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ANDEBOL:
DOIS ACADEMISTAS NO ESTÁGIO
DA SELECÇÃO NACIONAL JÚNIOR
Começou ontem, em Rio Maior, mais
um estágio da selecção nacional júnior
de andebol, que dura até ao próximo dia
13 e que é orientado pelo treinador Pau-
lo Fidalgo e que conta com a participa-
ção de dois atletas que representam a
equipa do ABC/UMinho: João Santos e
Carlos Martins.

Neste estágio participam os seguintes
atletas: João Santos e Carlos Martins
(ABC/UMinho); Miguel Ferreira, Hugo
Lima, Davide Carvalho e Paulo Moreno
(Benfica); Luís Oliveira, Rui Silva, Nuno
Gonçalves e Sérgio Barros (Sporting);
Daan Garcia (S. Bernardo); Vasco San-
tos, André Rei, Hugo Santos e Carlos
Santos (ISMAI); Miguel Baptista e Bel-
miro Alves (FC Porto); e Pedro Peneda
(Madeira SAD).
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ANDEBOL: APURAMENTO PARA O MUNDIAL

Juniores A iniciam estágio 
em Rio Maior

A seleção nacional de juniores A masculina de Por-
tugal iniciou ontem um estágio que decorre em Rio 
Maior até ao final da manhã da próxima quinta-feira. 
Em relação à lista de convocados do selecionador 
nacional verificou-se a substituição de Davide Carvalho 
(Benfica) por Carlos Martins (ABC/UMinho).

A seleção nacional de juniores A prepara os próximos 
compromissos competitivos, nomeadamente a presença 
no Torneio das Quatro Nações, que vai decorrer em 
Cretéille, França, de 28 a 30 de dezembro, e em que 
participam – para além de Portugal e do país anfitrião – 
a Espanha e Suíça, e o grupo 2 da fase de qualificação 
europeia para o Campeonato do Mundo de Sub-21, 
que vai decorrer na Hungria, entre 4 e 6 de janeiro do 
próximo ano, e em que Portugal terá como adversários 
a Bélgica (4/1); Hungria (5/1) e Suécia (6/1).
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A Semana Olímpica arrancou ontem na Fa-
culdade de Desporto do Porto (FADEUP), com
o padrinho do evento, o velejador madei-
rense João Rodrigues, o atleta português com
maior número de presenças nos Jogos Olím-
picos, a acender a pira olímpica.
O maior evento de promoção do olim-

pismo em Portugal, que cumpre a quinta edi-
ção, realiza-se pela primeira vez fora de Lis-
boa e conta com a presença de mais de mil
crianças.
Na cerimónia de abertura do evento estive-

ram ainda presentes os atletas olímpicos
Nuno Barreto (medalha de bronze em Atlanta
96 e presidente da Comissão de Atletas Olím-
picos), Mariana Lobato (Vela), Carlos Resende
(Andebol), Fernanda Ribeiro e Susana Feitor
(Atletismo), entre outros.
João Rodrigues salientou a importância da

realização deste tipo de eventos «como forma
de divulgar o desporto e dar a conhecer aos
mais jovens modalidades e atletas que só con-
seguem ver na televisão».
"Esta é uma experiência única de tomarem

contacto com uma realidade desportiva que
não é assim de tão fácil acesso. Existem mo-
dalidades com as quais não teriam contacto

em situações normais. Estas crianças podem
ser os campeões olímpicos de amanhã, por
isso é importante esta partilha de experiên-
cias», esclareceu o atleta.
João Rodrigues aconselhou ainda a todos os

presentes para «escolherem umamodalidade,
que a amem com todas as suas forças e isso já
será meio caminho andado para seguir o ca-
minho da excelência».
O programa da Semana Olímpica começa

com o Andebol, Atletismo e Judo, prolon-
gando-se até sexta-feira, sendo que as activi-
dades decorrem diariamente entre as 09:30
às 16:30 horas. Todas as modalidades serão
praticadas nas instalações desportivas da FA-
DEUP.
Ao longo da semana, as mais de 1.000 crian-

ças inscritas no evento poderão praticar 15
modalidades olímpicas diferentes, enquadra-
das pelas respectivas federações.
Vários atletas olímpicos como Miguel Maia

e João Brenha (vólei de praia) ou os meda-
lhados em Londres 2012 Emanuel Silva e Fer-
nando Pimenta (Canoagem) marcarão tam-
bém presença na Semana Olímpica para dar
a conhecer as suas modalidades desporti-
vas. 1

7 MADEIRENSE JOÃO RODRIGUES ESTÁ A PARTICIPAR NA SEMANA OLÍMPICA QUE DECORRE NA FACULDADE DO DESPORTO NA CIDADE DO PORTO

«Experiência única»
O velejador aconselhou todos os presentes para «escolherem uma modalidade, que a amem com
todas as suas forças e isso já será meio caminho andado para seguir o caminho da excelência».

João Rodrigues salientou importância da realiza-
ção deste evento «como forma de divulgar o des-
porto e dar a conhecer aos jovens modalidades e
atletas».

JM
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Na FaDEUP               

Semana olímpica 
arrancou ontem
A Semana Olímpica promovi-
da pela Faculdade de Desporto 
do Porto (FADEUP), come-
çou ontem, com o padrinho 
do evento, o velejador João 
Rodrigues, atleta português com 
maior número de presenças nos 
Jogos Olímpicos, a acender a 
pira olímpica. 
Na cerimónia de abertura do 
evento estiveram ainda presen-
tes os atletas olímpicos Nuno 
Barreto (medalha de bronze 

em Atlanta 96 e presidente da 
Comissão de Atletas Olímpicos), 
Mariana Lobato (Vela), Carlos 
Resende (Andebol), Fernanda 
Ribeiro e Susana Feitor (Atletis-
mo), entre outros.
O maior evento de promoção 
do olimpismo em Portugal, que 
cumpre a quinta edição, realiza-
se pela primeira vez fora de 
Lisboa e conta com a presença 
de mais de mil crianças. O pro-
grama começa com o Andebol, 
Atletismo e Judo, prolongando-
se até sexta-feira, sendo que as 
atividades decorrem diariamen-
te entre as 9h30 às 16h30.
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O Sporting Clube da Horta não 
foi feliz na deslocação ao recinto 
do Avanca, perdendo, por 32-26, 
em duelo inserido no programa da 
14.ª jornada da primeira fase do 
Campeonato Nacional de Andebol 
1 Masculino – o escalão maior da 
modalidade.
A equipa das ilhas de bruma, orien-
tada tecnicamente pelo terceirense 
Filipe Duque, está no sexto lugar 
da classificação geral com 27 pon-
tos aglomerados. O FC Porto, tri-
campeão nacional, que bateu, no 
Dragão Caixa, o rival SL Benfica, 
por 28-27, ascendeu ao topo da ta-
bela com 40 pontos, mais um do 
que o emblema da Luz.  

ANDEBOL

Avanca ultrapassa
Sporting da Horta
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António Coutinho homenageado a título póstumo com a atribuição do Prémio STROMP
Vai ter lugar no próximo dia 20 de Dezembro, no Hotel Shera-

ton, em Lisboa, o jantar anual do Grupo STROMP, onde serão en-
tregues numa cerimónia que decorrerá em simultâneo, os Prémios
STROMP relativos ao ano de 2012. Conhecidos como os «Óscares
do Sporting» ou os «Prémios do Sporting», distinguem em cada ano
os sportinguistas que mais se destacaram nos diversos sectores
da vida do clube.

Entre os distinguidos este ano, e com a designação «Prémio
Saudade», sobressai o nome de António Coutinho, “Tó Quim”, que
embora natural de Lisboa escolheu S. João da Ribeira como sua

terra de eleição, tendo sido inclusive Presidente da Direcção da
União Recreativa Sanjoanense.

Enquanto antigo dirigente e seccionista, coleccionou títulos em
todas as modalidades por onde passou. Do Andebol ao Basquetebol,
do Futebol ao Hóquei em patins, passando pelo Ciclismo, foi como
responsável por esta secção que mais se destacou, tendo sido um
dos grandes dinamizadores do então célebre Circuito Ciclista de
Rio Maior.

O homenageado era pai do nosso leitor, Rui Manuel Coutinho
Delgado. 
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De manhã, foram os infan-
tis que entraram em campo no 
Pavilhão Municipal de Vouzela 
para defrontar o Académico de 
Viseu. O resultado final foi de 
9-21 favorável à equipa visitante 
que apresentou uma equipa bem 
organizada, dificultando durante 
todo o jogo a ação dos atletas de 
S. Miguel do Mato.

No entanto, o jogo teve duas 
partes distintas. Na 1ª parte, a 
atitude passiva da equipa da casa 
“ofereceu” alguns golos de bandeja 
ao adversário que conseguiu assim 
construir uma vantagem por dife-
rença de 8 golos.

Na 2ª parte, a atitude dos atletas 
de S. Miguel do Mato alterou-se, 
tendo demonstrado um grande 
espírito de sacrifício, entreajuda 
e um enorme esforço para tentar 
recuperar os golos de desvantagem, 
o que resultou na obtenção de al-
guns golos sem resposta que por 
momentos ainda fizeram sonhar 
com a reviravolta. Mas a equipa 
forasteira demonstrou estar bem 
preparada e reagiu bem, controlan-

do o jogo e o resultado após alguns 
minutos de descontrolo.

O resultado final foi justo, e 
mais uma vez, os atletas e treina-
dores desta equipa de Infantis da 
Associação de S. Miguel do Mato 
demonstraram estar à altura do 
desafio e cumpriram assim mais 
uma etapa nesta importante ca-
minhada de formação desportiva 
destes atletas.

À tarde os Bambis deslocaram-
-se a Tondela para participarem 
no 2º Festand da Associação de 
Andebol de Viseu, que se realizou 
no Pavilhão Municipal, junta-

Mais um domingo recheado de Andebol para os 
atletas da Escolinha de Andebol

mente com as equipas de ADEF 
de Carregal do Sal, EP Tondela e 
os Melros de Penalva do Castelo.

Foi uma tarde com vários jogos 
realizados entre todas as equipas, 
onde reinou a boa disposição e 
o bom espírito desportivo. Os 
bambis da escolinha de andebol 
da Associação S. Miguel do Mato 
tiveram uma excelente presta-
ção contribuindo para o bom 
espectáculo.

Foi mais uma experiência 
importante e positiva para estes 
atletas mais novos. Fonte: Gabinete de 
Imprensa do Município de Vouzela

FOTOS: ARQ. C. M
 . DE VOuzELA

ARQ. C. M
 . DE VOuzELA

Foi uma tarde 
com vários 

jogos realizados 
entre todas as 
equipas, onde 

reinou a boa 
disposição e 

o bom espírito 
desportivo
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os juvenis masculinos do Cister aproveitaram 
os 11’ que faltavam disputar do dérbi, na Nazaré, 
com o dom Fuas, para resgatar uma igualdade 
a 31 bolas. o encontro tinha sido interrompido 
a 20 de outubro quando os nazarenos venciam 
por 27-25, devido a uma alegada tentativa de 
invasão de campo.

Com este resultado, o Cister terminou uma 
série de seis derrotas na zona 3 da 1ª divisão 
nacional, precisamente um dia depois de ter 
encaixado uma pesada derrota no reduto do 
Sp. Espinho (17-41). Quanto ao dom Fuas, somou 
o terceiro jogo consecutivo sem ganhar e está 
na 7ª posição, um lugar acima do rival.

Em infantis masculinos, o dom Fuas des-

pachou o Albicastrense (46-2) e ocupa o 2º 
lugar do campeonato regional, enquanto em 
iniciados masculinos o Cister ganhou à Aca-
démica (29-22) e terminou um ciclo de quatro 
derrotas, enquanto o dom Fuas folgou.

No sector feminino, os juvenis do Cister 
somaram a segunda vitória consecutiva fora 
diante do Emp. Comércio (36-25) e estão a 1 
ponto do líder JAC Alcanena, embora o 3º clas-
sificado, SIR 1º maio, tenha menos um jogo. A 
equipa A do dom Fuas voltou aos triunfos após 
bater a equipa b (42-16) e está no 4º lugar.

Em infantis, o dom Fuas perdeu com a Aca-
démica (17-20) e em iniciados o Cister perdeu 
no pavilhão da Juve (12-38).

ANdEboL

Cister recupera desvantagem 
em dérbi com Dom Fuas
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Mais duas goleadas 
da Didáxis de Riba de Ave

A equipa de andebol feminino juvenil da Didáxis de Riba de Ave venceu, fora, a equipa do Ma-
nabola, por uns confortáveis 36-12. A andebolista Francisca Leite, que marcou dez golos no
Pavilhão Municipal de Ferreiros, em Braga, protagonizou o favoritismo da equipa da Didáxis
de Riba de Ave que, à 4ª jornada do campeonato de juvenis, ocupa o 2º lugar, imediatamente
atrás da equipa do Maiastars.
No fim de semana, as iniciadas da Didáxis de Riva de Ave também venceram, a Juv. Mar

de Esposende, por uns claros 33-13. Desde cedo as andebolistas da Didáxis de Riba de Ave
lograram conseguir uma vantagem dilatada, terminando a 1ª parte a vencer por uns conclu-
dentes 21-4. As atletas Filipa Gonçalves e Diana Oliveira estiveram em bom nível, concretizando,
respetivamente, 9 e 8 golos.  As infantis mantêm o 3º lugar no respetivo campeonato, após a
derrota com a Juv. Mar, por 22-7.
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 andebol
JUNIORES FEMININOS

CPVV e LAAC vencem fora
A CPVV venceu (27-18) em Castelo Bran-

co, em jogo do campeonato nacional de ju-
niores, comandando a classificação só com 
vitórias. Ao intervalo vencia por 11-8. Ali-
mharam: Ana Gomes, Ana Teixeira, Catari-
na Martins, Ana Marques, Sandra Santiago, 
Inês Veiga, Maria Coelho, Vanessa Duarte, 
Joana Santos e Diana Gomes.

A LAAC teve uma vitória sofrida (34-32) 
na Marinha Grande, com o SIR 1º de Maio, 
para o campeonato nacional (desvantagem 
por 14-18 ao intervalo). Daniel Cardoso (na 
ausência de José Santos) fez alinhar: Catari-
na Marques, Patrícia Pereira, Ana Vidal (1), 
Carina Campos (2), Cristiana Marques (6), 
Mariana Ferreira (6), Bárbara Ferreira (6), 

Jucelyna Cabral, Bruna Almeida e Juceleyde 
Cabral (13). 

Classificação: 1º CPVV, 5 jogos/15 pon-
tos; 2º Alcanena, 5/13; 3º Juve, 5/11; 4º 
LAAC, 5/9; 5º Benf. Castelo Branco, 5/7; 6º 
SIR 1º Maio, 5/5. 

Domingo (15h) a LAAC recebe a CPVV, em 
Aguada de Cima..
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Jantar de natal do aac – O Águeda Andebol Clube vai orga-

nizar o seu jantar de Natal no próximo dia 15 de Dezembro, pelas 20 
horas, no restaurante Romy, em Travassô. Nesse dia, às 18h, haverá 
um jogo de velhas guardas entre elementos que jogaram na extinta 
Académica de Águeda contra a Académica de Coimbra (18h, pavilhão 
de Travassô). Inscrições para o jantar via email aguedaac@hotmail.com 
ou telemóveis 960252106 e 91770811.
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