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HOJE NA REGIÃO...

CONTRATOS EM NELAS
O Salão Nobre da Câmara
de Nelas recebe, pelas
15h00, a cerimónia de en -
trega de contratos assina-
dos entre o município e a
As sociação de Desenvolvi-
mento do Dão, no âmbito
do Eixo 3 do PRODER –
Abor dagem LEADER.

ACORDO EM MOIMENTA
DA BEIRA
Pelas 16h30, na Biblioteca
Municipal Aquilino Ribeiro,
em Moimenta da Beira,
decorre a cerimónia de as -
sinatura de protocolo, entre
a Câmara e a Federação de
Andebol de Portugal, a
propósito do jogo de ande-
bol entre as selecções de
Portugal e da Roménia, em

se niores femininos.

EXPOSIÇÃO 
EM MANGUALDE
A Biblioteca Municipal Dr.
Alexandre Al ves, em Man-
gualde, tem patente a mos -
tra de pintura “Contempo-
raneidades”, da autoria de
Cris  tina Marques. A expo -
sição poderá ser apreciada
até final deste mês.

MOSTRA DE FOTOS 
EM RESENDE
O Centro Cultural de S. Ci -
priano, em Resende, tem
pa tente até 10 de Junho
uma exposição de foto gra -
fia da autoria de António
Pe  reira. As obras mostram
S. Cipriano há 50 anos e ac -
tualmente. 

... E NOS PRÓXIMOS DIAS

CONCURSO 
EM MANGUALDE
O auditório da Biblioteca
Municipal de Mangualde
acolhe quarta-feira, pelas
14h30, o “Concurso Munici-
pal Ideias de Negócio”. O
concurso apurará a melhor
ideia que depois represen-
tará os alunos de Man-
gualde no Concurso Inter-
municipal de Ideias.

OFICINA SÉNIOR
Amanhã, pelas 14h30, a Bib-
lioteca Mu nicipal de Man-
gualde aco lhe mais uma
edição da Oficina Sénior.

INAUGURAÇÃO DE LAR
EM RESENDE
No próximo sábado, é inau-
gurado o Lar Hotel Dr. José
Dias Gabriel, em Resende,
cerimónia na qual marcará
presença o secretário de
Estado Adjunto da Economia
e Desenvolvimento Region-
al, Almeida Henriques.

DIA DO MUNICÍPIO 
EM MORTÁGUA
Mortágua assinaquinta-feira
o Dia do Muni cí pio, com
uma sessão so le ne a decor-
rer no Centro Edu cativo.

CONCENTRAÇÃO 
DE TELESCÓPIOS
Palestras sobre o universo e
as observações solares, ‘vi -
sitas’ guiadas e ‘passeios’
ao céu, observações noctur-

nas do espaço celeste e até
uma ceia (g)astronómica
nu ma madrugada que se
es pera sideral preenchem o
programa da 3.ª Concentra -
ção de Telescópios que o
Clu be das Ciências do Agru-
pamento de Escolas de Moi-
menta da Beira organiza no
próximo fim-de-semana.

CAMINHADA 
EM OLIVEIRA DE FRADES
A Câmara de Oliveira de
Frades, através do projecto
FicActivo, e em colaboração
com os bombeiros, irá pro-
mover um percurso pe des -
tre, no próximo domingo.

A MEXER EM RESENDE
A Câ ma ra de Re sende pro-
move, até ao fi nal do mês, à
iniciativa “Re sende a mexer”.
Apro vei tando o facto de Maio
ser o mês do coração o mu -
nicípio, em colaboração com
o Cen tro de Saúde, pro move
diversas actividades de ca -
rácter des portivo.

JORNADAS EM SEIA
A Organização da Galeria
Paz de Espírito, em parceria
com a Paróquia de Seia, os
Professores de Educação
Moral e Religião Católica
está a levar a efeito as Jor-
nadas do Conhecimento,
este ano dedicadas aos
Jovens: “Fa mília: Caminho
de Co mu nhão”, até domin-
go. Página 3



A4

  Tiragem: 42143

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 34

  Cores: Cor

  Área: 12,01 x 5,60 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 41767752 14-05-2012

Página 4



A5

  Tiragem: 120000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 43

  Cores: Cor

  Área: 27,21 x 23,59 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 41759540 13-05-2012

Página 5



A6

  Tiragem: 156225

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 36

  Cores: Cor

  Área: 3,69 x 4,27 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 41759066 13-05-2012

Página 6



A7

  Tiragem: 8000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 22

  Cores: Preto e Branco

  Área: 28,55 x 17,16 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 41760053 13-05-2012

> carlos costinha sousa

Com os jogos desta fase de apu-
ramento de campeão a realiza-
rem-se todos praticamente à
mesma hora (apenas o confronto
entre Benfica e FC Porto come-
çou cinco minutos mais tarde), o
ABC de Braga sabia que uma
eventual vitória sobre o Sporting
e a derrota do Águas Santas com
o Madeira SAD permitia aos
academistas abandonarem o últi-

mo lugar da classificação geral.
Os minhotos entraram dispos-

tos a procurar esse triunfo, mas
os leões nunca permitiram velei-
dades aos bracarenses e foram
dominando o desenrolar do en-
contro e chegaram ao intervalo
com uma vantagem de dois go-
los (13-11) no marcador.

A segunda parte foi mais do
mesmo e, apesar de reacção do
ABC, a vitória já não fugiu aos
lisboetas que ,com um parcial de

16-13, construiram o resultado
final de 29-24 e a classificação
fica inalterada. O ABC defronta
o Águas Santas na última jorna-
da e pode então ultrapassar esse
adversário na tabela.

ANDEBOL

Sporting não permitiu que ABC saísse do último lugar
SPORTING 291 

Hugo Figueira (GR), Frankis Marzo (2),
Pedro Portela (5), Bruno Moreira (7),
Yailan Sel Sol, Rui Silva (3), Pedro So-
lha, Carlos Siqueira, Ricardo Dias (7),
Ricardo Correia, João Pinto, Daniel Mu-
resan (2), Hugo Rocha (2) e Fábio Ma-
galhães (1).
Treinador: Branislav Pokrajac.

ABC DE BRAGA 241 

Humberto Gomes (GR), José Rolo (4),
Fábio Antunes, João Santos, Pedro
Marques (1), Miguel Sarmento (1),
Ricardo Pesqueira (2), Rui Lourenço (3),
Mário Peixoto (3), José Pedro Coelho
(7), Álvaro Rodrigues (1), Bruno Dias,
Luís Bogas (2) e Nuno Rebelo.
Treinador: Carlos Resende.

Árbi t ros:  Daniel Martins e Roberto
Martins.
Intervalo: 13-11

DR

ABC não conseguiu segurar Sporting para garantir mais uma vitória

Juniores fecham fase regular em casa
Os juniores do ABC de Braga encerram hoje a fase regular e a época no
Pavilhão Flávio Sá Leite, com a recepção ao líder Sporting, com início
marcado para as 15 horas.
Este jogo antecede a partida para a grande final do campeonato, que se
disputa em Mangualde, entre os próximos dias 25 e 27 de Maio, onde
os academistas vão defrontar precisamente o Sporting, seu adversário
deste encontro, Benfica e FC Porto.

DR

ABC quer encerrar época em casa com vitória sobre o Sporting
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O ABC de Braga perdeu, 
ontem, por 29-27, no pavi-
lhão do Sporting, em encon-
tro da penúltima jornada do 
grupo A do campeonato na-
cional de andebol.

A perder por 13-11 ao in-
tervalo, o conjunto acade-
mista manteve o ritmo na 
segunda parte e perdeu pela 
mesma margem.

José Pedro Coelho, com 
sete golos, foi o melhor 
marcador da equipa, se-
guido de José Rolo, com 
quatro. 

Pelo Sporting, Bruno Mo-
reira e Ricardo Dias marca-
ram sete golos cada um.

Com esta derrota o ABC 
continua na última posi-
ção da tabela classificati-
va, e sem hipóteses de, na 
próxima temporada, jogar 
na Europa.

Juniores: ABC 
“fecha” hoje com 
receção ao Sporting

A equipa de juniores do 

ABC perde com Sporting
ABC de Braga, já apurada 
para a fase final do cam-
peonato nacional da cate-
goria, encerra hoje a pri-
meira fase da prova com 
a receção ao Sporting, em 
encontro agendado para 
as 15h00.

O Sá Leite estará então 

de portas abertas para re-
ceber os adeptos que quei-
ram apoiar a equipa frente 
ao líder do campeonato.Re-
corde-se que a fase final do 
campeonato disputa-se de 
25 a 27 de maio, em Man-
gualde, com ABC, Sporting, 
Benfica e FC Porto.

Andebol

ÚLTIMA JORNADA

FC Porto - Sporting

Madeira - Benfica

ABC - Águas Santas

9.ª JORNADA  

Benfica 27 - 28 FC Porto

Sporting 29 - 27 ABC

Águas Santas 27 - 29 Madeira

Classificação J V E D Golos Dif. Pts

1 FC Porto 8 6 2 0 220 : 199 21 53

2 Madeira SAD 8 5 2 1 205 : 184 21 46

3 Sporting 8 4 1 3 210 : 208 2 44

4 Benfica 8 2 1 5 216 : 214 2 42

5 ABC 8 3 0 5 191 : 208 -17 39

6 Águas Santas 8 1 0 7 207 : 236 -29 38

                                               

GRUPO A   .

FEDERAÇÃO DE ANDEBOL DE PORTUGAL.
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AGENDA DIÁRIA
MODALIDADES

GOLFE • 20.ª edição do "Madeira Islands Open", no
Campo de Golfe do Santo da Serra, até hoje. FUTEBOL •
30.ª e última jornada da Liga de Honra: UNIÃO/SAD-Porti-
monense, 17h, Estádio dos Barreiros. • 6.º Torneio Re-
gional de Futebol Sub-12 "Danone Nations Cup", no Cen-
tro Desportivo da Madeira, na Ribeira Brava, até hoje. •
2.ª Fase/3.ª Divisão Série Madeira, 8.ª jornada, Fase Su-
bida: Est. Calheta-Pontassolense, 16h. Machico-Caniçal,
16h. Porto-Santense-Câmara de Lobos, 16h. • Meias-fi-
nais da Taça Amizade, em Veteranos; Santo da Serra-Ma-
rítimo, 17h, S. Serra. • 2.ª Fase/3.ª Divisão Série Ma-
deira, 8.ª jornada, Fase Descida: Bairro da Argentina-1.º
de Maio, 16h. Porto da Cruz-Andorinha, 16h. Santana-
Canicense, 16h. • Treinos de captação no CS Marítimo
para futebolistas nacidos até 1988 e anos seguintes, até
dia 31. • Apuramento campeão 2.ª Divisão, 1.ª jornada:

Fátima-Tondela, 18h30. Folga: Varzim. ANDEBOL • 1.ª
Divisão Juniores Masc. (22.ª e última jornada): MARÍ-
TIMO-São Bernardo, 15h, Pav. Marítimo. ATLETISMO •
Luís Gil (Marítimo) na Selecção Nacional de Marcha, na
Taça do Mundo, na Rússia, até hoje. TÉNIS-DE-MESA •
Eduardo Vieira (CD São Roque) e Ana Santos (CSD Câ-
mara de Lobos) no Open de Jovens de Espanha, em Bar-
celona, até hoje. • O técnico Ricardo Faria no Torneio
Mundial de Qualificação a Londres2012, em Doha (Qa-
tar), até hoje. BASQUETEBOL • Inscrições para o Tor-
neio Minicesto2012, até terça-feira. AUTOMODELISMO
• 2.ª Prova do Camp. da Madeira de ACMOS, Pista da
Cancela, até hoje. ATLETISMO • Camp. Regional de Ju-
niores, Ribeira Brava, até hoje. FOTOGRAFIA SUBA-
QUÁTICA • II Troféu de Caça Fotográfica e IV Campeo-
nato Regional de Fotografia Subaquática, até dia 19.

CANOAGEM • David Fernandes, Helena Rodrigues e
Joana Sousa (Clube Naval do Funchal) na 2.ª prova de
apuramento olímpico, em Poznan, na Polónia, até do-
mingo. • Taça de Portugal de Maratonas, com madeiren-
ses, até hoje. CICLISMO • 2.ª Prova do Campeonato da
Madeira de Ciclismo de Estrada, no Funchal - Grande
Prémio GD Azinhaga, 50.º Aniversário, 10h (partida Ma-
dalenas), 11h30/11h40 (chegada na sede do Azinhaga).
• Giro de Itália 2012, até dia 20. TÉNIS • Inscrições para
o Campeonato Regional de Sub-18, até quarta-feira. •
Inscrições para o Campeonato Regional de Sub-14, até
dia 23.MICRO MAGIC • 8.ª e última Prova do Campeo-
nato da Madeira, Piscina do Porto da Cruz. KARATÉ • Li-
liana Félix (Clube de Karaté do Caniço) no Campeonato
da Europa de Seniores, em Tenerife, Ilhas Canárias, até
hoje.
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Andebol: Madeira
SAD ganha na Maia
e quase em 2.º

Em jogo a contar para a 9.ª e
penúltima jornada da 1.ª Divi-
são masculina de Andebol, o
Madeira SAD foi ganhar à Maia,
frente ao Águas Santas, por 29-
27 (com 15-12 ao intervalo). Os
insulares estão a um pequeno
passo de garantir, uma vez
mais, o 2.º lugar (vice-cam-
peões nacionais). Gonçalo
Vieira (9 golos) e Hugo Rosário
(7) foram os destaques na “so-
ciedade”, com o último jogo no
dia 19, no Funchal, frente ao
Benfica. 1

Vasco Sousa
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> redacção

O jogo entre Sporting e ABC
reveste-se de importância acres-
cida porque pode definir a clas-
sificação final das equipas. “Nós
ainda podemos melhorar a nossa
classificação e o 4º lugar é pos-
sível, mas sabemos que estamos

dependentes deste resultado”,
admite o lateral José Rolo.

Frente ao Sporting, o registo
do ABC é positivo, mas, já nesta
Fase Final, o ABC viu o Spor-
ting recuperar no marcador, no
Sá Leite. Recorde-se que a
equipa de Braga esteve a vencer
por cinco golos, já na 2ª parte, e

permitiu a recuperação à equipa
adversária, depois de uma parte
final de jogo menos conseguida. 

“As equipas já se conhecem
muito bem. Nesta fase da época,
já nos defrontámos várias vezes
e julgo que nem nós vamos fazer
nada que os surpreenda nem
vice-versa. Dos três jogos que

disputámos, ganhámos aqui por
6 golos e empatamos lá, na Fase
Regular, e perdemos aqui na Fa-
se Final. Por isso, sabemos que o
Sporting está perfeitamente ao
nosso alcance. Desde que este-
jamos concentrados e empen-
hados durante os 60 minutos,
sabemos que podemos vencer

lá”, remata, confiante, José Ro-
lo. 

A terminar a época, José Rolo
não está satisfeito com a
prestação da equipa. “Individual
e coletivamente, fomos bastante
irregulares. Tivemos momentos
muito bons e momentos muito
maus. Ganhámos no pavilhão da
Luz e perdemos aqui jogos que
não poderíamos ter perdido. Foi
um ano de consolidação de
novos métodos e para o ano te-
mos todas as condições para fa-
zer mais e melhor”, referiu.

ANDEBOL

ABC ainda sonha com quarto lugar
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Centenas a fazer desporto em Esposende
III JOGOS DESPORTIVOS ESCOLARES

A Câmara Municipal de 
Esposende e a empresa 
municipal Esposende 2000 
organizaram, este ano, a 
terceira edição dos Jogos 
Desportivos Escolares.

Atletismo, futsal, ande-
bol, basquetebol e volei-

bol foram as modalida-
des desenvolvidas, no de-
curso do presente ano le-
tivo, nos agrupamentos de 
escolas António Correia 
de Oliveira, Apúlia, Baixo 
Neiva, Marinhas e na Es-
cola Secundária Henrique 

Medina, envolvendo cen-
tenas de alunos.

A prova de atletismo rea-
lizou-se, no passado mês 
de janeiro, na zona ribei-
rinha de Esposende, e foi 
disputada por 250 alunos 
dos 2.º e 3.º Ciclos e do 

Secundário.
Entre os dias 23 e 27 de 

abril, decorreram as pro-
vas das restantes moda-
lidades.

No futebol sagraram-se 
vencedoras a EBI de Apú-
lia, em masculinos, e a EBI, 

de Marinhas, em femininos. 
No andebol venceu a EBI 
de Apúlia (masculinos) e a 
EB 2,3 António Correia de 
Oliveira (femininos).

No basquetebol, o pri-
meiro lugar foi conquista-
do pela Escola Secundária 

Henrique Medina (mascu-
linos) e pela Escola An-
tónio Correia de Oliveira 
(femininos)

A Henrique Medina tam-
bém venceu na modalida-
de de voleibol (masculinos 
e femininos).

Prova de atletismo foi das mais concorridas, mas III Jogos Desportivos Escolares foram animados por muitas outras modalidades

DR
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Quarto lugar é possível
PEDRO VIEIRA DA SILVA

O ABC joga, esta tarde, a 
partir das 15h00, no Pavi-
lhão do Casal Vistoso, com 
o Sporting, em encontro a 
contar para a 9.ª jornada 
do Andebol 1.

A turma academista ain-
da aspira chegar ao quar-
to lugar, enquanto os leões 
podem ainda sonhar com 
o segundo lugar, ocupado 
pelo Benfica.

O lateral do ABC, José 
Rolo, diz que o Sporting é 
uma equipa «ao alcance» 
da turma treinada por Car-
los Resende.

«Nós ainda podemos 
melhorar a nossa classi-
ficação e o quarto lugar 
é possível, mas sabemos 
que estamos dependentes 
deste resultado», admite o 
José Rolo.

Frente ao Sporting, o re-
gisto do ABC é positivo, 
mas, já nesta fase final, o 

ABC JOGA HOJE FORA COM SPORTING. JOSÉ ROLO DÁ MOTE

DM

ABC viu o Sporting recu-
perar no marcador, no Flá-
vio Sá Leite, onde os leões 
venceram por 22-19.

«As equipas já se conhe-
cem muito bem. Dos três jo-
gos que disputamos, ganha-
mos em Braga por seis go-
los e empatámos em Lisboa, 
na fase regular, e perdemos 
em casa na fase final. Por 
isso, sabemos que o Spor-

ting está perfeitamente ao 
nosso alcance. Desde que 
estejamos concentrados e 
empenhados durante os 60 
minutos, sabemos que po-
demos vencer lá», remata, 
confiante, José Rolo, que 
faz, depois, o balanço da 
temporada.

«Individual e coletiva-
mente fomos bastante irre-
gulares. Tivemos momen-

tos muito bons e momen-
tos muito maus. Ganhá-
mos no Pavilhão da Luz e 
perdemos aqui jogos que 
não poderíamos ter perdi-
do. Foi um ano de conso-
lidação de novos métodos. 
Para o ano, com os novos 
métodos mais assimilados, 
temos todas as condições 
para fazer mais e melhor», 
finalizou.

José Rolo quer vencer para aspirar ainda ao quarto lugar
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Andebol 1

Xico Andebol na Maia
Eis os jogos para hoje relativos ao principal cam-

peonato do andebol português:
Grupo A
Águas Santas-Madeira SAD ............................  15h00
Sporting-ABC de Braga ...................................  15h00
Benfica-FC Porto .............................................  15h05

Grupo B
Belenenses-São Bernardo ...............................  18h00
ISMAI-Xico Andebol ........................................  18h00
AC Fafe-Sp. Horta ...........................................  18h30
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AGENDA DIÁRIA

MODALIDADES

GOLFE • 20.ª edição do "Madeira Is-
lands Open", no Campo de Golfe do
Santo da Serra, até amanhã.
FUTEBOL • 30.ª e última jornada da
Liga Zon Sagres:MARÍTIMO-Paços Fer-
reira, 18h30, Barreiros. Leiria-NACIO-
NAL, 18h30,Marinha Grande. Rio
Ave-FC Porto, 18h30,Vila do Conde. Se-
túbal-Benfica, 18h30, Bonfim. Beira
Mar-Olhanense, 18h30,Aveiro. Gil Vi-
cente-Feirense, 18h30, Barcelos. Gui-
marães-Académica, 18h30, Guimarães.
Sporting-Braga, 21h15,Alvalade (TVI). •
Marítimo organiza as "Maritimíadas", ar-
raial que assinala o final de época, a par-
tir das 14h00 nos Barreiros. • 14.ª
jornada 1.ª Divisão Juniores: Benfica-
NACIONAL, 16h, Luz. Gil Vicente-MARÍ-
TIMO, 16h, Barcelos. • Meias-finais da
Taça Amizade, em Veteranos; Santo da
Serra-Marítimo, 18h, S. Serra. Juventude
AC-Câmara de Lobos, 18h, Palheiro Fer-
reiro. • Jogo da 16.ª jornada do Torneio
Amizade, em Veteranos: Funchal-Porto
da Cruz, 18h, Santo António. • 6.º Tor-
neio "Danone Nations Cup", no Centro
Desportivo da Madeira, na Ribeira Brava,
até amanhã. • O CD 1.º de Maio orga-
niza Torneio de Veteranos "Honorato
Quintal", 16h/20h, Palheiro Ferreiro. •
AG da Federação Portuguesa de Futebol
analisa alargamento da Liga de 16 para
18 clubes, 10h, sede FPF, em Lisboa.
AUTOMOBILISMO • Rali da Calheta, até
hoje: 1.ª PE, 12h35, 10.ª e última PE,
17h44, entrega de prémios, 19h05,
Porto de Recreio da Calheta.
ANDEBOL • 6.ª jornada 2.ª Div. Masc.:
MARÍTIMO-Marienses, 17h, Pav.Marí-
timo. • 9.ª jornada 1.ª Div. Masc.:Águas
Santas-MADEIRA SAD, 15h,Maia.
TÉNIS-DE-MESA • Eduardo Vieira e Ana
Santos no Open de Jovens de Espanha,
em Barcelona, até amanhã. • Ricardo
Faria no Torneio de Qualificação a Lon-
dres2012, no Qatar, até amanhã.
KICKBOXING • João Rebolo disputa tí-
tulo de Portugal em Massamá.
ATLETISMO • Camp. Regional de Junio-
res, Ribeira Brava, até amanhã.
HÓQUEI EM PATINS • 2.ª Divisão: San-
joanense-MARÍTIMO, 15h, SJ Madeira.
ATLETISMO • Luís Gil (Marítimo) na Se-
lecção Nacional de Marcha, na Taça do
Mundo, na Rússia, até amanhã.
CANOAGEM • Taça de Portugal de Ma-
ratonas, commadeirenses, até amanhã.
AUTOMODELISMO • 2.ª Prova do
Camp. da Madeira de ACMOS, Pista da
Cancela, até amanhã.
MICRO MAGIC • 8.ª e última Prova do
Regional, Piscina do Porto da Cruz.
DANÇA DESPORTIVA • 7.º Festival Viver
Dançando (21h30) e 2.ª Supertaça de
Machico (15h), Pavilhão do Caniçal.
TÉNIS • Inscrições para o Campeonato
Regional de Sub-18, até quarta-feira.
• Inscrições para o Campeonato Regio-
nal de Sub-14, até dia 23.
FOTOGRAFIA SUBAQUÁTICA • II Troféu
de Caça Fotográfica e IV Regional de Fo-
tografia Subaquática, até dia 19.
KARATÉ • Liliana Félix no Europeu de
Seniores, em Tenerife, até amanhã.
CICLISMO • Giro Itália 2012, até dia 20.
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Madeira SAD
joga esta tarde
com Águas Santas

A equipa masculina do Madeira
SAD defronta esta tarde (15h00),
o Águas Santas, em jogo relativo
à 9.ª e penúltima jornada da 1.ª
Divisão de andebol.
Trata-se de mais um jogo que
poderá definir a possibilidade
que a equipa ainda tem de clas-
sificar-se no segundo lugar. O FC
Porto é o líder, já campeão, se-
guido pelo Benfica (2.º), Madeira
SAD (3.º) e Sporting (4.º).
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Clube de Andebol de Torres Novas
01/05/12

CAMPEONATO NACIONAL DE INICIADOS
(2.ª DIVISÃO)

Évora Andebol Clube, 28
CDTN" O.A.A" (PUBLISHIRT), 35

CDTN - Guilherme, Telmo, André Alves (10), Miguel 
Cardoso, Miguel Matos (2), Diogo Duarte (2), Edu (5), Ri-
cardo Correia, João Antunes, Diogo Costa, João Garcia, José 
Santos, Simão Antunes, José Santos (16)

Responsável Técnico. João Gonçalves.
Dirigentes: Paulo Costa / Artur Vieira.

"Vencer e convencer"

Quando do jogo da primeira volta realizado em Torres 
Novas demos conta da injustiça do resultado (empate), em 
face da superioridade da equipa torrejana, este resultado 
agora alcançado nesta sua deslocação a Évora, veio nos dar 
razão.

Jogando bastantes empenhados e quase sempre concen-
trados, os torrejanos criaram bastantes jogadas de bom nível 
técnico com um grau de concretização bastante elevado.

Quando assim acontece, o valor da equipa vem ao de 
cima e os resultados só podem ser positivos.

Arbitragem sem reparos de maior.

CAMPEONATO DISTRITAL DE MINIS / MISTO

CDTN "O.A.A.", 14 – SAMORA CORREIA, 24

CDTN - João Gonçalves, Ricardo Domingues, Vasco 
Silva, Tânia Carreira, Débora Roque, Marta Ludovino, Ma-
nuel Silva, Bernardo Ribeiro (14), Daniel Moreira, Ana Ca-
beleira.

Responsável técnico: Alfredo Garcia
Dirigente: José Luis

"Vitória certa"

Neste jogo com a equipa de Samora, os torrejanos fize-
ram um jogo agradável, perante uma equipa mais experien-
te.

05/05/12

CAMPEONATO DISTRITAL DE  MINIS / MISTO

Benavente, 17 - CDTN "O.A.A" ( ADOC / ARTECIM, 9

CDTN" O. A. A." - João Gonçalves, Ricardo Domingues 
(1),Iris Camarinha, Ana Cabeleira, Tânia Carreira, Débora 
Roque,Vasco Silva, Daniel Moreira, Manuel Silva (1), Ber-
nardo Ribeiro (7).

Responsável técnico: Alfredo Garcia.
Dirigente: José Luís.

"Vitória da melhor equipa"

Perante um adversário com uma equipa bem estruturada 
e com mais anos de prática, os torrejanos efectuaram um 
bom jogo no que diz respeito à parte defensiva, contudo no 
ataque, demonstrou alguma debilidade.

Arbitragem em bom plano.

CARTAZ  DESPORTIVO

12/05/12

Campeonato Nacional da 2ª divisão ( iniciados )

COSTA DOIRO / CDTN "O.A.A" ( PUBLISHIRTE )

13/05/12

Campeonato Distrital de minis / misto

14H30 - Pavilhão "Artur Gonçalves"
CDTN "O.A.A." (ADOC / ARTECIM)

20 KLMS DE ALMEIRIM
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UM FIM-DE-SEMANAdestes esta-
va a assistir um mini torneio de
andebol com miúdos entre os
oito e os 10 anos. Quando de re-
pente dou por mim a observar
um dos pais, que gritava e mos-
trava má cara quando a sua filha
(suspeita minha) falhava algum
golo ou simplesmente tinha uma
falha técnica. Esta situação fez-
-me recordar outras da mesma
espécie, situações onde os pais
esquecem o seu papel de educa-
dor e a sua racionalidade, mos-
trando como somos tão pareci-
dos com os animais irracionais.

Educar não é uma fórmula
apreendida sem reflexão ou ou-
tro tipo de cuidado que nos leva a
saber qual a melhor forma de

transmitir aquilo que pretende-
mos que os filhos sejam, mas
sim uma constante construção
de valores pessoais e sociais que
se querem transmitir aos filhos.

A primeira forma de aprendi-
zagem do ser humano é por mo-
delação, por imitação do modelo,
e se na realidade temos um
modelo desequilibrado e com os
critérios desajustados da socie-
dade, facilmente vamos ter cri-
anças emocionalmente incons-
tantes e com comportamentos
irreflectidos. 

"...a família é o primeiro e tal-
vez o mais importante envol-
vimento social na vida dos
nadadores, podendo desde que
bem orientado, transformar-se
no reforço da motivação dos
nadadores" (Raposo, A. Vas-
concelos 2006).

Esta afirmação reflecte a gran-
de importância que a família
desenvolve no processo de
aprendizagem do atleta e da sua
aquisição comportamental, pois

apesar de todos os valores que os
técnicos ou treinadores possam
tentar incutir, os pais são o mo-
delo principal e os mais influen-
ciadores na construção da perso-
nalidade dos filhos. 

"No mundo do desporto, não
são raras as situações onde ob-
servamos os pais, que são as pes-
soas que mais gostam das crian-
ças, transformarem-se nos seus
maiores inimigos (...) mas é tam-
bém uma realidade, que a gran-
de maioria dos pais apoia os seus
filhos, o que torna o epicentro de
suporte ao desenvolvimento
desportivo" (Raposo 2006).

No desporto em geral existe
praticas e atitudes por parte dos
pais que não abonam a favor de
uma boa formação dos atletas e
que vão contra aquilo que são os
bons valores desportivos e soci-
ais, que se pretende ver desen-
volvidos nos atletas, e que são
por vezes aquilo que leva os pais
a inscreverem os filhos numa
modalidade competitiva.

A generalidade desses com-
portamentos está associada: a
fortes pressões para que as cri-
anças e jovens vençam as com-
petições; a um sentido crítico
relativamente a treinos e compe-
tições; desvalorização do que de
bom conseguem realizar nos
treinos e na competição com re-
ferência o dr. António Vasconce-
los Raposo no seu livro Formar
Nadadores, o qual aconselho
uma leitura atenta.

Em 2000 fiz um estudo a nível
nacional sobre o stress pré-com-
petitivo no escalão de infantis
femininos e um dos principais
factores de stress era "a presença
dos pais nas bancadas". Sendo
que a isto podemos associar
variadíssimas coisas, tais como:
pressão dos pais, medo de recri-
minações perante o falhanço e
vergonha da atitude parental
durante o jogo. Parece-me com-
pletamente estranho e sem fun-
damento, ouvir pais a insultar
crianças de oito, nove ou até de 12

anos, só porque são os adversá-
rios das suas crias.

Ganhar nos escalões de for-
mação é muito importante, mas
passar valores e atitudes correc-
tas é muito mais importante.

Pais e treinadores, pensem
naquilo que querem deixar aos
vossos filhos e atletas, olhem
para vocês e pensem se estão a
agir correctamente.

"Todos os pais querem o me-
lhor para os seus filhos. Esta afir-
mação faz com que os pais ten-
ham uma natural e normal visão
centrada nos seus filhos e uma
visão afunilada a sua pratica
desportiva, tendo dificuldade na
maior parte das vezes de anali-
sar o envolvimento desportivo
em que os filhos se encontram
inseridos".

Deixo agora algumas dicas de
como os pais devem reagir e
comportar-se: O que os pais Não
Devem fazer para ajudar os fi-
lhos que praticam desporto: for-
çar os filhos a praticarem qual-

quer actividade desportiva; dis-
cutir com árbitros e juízes;
comentar publicamente, de for-
ma depreciativa, o comporta-
mento de atletas, treinadores,
árbitros e outros pais; interferir
de algum modo no trabalho do
treinador; criticar excessiva-
mente os resultados alcançados
pelo filho; ajudar a criar expecta-
tivas exageradas.

O que os pais Devem fazer
para ajudar os filhos que prati-
cam desporto: estar presente
nas competições em que eles
participem; encorajá-los a res-
peitarem as regras da modalida-
de e do espírito desportivo; dar
um bom exemplo, através de
um relacionamento amigável
com os pais e acompanhantes
dos adversários; realçar sempre
o prazer de fazer desporto e a
alegria de o praticar; elogiar o
esforço realizado e os progres-
sos conseguidos.

Ter o comportamento respei-
tador e comedido perante as
vitórias e as derrotas a ajudar o
filho a assumir semelhante ati-
tude. (Jovens no Desporto. Um
pódio para todos. Centro de
Estudo e Formação Desportiva). l

� RICARDO
CARDOSO
� Psicólogo

Pais em desespero nas bancadas
FALA O LEITOR
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TORNEIO PRIMAVERA - JUVENIS

Boa exibição, boa vitória! E

só com seis jogadores...
SPORTING DAS CALDAS 32

Ricardo Clérigo, Diogo Pedro “cap”, Henrique Ventura, Miguel
Schon, Micha Pavalachi, Ivo Rocha.
Técnico: Henrique Inglês. Director: Victor Silva

ACADÉMICA DE COIMBRA 13
No passado Domingo jogou-se mais uma jornada

do torneio de primavera, com a equipa do SCC a
receber a equipa de Coimbra, jogo para qual e de-
vido a muitas indisponibilidades os caldenses só
apresentaram seis atletas, jogando assim todo o
encontro com menos um em campo! O que poderia
ser uma grande contrariedade, tornou-se um grande
trunfo, pois a união dos atletas presentes era muito
grande, e tornaram o jogo simples, é nestas alturas
que se mostra a força de uma equipa e estes jovens
mostraram essa força e uma entrega muito grande,
conseguindo mesmo um dos melhores jogos desta
época! Parabéns aos atletas presentes pela demons-
tração de garra que muito orgulharam o seu técnico.

ANDEBOL |
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O Académico de Viseu 
assegurou a manuten-
ção no Campeonato Na-
cional de Andebol da III 
Divisão.

Cumpridas as cin-
co primeiras jornadas, 
o Académico soma 26 
pontos, menos 3 que a 
Juventude Lis que lide-
ra. 

Nesta fase, onde com-
petem sete equipas, des-
cem aos distritais de an-
debol, as duas últimas 
classificadas.

Mesmo sem joga r 
na quinta jornada, o 
Académico de Viseu 

beneficiou da derrota 
do Almeirim em Lei-
ria por 40-14, e do 1º de 
Maio em Coimbra, fren-
te à Académica, por 29 
– 27.

O  A c a d é m i c o  d e 
Viseu tem assim mais 
seis pontos que os dois 
últimos classificados, 
e menos um jogo que o 
Almeirim.

A duas jornadas do 
fim, nesta fase que se 
joga apenas a uma vol-
ta, os viseenses estão 
assim, matematicamen-
te, já com a permanên-
cia assegurada.

ANDEBOL - III DIVISÃO NACIONAL

Académico garante 
manutenção

A A duas jornadas do fim, objetivo conseguido

G
il 

Pe
re

s
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Andebol

Nacional iniciados, 2.ª divisão

évOra aC, 28  
CD TOrrEs NOvas, 35
(1/5). CdTN: Guilherme, Telmo, a. alves (10), 
M. Cardoso, M. Matos (2), d. duarte (2), edu 
(5), R. Correia, João antunes, diogo Costa, 
João Garcia, José Santos, S. antunes, J. Santos 
(16). Treinador João Gonçalves. dirigentes: 
Paulo Costa e artur Vieira.

Vencer 
e convencer 

O resultado alcançado nesta deslocação 
a Évora revelou bastante empenho dos 
atletas torrejanos, que estiveram quase 
sempre concentrados, criando bastantes 
jogadas de bom nível técnico com um 
grau de concretização bastante elevado.

distrital de Minis/Misto

beNAVeNTe, 17 
CD TOrrEs NOvas,  9
(5/5) CdTN: João Gonçalves, Ricardo 
domingues (1), iris Camarinha, ana Cabe-
leira, Tânia Carreira,débora Roque,Vasco 
Silva,.daniel Moreira, Manuel Silva ( 1 ), 
bernardo Ribeiro (7). Treinador: alfredo Garcia. 
dirigente: José luís.

CD TOrrEs NOvas, 14 
samOra COrrEIa, 24
(1/5) CdTN: João Gonçalves, Ricardo 
domingues, Vasco Silva, Tânia Carreira,  
débora Roque, Marta ludovino, Manuel 
Silva, bernardo Ribeiro (14), daniel Moreira, 
ana Cabeleira. Treinador. alfredo Garcia. 
dirigente: José luís.
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Andebol

Carlos Gomes
  . texto

Apesar de ter cumprido a
sua �obrigação� de vencer o
Belenenses, ainda não foi no
passado sábado que a equipa
do Xico Andebol conseguiu
assegurar �matematicamente�
a sua manutenção no Andebol
1. E isto porque, inesperada-
mente, o A. C. Fafe resolveu
complicar seriamente o seu
futuro ao deixar-se derrotar em
casa pelo ISMAI, com o golo
da vitória da equipa maiata a
ser apontado no último segun-
do da partida.

Fruto destes resultados
parte-se para as 2 últimas jor-
nadas com o Xico com uma
vantagem de 4 pontos sobre o
Fafe e 5 sobre o ISMAI (em-
bora esta equipa tenha menos

Manutenção quase assegurada
um jogo que deverá ter sido
jogado esta 4ª feira e no qual
recebia o Sp. da Horta). Ora,
só uma conjugação muito �es-
tranha� de resultados poderá
levar a equipa vimaranense a
cair para um dos lugares de
descida, o que não acredita-
mos venha a acontecer. Ao Xico
bastará (ou até poderá nem ser
necessário) um empate num
dos 2 últimos jogos (ISMAI
� fora e Fafe � casa) para con-
seguir a ambicionada manu-
tenção.

Mas, vamos à análise da jor-
nada. Começando pelo Gru-
po B, aquele que mais nos in-
teressa, é de destacar a já refe-
rida vitória do Xico frente ao
Belenenses, para além da tam-
bém já citada vitória do ISMAI
em Fafe. O S.Bernardo não
conseguiu evitar uma derrota
por números significativos na

sua deslocação aos Açores para
defrontar o Sp. da Horta.

No Grupo A, onde o in-
teresse está agora apenas no 2º
e 3º lugares, que dão acesso às
competições europeias, isto
porque o F.C. Porto de há
muito assegurou o título, é de
destacar a vitória do Madeira
SAD sobre o Sporting, o que
coloca a equipa insular no 3º
lugar com os mesmos pontos
do 2º - Benfica. Nas outras par-
tidas realizadas verificaram-se
vitórias naturais do Benfica e
do F.C. Porto sobre Águas San-
tas e ABC, respectivamente.

Este sábado disputa-se a 9ª
e penúltima jornada da prova.
No Grupo B o Xico vai até à
Maia para defrontar o �aflito�
ISMAI e espera-se que o me-
nor nervosismo da equipa de
Guimarães ajude a que esta
coloque em campo a superi-

oridade que, efectivamente,
possui sobre o seu adversário.
Dos outros 2 restantes jogos
o destaque vai para o
�escaldante� A.C. Fafe vs Sp.
Horta. Á equipa fafense ape-
nas a vitória interessa. No en-
tanto parece-nos ser um em-
preendimento muitíssimo
difícil, até porque a equipa aço-
riana é, sem dúvida, aquela que
se apresentou mais capaz nesta
2ª fase da prova, contando por
vitórias os 8 jogos que até agora
disputou. O restante jogo,
Belenenses vs S.Bernardo,
pensamos que irá servir ape-
nas para confirmar a descida à
2ª divisão da equipa de Aveiro.

No tocante ao Grupo A, e
pelas razões já acima aduzidas,
o grande destaque vai para os
confrontos Benfica vs F.C.
Porto e Águas Santas vs Ma-
deira SAD. Apesar de jogar em

casa, não nos parece que o ac-
tual Benfica tenha capacidade
para levar de vencida o já cam-
peão Porto. No entanto, tra-
ta-se de um derby e já se sabe
que este tipo de jogos por ve-
zes redundam em surpresas�
Já no outro jogo parece-nos
que o Madeira SAD não irá
deixar de somar os 3 pontos
da vitória para, desse modo,
adiar para a última jornada, em
que recebe precisamente o
Benfica, a atribuição do 2º lu-
gar. O Sporting vs ABC ser-
virá, apenas, para cumprir ca-
lendário.

No nacional da 3ª divisão
o Fermentões voltou a cum-
prir a sua missão e foi a Leça
vencer, por números conclu-
dentes o frágil Clube de
Andebol local. Com esta vi-
tória a equipa de Guimarães
consolidou o seu 1º lugar, sen-

do agora perseguido pelo F.C.
Gaia, dado que o Sp. Espinho
voltou a perder.

Este fim-de-semana não há
jogos, aproveitando o
Fermentões para disputar o
jogo que tem em atraso da 4ª
jornada, recebendo às 17,00
horas a Sanjoanense.

No nacional de Juniores
o Xico perdeu, com natura-
lidade, na sua deslocação a
Resende para defrontar o F.C.
Porto. Este resultado não
tem, no entanto, qualquer re-
levância para os objectivos da
equipa, que era apenas a ma-
nutenção, e desde há muito
está assegurada.

Este domingo disputa-se
a última jornada e o Xico, ao
receber o já despromovido Sp.
de Espinho, tem a possibili-
dade de se isolar no �seu� 9º
lugar.
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A Casa do Benf ica 
em Castelo Branco 
(CBCB) concluiu no 

passado fim-de-semana a 
participação na 2ª divisão 
de seniores femininos, em 
andebol. No ano que assi-
nalou o seu regresso a estas 
lides, o departamento de 
andebol encarnado traça um 
rescaldo muito positivo da 
temporada.

O objetivo situava-se 
numa posição entre o 4º e º 
5º lugar, atendendo à enorme 
juventude do grupo, consti-
tuído maioritariamente por 
jogadoras ainda com idade de 
juvenis. Classifi caram-se no 
quarto posto do seu alinha-
mento geográfi co. “Foi muito 

Departamento da CBCB elogia comportamento das atletas

Andebol feminino cria base para o futuro

bom”, sublinha a treinadora 
Mariana Ivanova.

“A equipa foi competitiva 
na maior parte dos encontros. 
E revelou, como era espera-
do, alguma imaturidade face 

a representações experientes 
e com média de idades mui-
to superiores”, acrescentou 
a responsável técnica. Já o 
departamento espera que este 
grupo possa crescer e que o 

trabalho desenvolvido tenha 
continuidade.

Na foto: (cima da esq. 
para a dir.) Mariana Ivanova, 
Filomena Abrantes, Carla 
Mendes, Sandra Magriço, 
Filomena Almeida, Mariana 
Fernandes, Daniela Lucas e 
Beatriz Mendes; (em baixo) 
Catarina Martins, Margarida 
Matias, Catarina Poças e 
Solange Ascensão.

FORMAÇÃO. Dando 
continuidade ao trabalho 
iniciado no ano anterior, 
com uma ação de forma-
ção dirigida ao ensino do 
miniandebol, a Casa do 
Benfi ca e Castelo Branco, 
através do seu departamento 
de andebol, realiza no dia 26 

de maio, na Escola Superior 
de Educação (ESE), uma 
ação da modalidade, entre as 
9H30 e as 17H30. A inicia-
tiva pretende abranger os 2º 
e 3º ciclos do ensino básico 
e é dirigida a professores, 
treinadores, estudantes de 
desporto e atletas.

Os professores Carlos 
Garcia, leitor da EHF (Fede-
ração Europeia de Andebol) 
e José Bento, colaborador da 
Federação, ambos especialis-
tas nestas faixas etárias, serão 
os oradores. 

As inscrições encontram-
se abertas até ao dia 18 e 
podem ser feitas através do 
correio eletrónico formaca-
ocb@gmail.com.

Equipa sénior da Casa do Benfi ca em Castelo Branco
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andebol: cister regista 
empate em juvenis

Os juvenis do Cister Sport despediram-se 
da primeira fase do Grupo B da 2ª Divisão 
nacional com um empate na receção à ACD 
monte (32-32). A equipa de Rui medeiros 
terminou, assim, com uma série de nove 
derrotas consecutivas, não escapando ao 
último lugar da zona 1. Na zona 2, o Dom 
Fuas obteve o 3º lugar, mas não conseguiu 
o apuramento para a fase de subidas à 1ª 
Divisão, dado que apenas passavam duas 
equipas. Na derradeira ronda, a turma de 
Rui Lucas venceu o Lamego (30-27). En-
tretanto, o dérbi de juvenis femininos 
entre Cister e Dom Fuas sorriu às jovens 
nazarenas: 20-18.
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