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ANDEBOL

Ginásio Clube de Tarouca sagrou-se 
campeão nacional da 2.ª Divisão em juvenis

� A equipa tarouquense venceu
no passado domingo o Futebol
Clube de Infesta, levando ao
rubro o público que encheu por
completo o pavilhão gimnodes -
por tivo de Tarouca  

O Ginásio Clube de Tarouca
concretizou, assim, o sonho de
su bir ao escalão principal do an -
debol nacional, em juvenis, ali -
ando esse feito à conquista do tí -
tu lo de campeão da 2.a Divisão.

O emblema de Tarouca ven -
ceu o Futebol Clube de Infesta
por 24-28 e a festa foi feita em
tons de amarelo, após o apito

final. Ao intervalo, o Futebol
Clu be de Infesta vencia por 15-13,
mas os jogadores do Ginásio
Clube de Tarouca não se dei xa -
ram intimidar pelo resultado e
na segunda parte arrancaram

pa ra uma excelente exibição,
que culminou no 24-28 final.  

O Ginásio Clube de Tarouca
está, assim, pela primeira vez na
sua história, na 1.a Divisão na -
cio nal de juvenis masculinos. l
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ANDEBOL                                                                                             P13

Equipa de Tarouca
sagra-se campeã
nacional
Juvenis vencem na 2.a Divisão 
e ascendem ao escalão principal
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> paulo machado

Um misto de sentimentos, por
certo, entre sorrisos e lágrimas.
Faltou um bocadinho assim...
afinal de contas, o título estava
ali tão perto, mas o ABC não
conseguiu assinalar este final fe-
liz, apesar de sair de consciência
tranquila. E com a cabeça ergui-
da. Foram justos os aplausos
para os vice-campeões, quer no
escalão de infantis como juve-
nis. E a certeza que o público —
muito público que aderiu ao
Flávio Sá Leite — empregou
bem o seu tempo. 

Emoção foi coisa que não fal-
tou. Ontem, pela manhã, dis-
putou-se a última jornada de in-
fantis com o título a ser sabo-
reado pelos jovens do Águas
Santas, quando o ABC cumpriu
o seu papel ao vencer o Évora
(23-24) num jogo muito equili-
brado. Esperava, no jogo a se-
guir, por uma “ajuda” do Benfi-
ca, para vencer o Águas Santas,
mas tal não aconteceu. 

Da parte da tarde, a ansiedade
aumentou. Jogava-se a derra-
deira jornada no escalão de juve-
nis, com o ABC a medir forças
diante do Sporting e, obrigato-
riamente, tinha de vencer para
festejar a conquista do título. Os
‘leões’ mostraram-se mais ma-
duros, superando o ‘inferno-
amarelo’, num encontro decidi-
do por pormenores que se tor-

naram ‘pormaiores’. Mas sem-
pre muito equilibrado. Ao inter-
valo registava-se um empate
(14-14), depois do ABC perder a
vantagem de dois pontos no últi-
mo minuto. Já no segundo tem-
po, a ansiedade cresceu, o Spor-
ting esteve sempre na frente do
marcador, mas nunca muito dis-
tante. A garra dos bracarenses
foi fundamental no acréscimo da
emoção, mas as falhas fatais
acabaram por ditar o triunfo dos
‘leões’. No geral, ganhou a equi-
pa que menos errou... e o ABC
ficou orgulhosamente no segun-
do lugar.

ANDEBOL

> Pavilhão Flávio Sá Leite recebeu muito público, em especial, ontem, no jogo da final de juvenis.

FORMAÇÃOFASES FINAIS DECORRERAM ESTE FIM-DE-SEMANA EM BRAGA

ABC sagra-se vice-campeão
em infantis e juvenis
Emoções ao rubro no Pavilhão Flávio Sá Leite. Fases finais de infantis e juvenis foram
discutidas até à última jornada. ABC de Braga ficou-se pelo segundo lugar em ambas 
as categorias. No próximo fim-de-semana disputa-se a fase final no escalão de iniciados.

DR

Juvenis do ABC recebem as medalhas pelo segundo lugar no campeonato nacional

DR

Sporting CP é o novo campeão no escalão de juvenis

DR

ABC ficou em segundo lugar no escalão de infantis

Presidente da Federação marcou
presença no Pavilhão Flávio Sá Leite

O presidente da Federação de Andebol de Portugal, Ulisses Pereira,
marcou presença no Pavilhão Flávio Sá Leite e presidiu à cerimónia da
entrega dos troféus no escalão de infantis. Foi em clima de festa que as
equipas receberam os prémios destinados pela organização e a taça de
campeão nacional foi entregue ao capitão da AA Águas Santas,
assessorado pelo presidente da Associação de Andebol de Braga,
Manuel Moreira; pelo presidente do ABC de Braga, Luís Teles; por
Manuel Novais Ferreira, director da AA Braga, entre outros.
No próximo fim-de-semana decorre a fase final de iniciados, novamente
em Braga, com a presença de Águas Santas, ISMAI, ABC e Belenenses.

lll

“Se existem derrotas
morais esta foi uma delas.
Este grupo de jovens do
ABC está de parabéns pelo
que demonstrou na fase fi-
nal. O Sporting acaba por
ser um justo vencedor e
está de parabéns. Fica um
amargo de boca por este
segundo lugar, achei que
podíamos chegar um
pouco mais longe. Para o
mim, o título principal é
ver daqui a cinco ou seis
anos alguns destes jvens
integrarem a equipa sénior
do ABC”.

José Vieira
(Treinador dos Juniores do ABC)

lll

“O balanço é muito positi-
vo. Nesta equipa temos
apenas quatro/cinco 
jogadores que estão
connosco algum tempo, to-
dos os restantes jogadores
chegaram ao logo do ano.
É uma equipa muito nova 
e tem uma grande capaci-
dade de evolução. Nos três
últimos anos fomos
campeões uma vez e duas
vezes vice-campeões, mas
os resultados enche-nos
de orgulho e vaidade, o
mais importante é o futuro
e potencial que estamos a
criar para o futuro do
ABC”.

Nuno Cardoso
(Treinador dos infantis do ABC)

lll

“O Sporting é um justo
vencedor por aquilo que
aconteceu na fase final. É
muito importante os clubes
apostarem na vertente da
formação e nessa perspec-
tiva é importante juntar o
útil ao agradável, comple-
mentando a formação com
títulos. O Sporting é um
digno e justo vencedor”.

Luís Cruz
(Treinador dos juniores do Sporting)
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> paulo machado

O ABC de Braga voltou a mar-
car o panorama nacional do an-
debol, este fim-de-semana, ao
acolher as fases finais nas cate-
gorias de juvenis e infantis. Em
ambos os escalões, a turma bra-
carense alcançou o segundo lu-
gar, mas Luís Teles fez questão
de apontar medidas e pesos
diferentes em relação aos de-
mais clubes. Foi um sucesso es-
tas fases finais que se realizaram
em Braga, e ainda temos outra

(iniciados), no próximo fim-de-
-semana. “O facto de estar nes-
tas fases finais já é um sucesso,
porque não é normal o ABC es-
tar nestas fases finais. Temos
menos 10 centímetros e alguns
quilos a menos que os adver-
sários que pagam muito dinheiro
para ter estes jogadores. É bom
que as pessoas abram os olhos e
percebam que não é normal o
ABC estar no topo, é tudo fruto
de muito trabalho, muito es-
forço, e um grande investimento
pessoal para parte dos jogadores,

directores e treinadores. Ao con-
trário do que se diz por aí, não é
normal o ABC estar nestas fases

finais pois tem de lutar muito
mais para estar ao nível dos res-
tantes adversários”, vincou. Luís
Teles enalteceu ainda o apoio
dos adeptos nos jogos das fases
finais. “Muito obrigado às pes-
soas que estiveram cá e aju-
daram o ABC a corresponder, de
forma brilhante, a este grande
desafio. Só foi pena não termos
ganho, mas continuámos cá. So-
mos tetra-campeões, já ganhá-
mos 50 títulos e tomara muitos
ganharem tantos títulos como
nós já ganhámos”, referiu.

Águas Santas festejou o título
no escalão de infantis

1.ª Jornada
ABC - Batalha 20-16
Académico FC - Benfica 24-24
Águas Santas - Évora AC 32-21
2.ª Jornada
Batalha - Benfica 29-24
ABC - Águas Santas 23-23
Évora AC - Académico 37-27
3.ª Jornada
Águas Santas - Batalha 27-24
Benfica - Évora 28-26
Académico FC - ABC 26-24
4.ª Jornada
Batalha - Évora AC 35-24
Águas Santas - Académico FC 21-23
ABC - Benfica 16-16
5.ª Jornada
Académico FC - Batalha 23-24
Évora AC - ABC 23-24
Benfica - Águas Santas 18-35

CLASSIFICAÇÃO FINAL ÉPOCA 2011/2012
1.º Águas Santas 12 pontos
2.º ABC de Braga 11
3.º Batalha AC 11
4.º Académico 10
5.º Benfica 9
6.º Évora AC 7

Sporting garante título com triunfo
sobre o ABC na última jornada

1.ª Jornada: FC Porto - ABC 29-29
2.ª Jornada: Sporting - FC Porto 34-29
3.ª Jornada: ABC - Sporting 27-29

CLASSIFICAÇÃO FINAL ÉPOCA 2011/2012
1.º Sporting 6 pontos
2.º ABC de Braga 3 pontos
3.º FC Porto 3 pontos

ANDEBOL

> Luís Teles destaca que os “adversários pagam muito para terem estes jogadores”

ABCPRESIDENTE NO BALANÇO DAS FASES FINAIS

“Resultado de muito trabalho”
O presidente do ABC, Luís Teles, realçou ontem que os clubes têm pesos e medidas dife-
rentes ao nível do trabalho da formação, daí enaltecer os resultados a nível nacional do ABC.

Luís Teles
reforçou que

“não é normal” o ABC
andar sempre no topo,
tudo “resulta de muito

trabalho”.

Juvenis ‘B’
em terceiro lugar
na II divisão
Este fim-de-semana o ABC
contou ainda com 
a participação da equipa ‘B’ 
de juvenis na fase final da II
divisão, garantindo o terceiro
lugar na competição, com
cinco pontos. O campeão da
prova foi o GD Tarouca, que
venceu o FC Infesta no jogo
que decidiu o título (28-24).
O primeiro lugar foi assim para
a formação do Tarouca, seguido
do FC Infesta, com 7 pontos,
ABC Braga, com 5 pontos e em
4º e último lugar, ficou o NAAL
Passos Manuel, com 3 pontos.
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ABC vice-campeão 
em infantis e juvenis  
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Avelino Conceição

� Depois de tudo o que já se disse
da equipa avancanense, resta dizer
que a Artística “desceu o pano” de
uma época que ficará para sempre
na história, não só do clube, mas
também do desporto do concelho
de Estarreja, com mais uma vitória
(23-20), desta vez no recinto do São
Mamede, na última jornada da Fa-
se Final do Nacional da 2.a Divisão.

A subida ao mais alto patamar
do andebol nacional, assegurada
após uma época em que a Artísti-
ca de Avanca perdeu uma única
vez, na deslocação à Madeira, on-
de defrontou o Marítimo, foi agora
amplamente reconhecida, com a
recepção da equipa na Câmara
Municipal de Estarreja no passa-
do sábado à noite.

No salão nobre da autarquia es-
tiveram mais altas individualida-

des desportivas e concelhias, que
agraciaram o grupo de trabalho da
Artística de Avanca com palavras
de agradecimento por este feito do

clube, que aos 56 anos vê o seu no-
me inscrito na página dos “gran-
des” do andebol português.

Após as manifestações de cari-

nho e do mérito reconhecido por
todos foi feita a entrega das meda-
lhas de campeão nacional a cada
atleta, recebendo depois o capitão

da equipa, Marco Ferreira, a taça
de campeão das mãos José Eduar-
do Matos, presidente da autar-
quia, num momento de apoteose,
com gritos de “campeões olé”.

A varanda do edifício dos paços
do concelho foi o palco para os ele-
mentos da Artística de Avanca
agradecerem a todos aqueles que,
de uma ou de outra forma, apoia-
ram este clube, que o novo herói
do andebol aveirense, ao ser agora
o único representante ao mais alto
nível da modalidade em Portugal.

O técnico Luís Santos, também
deixou uma palavra de agradeci-
mento aos jogadores “pelo esforço e
dedicação” com que sempre traba-
lharam ao longo da temporada,
mas também à Direcção presidida
por José Costa, que esteve sempre
atenta, e aos adeptos, que foram
“inexcedíveis no apoio” a uma equi-
pa que “fez uma época de sonho”.l

Artística apoteose em Estarreja
A equipa de Avanca foi recebida na Câmara Municipal. Época
de sonho fecha com mais uma vitória no recinto do São Mamede

Estreia de
Luís Santos
como técnico
principal 

�Ao comando da Artística nas
últimas três épocas, o técnico
Luís Santos vai continuar orien-
tar a equipa, estreando-se na 1.a

Divisão como treinador princi-
pal, uma vez que já tinha sido
adjunto de Carlos Resende, no
FC Porto. A renovação do con-
trato aconteceu na semana pas-
sada, após uma conversa com o
presidente José Costa, contrari-
ando o rumor de que o técnico de
Gaia se teria comprometido com
o também primodivisionário
Águas Santas. A sua continuida-
de também se deve ao facto de
Luís Santos, ele que  quererá
mostrar o seu valor no escalão
maior, conhecer melhor do que
ninguém a equipa de Avanca, daí
que tenha surgido convite da
direcção para continuar a liderar
um projecto que o clube quer ver
solidificado na 1.aDivisão.

A ÉPOCA HISTÓRICA da Artística de Avanca termina com a consagração dos campeões nacionais

D
.R
.
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Artística de Avanca
recebida em apoteose
na Câmara de Estarreja
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Sporting “rouba” penta ao ABC

O treinador do ABC, José Vieira, considerou 
que os seus jogadores foram «uns verdadeiros 
campeões» e fez questão de dar os parabéns ao 
Sporting. «Jogámos em casa e queríamos muito 
vencer o penta. O jogo foi muito equilibrado e, 
na segunda parte, qualquer equipa poderia ter 
ganho. Ficou um amargo de boca por alguma 
dualidade de critérios nos momentos cruciais, 
mas isso não é desculpa. Os miúdos estão de 
parabéns e acredito que muitos destes miúdos 
vão ter futuro na modalidade. 

Para mim, já o disse, os títulos são para eles. O 
meu título é formar jogadores e espero que alguns 
cheguem à equipa sénior do ABC», frisou.

Luís Cruz (SCP): 
«Vencemos justamente»»

Para o treinador do Sporting, Luís Cruz, o título 
premeia a melhor equipa.

«O Sporting, ollhando para todos os jogos da 
fase final, foi um justo vencedor. O jogo com 

«São todos uns campeões»

FC Porto
em último 

No final, os joga-
dores do Sporting 
receberam, para além 
de medalhas, a taça 
de campeão, que par-
tilharam com a cer-
ca de uma centena 
de adeptos que os 
apoiaram no Pavilhão 
Flávio Sá Leite. O ABC, 
segundo, recebeu o 
prémio de consolação 
e medalhas, tal como 
sucedeu com o FC 
Porto, último, que não 
venceu qualquer jogo 
na fase final.

ABC perde
em infantis
e juvenis B

O ABC não conseguiu, 
ontem, em casa, vencer o 
título nacional em infantis. 
Os academistas fizeram o 
seu trabalho (venceram o 
Évora Andebol, enquanto 
Académico FC perdeu o 
jogo da manhã, com o 
Batalha, abrindo as portas 
do título aos academistas), 
mas o Águas Santas bateu, 
no último jogo, o Benfica, 
segurando o título.

No nacional de juvenis 
da II Divisão, o CC Tarouca 
sagrou-se campeão nacio-
nal ao bater, no último jogo, 
o GD Tarouca, por 28-24. 
O ABC ficou em terceiro, 
enquanto o NAAL Passos 
Manuel ficou em último 
na prova disputada em 
Tarouca.

ABC bateu-se bem na fi nal, mas acabou por perder com o Sporting, novo campeão nacional de juvenis

PEDRO VIEIRA DA SILVA

O Sporting bateu, on-
tem, o ABC, na terceira e 
última jornada da fase fi-
nal do nacional de juve-
nis em andebol, que teve 
lugar no Pavilhão Flávio 
Sá Leite, em Braga, onde 

uma grande – moldura hu-
mana, a maioria dos adep-
tos eram da turma acade-
mista mas os leões também 
estiveram bem representa-
dos nas bancadas da cate-

dral do andebol – procu-
rou empurrar o ABC para 
o penta, mas, no final, fo-

ram os jovens leões a fa-
zer a festa.

O jogo, diga-se, foi uma 
excelente propaganda para 
a modalidade: muito públi-
co, incerteza no resultado 
até bem perto do final, be-
los golos e excelentes in-
tervenções dos guarda-re-

des e, sobretudo, emoção, 
muita emoção.

Ao intervalo, os leões, 
que só precisavam de um 
empate para levarem o tro-
féu de campeão para Lis-
boa, já venciam por um 
golo de diferença, mas o 
ABC, em muitos momen-

tos, provou que também 
poderia vencer e, assim, 
conquistar o quinto título 
consecutivo em juvenis.

Na segunda parte, o es-
petáculo foi ainda melhor, 
com o Sporting a mostrar 
grande capacidade ofensi-
va (Edmilson Araújo, Ri-

cardo Pereira e Sílvio Se-
medo são valores a seguir 
no futuro) e, nos 15/20 mi-
nutos finais, as equipas 
mostraram uma eficácia 
ofensiva tremenda, mas 
os leões, nos momentos 
decisivos, foram (ainda) 
mais eficazes.

DM

Pavilhão Flávio Sá Leite, em Braga

Árbitro:
Mário Coutinho e Ramiro 
Silva

ABC 27
Cláudio Silva; Luís Peixoto (2), Filipe Mon-
teiro, José Gomes (2), João Barbosa (3), Rui 
Viana (4) e Francisco Albuquerque (4); To-
más Nogueira, Filipe Canico (8), João Ma-
cedo, José Pinto (4), Luís Costa e Fábio 
Loureiro

Treinador: José Vieira

Sporting 29
Rui Farinha; Sílvio Semedo (3), João Ligeiro 
(1), Rafael Mira (2), Gonçalo Valério (1), Ber-
nardo Sousa (2) e Ricardo Pereira (10); Ed-
milson Araújo (10), Manuel Mendonça, Ra-
fael Estrela, André Silvano, Tomás Bioucas, 
Nuno Oliveira e João Raquel

Treinador: Luís Cruz

Ao intervalo: 13-14

Cartão vermelho a Filipe Canico (Sporting) 
e José Vieira (técnico do ABC)

ABC foi muito equilibrado e vencemos bem. 
É cada vez mais importante os clubes apos-
tarem na formação, porque a crise que o país 
atravessa a isso obriga. Se juntarmos o útil ao 
agradável, isto é, se vencermos e formarmos 

melhor ainda», vincou o treinador do Sporting 
que, durante a conversa com os jornalistas, 
foi, por diversas vezes, interrompido pelos 
seus jogadores, que gritaram «campeões, 
campeões».

AVELINO LIMA

LEÕES VENCERAM E SAGRARAM-SE CAMPEÕES NACIONAIS EM JUVENIS

TÉCNICO DO ABC, JOSÉ VIEIRA, ELOGIA OS SEUS ANDEBOLISTAS
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   A Associação Artística de

Avanca (AAA) está na primeira
divisão nacional de andebol. A
proeza aconteceu no último
sábado, frente ao Mariense, da
i lha de Santa Maria,  nos
Açores, ao vencer em casa por
27 a 22. Na próxima época, o
clube vai jogar com clubes
como o Benf ica, Por to,
Sporting, entre outros.
   Para além de subirem ao
escalão máximo do andebol
nacional, o Avanca foi também
campeão da segunda divisão
nacional, proeza que deixou ao
rubro os espetadores que
encheram por completo o
Pavilhão Comendador Adelino
Dias Costa.
   E apoio não faltou à equipa.
Ainda faltava uma hora para o
início da part ida e já as
bancadas estavam a meio. À
hora da partida as bancadas
estavam repletas.
   “Juntos por um sonho”, foi
este o lema que deu mote à
subida de divisão, e os atletas
souberam agradecer o apoio da
massa associativa, ao entrarem
em campo com uma faixa de
agradecimento.
  Na próxima jornada, a última
desta época, a Artística vai a
casa do Académico de São

// Feito histórico para o andebol do concelho //

Artística de Avanca
na Primeira Divisão Nacional

Mamede, pelas 17h00, onde vai

receber a taça de campeões
pelas mãos da Federação
Portuguesa de Andebol.

Encontro muito sofrido

   Mas engana-se quem pensa
que a partida foram “favas
contadas”. Apesar da Artística
ter começado o jogo a vencer,
os Marienses não vieram dos
Açores em passeio, e jogaram
golo por golo, estando mesmo
a vencer, a meio da primeira
parte,  por três golos de
vantagem. A AAA acusou o
nervosismo e foi  sempre
tentando controlar o resultado,
embora nem sempre com a
maior das faci l idades.  O
público apoiava a equipa,
gritava-se “campeões”, Luís
Santos não sossegava no banco
e os jogadores acabavam por
sentir a pressão da necessidade
da vitória.
   A Artística acabou por ir
para o balneário com uma bola
de vantagem, mas numa
posição muito curta,  para
quem queria defender a subida
à primeira nacional.
   Na segunda parte tudo foi
diferente.  A for mação de
Avanca entrou em campo

muito mais forte, coordenada,
confiante e com vontade de
subir rapi-damente ao escalão
pr inc ipa l  do  andebo l
nacional. A meia da segunda
parte, venciam aos açoreanos
por oito bolas de diferença,
vantagem que lhes permitiu
começar os festejos a cinco
minutos do fim da partida. O
encontro ter minou com a
Artística a vencer, com a festa
a ex-plodir nas bancadas e
dentro do campo.

Luís Santos
irradiava felicidade

   O jovem t re inador  da
Assoc iação  Ar t í s t i ca  de
Avanca irradiava felicidade.
Não só  t inha  a t ing ido  o
ob je t ivo  pe lo  qua l  lu ta ra
durante duas épocas, como
chegava ao ponto mais alto
da sua carreira desportiva.
“Quero dedicar esta vitória à
minha família e amigos que
têm sido privados da minha
companh ia .  Em te r mos
pessoais esta subida repre-
senta um esforço e um grande
investimento pessoal”,
   Lu í s  Santos  não  se
esqueceu  da  massa  a s so-

ciativa, dirigentes e atletas da
coletividade. “Para este clube
o momento representa um
marco  h i s tór i co.  Quero
dedicar este feito a toda a
direção, que confiou no meu
trabalho, aos jogadores que
foram inexced íve i s  na
capacidade de trabalho, no
espírito de conquista, mesmo
nas adversidades, e a toda a
massa associativa que tem
sido fantástica e fundamental
na  conqu i s t a  da  sub ida .
Tomara  mui tos  c lubes  da
primeira divisão terem um
apoio desta imensidão”.
    Com os contratos a serem
renovados anualmente, Luís

Santos prefer iu não fazer
grandes avanços quanto ao
futuro. Acima de tudo, quer
preparar a partida frente ao
São  Mamede ,  “porque  o
adversário e a competição
merecem respe i to” ,  e  só
depois começar a preparar e
a pensar no que poderá ser a
Artística na primeira divisão
nacional.

Andreia Tavares
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Artística de Avanca
na I Divisão Nacional

A Associação Artística de Avanca conquistou um sonho: subir à primeira divisão nacional de andebol. Na
próxima época vai jogar com clubes como o Benfica, Porto e Sporting. Na tarde de sábado, com uma casa repleta

de apoiantes, sagrou-se, também, campeã da II Divisão Nacional.
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O seleccionador nacional de 
andebol, Mats Olsson, e o pre-
sidente da Federação de Ande-
bol de Portugal, Ulisses Santos, 
apelaram aos vimaranenses para 
encher o Pavilhão Multiusos, no 
dia 16 deste mês. O recinto vi-
maranense vai receber o jogo da 
segunda mão do play-off de aces-
so ao Campeonato do Mundo de 
2013, que colocará frente-a-frente 
Portugal à Eslovénia. No próximo 
sábado, a Selecção Nacional joga 
em Ljubljana, na Eslovénia. No 
dia 16, pelas 17 horas, Guimarães 
acolhe o segundo encontro, que 
poderá ser decisivo.

“O andebol tem muitas raízes 
em Guimarães, os adeptos dedi-
cam-lhe um grande carinho, por 

isso esperamos que estejam con-
nosco”, afirmou Ulisses Santos. 
O presidente da FAP disse ainda 
que “este jogo serve para nos as-
sociarmos, de forma indirecta, à 
Capital Europeia da Cultura. Segu-
ramente encontraremos espaços 
para participar na programação 
da Cidade Europeia do Desporto, 
em 2013”, acrescentou. Já Mats 
Olsson destacou que Portugal vai 
ter a oportunidade de jogar “numa 
cidade que é uma das grandes do 
andebol nacional. Sabemos que 
somos sempre bem-vindos e que 
temos um grande apoio. Espero 
que no dia 16 encham o pavilhão 
para nos ajudar nos momentos 
mais difíceis”.

Afastada de uma fase final de 

SELECÇÃO NACIONAL DE ANDEBOL JOOGA NO MULTIUSOS

Portugal quer sentir apoio
um Mundial desde 2003, a sele-
ção nacional de andebol vê na eli-
minatória com a Eslovénia a opor-
tunidade ideal para regressar aos 
maiores palcos mundiais. “A Eslo-
vénia é muito forte, mas espera-
mos que o público de Guimarães 
nos apoie da mesma forma como 
o nosso adversário vai ser apoia-
do em casa. É importante ter esse 
equilíbrio”, destacou Mats Olsson. 
Apesar de reconhecer que a Eslo-
vénia “é favorita”, afirmou que Por-
tugal “tem uma boa possibilidade” 
para chegar ao Mundial de 2013. 
“Somos os que vêm de baixo e 
têm de ganhar aos favoritos. Sen-
timos que temos possibilidades, 
apesar do respeito que temos”.
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PRESIDENTE INVOCOU MOTIVOS DE ORDEM PESSOAL

Xavier apresentou demissão
e força eleições no Xico Andebol
Presidente da Assembleia Geral, Octávio Santos, deverá anunicar a data do acto eleitoral esta se-
mana. Treinador Nuno Santos deixou o clube e comprometeu-se com o A.C. Fafe.

BRUNO FREITAS
Octávio Santos vai convocar 

eleições no Xico Andebol. O presi-
dente da Assembleia Geral tomou 
conhecimento, pela via oficial, 
da demissão de António Xavier e 
prepara-se para anunciar a data 
do acto eleitoral. Tal deverá acon-
tecer apenas esta semana, uma 
vez que ontem Octávio Santos 
ainda não havia sido informado da 
demissão de todos os elementos 
que compunham a Direcção.

O processo foi despoletado 
pela saída, em primeira instân-
cia, de António Xavier. De forma 
algo surpreendente, o carismático 
dirigente informou os restantes 
elementos da Direcção da sua 
intenção de deixar o clube, antes 
de reunir com Octávio Santos. E 
na conversa com o presidente da 
Assembleia Geral assegurou que 
não se recandidataria à liderança 
do Xico Andebol. António Xavier 
invocou motivos de ordem pesso-
al para deixar este projecto, que 
assumiu há um ano. O seu man-
dato devia terminar apenas no Ve-
rão de 2013.

Os restantes elementos da 
Direcção do clube vimaranense 
também se demitiram. Todos en-
tenderam que esta é a melhor so-
lução para ajudar a esclarecer o 
futuro do clube. E é neste cenário 
que Octávio Santos vê-se forçado 
a convocar eleições, um ano an-
tes do prazo previsto.

Na conversa que manteve com 
os atletas, treinadores e jogado-

res, António Xavier formalizou-
lhes o convite para continuar no 
clube. Tudo indica que é intenção 
do presidente demissionário co-
meçar a preparar a nova época.

O Xico Andebol já perdeu o 
treinador dos últimos anos. Nuno 
Santos aceitou o convite que lhe 
foi endereçado pelo Andebol Clu-
be de Fafe e comprometeu-se 
com aquele clube por uma tem-
porada. O contrato com o clube 
fafense, que voltará a disputar o 
Campeonato Nacional Andebol 1, 
foi assinado no decorrer da próxi-
ma semana. Chegou assim ao fim 
uma ligação de sucesso.
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Mini Olimpíadas //  Primeiro invisual a participar numa competição do género

Amadeu Cruz fez história
no Triatlo nacional
As 37.ª Mini Olimpíadas
arrancaram em grande. O
BTT fez as honras de inau-
gurar o rol de actividades,
mas foi no Triatlo que se
viveram as maiores emo-
ções. Competição prosse-
guem na próxima semana.

A jornada de abertura da 37.ª edi-
ção das Mini Olimpíadas de San-
ta Maria da Feira ficou marcada
pela participação, pela primeira
vez a nível nacional, de um atleta
invisual na prova do Triatlo. Ama-
deu Cruz (na foto), atleta que per-
tence à equipa de Natação Adap-
tada da Feira Viva, foi o pioneiro,
tornando a prova num marco his-
tórico.
A competição do Triatlo disputou-
se na tarde de ontem, na zona en-
volvente das Piscinas Municipais
de Santa Maria da Feira, e contou
com a presença de 30 atletas. A
organização contou com o apoio
da Federação Portuguesa de Tri-
atlo, que retirou notas muito posi-
tivas do evento.
O momento alto da prova centrou-
se em Amadeu Cruz, jovem invisu-
al que marcou presença na com-

petição. Do lado de fora, os pais
faziam uma bonita festa, criando
um ambiente muito positivo.
Antes, no passado sábado, o BTT
abriu as Mini. A prova, organizada
por Joaquim Andrade e Luís Gon-
çalves, contou com cerca de duas
dezenas de participantes.
No próximo fim-de-semana, as
Mini Olimpídas estão de regres-

so, com as provas de Andebol (8
e 9 de Junho, na alameda do Tri-
bunal de Santa Maria da Feira e
no Pavilhão de S. Paio de Oleiros),
de Xadrez (8 de Junho, no CCR
Orfeão da Feira), de Badminton (9
de Junho, na Escola EB 2,3 Fer-
nando Pessoa), e de Futebol (10
de Junho, no Estádio do Arrifanen-
se).

DR
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Andebol // Azuis não venceram qualquer jogo em Águas Santas, mas mostraram qualidades

Iniciados do Feirense fecham fase final no 7.º posto
Terminou o nacional da primeira
divisão para os iniciados do Fei-
rense, que alcançaram um inédito
7.º lugar, na fase final disputada
no passado fim-de-seman, em
Águas Santas.
Os azuis  abriram a participação
com o anfitrião, defrontando de se-
guida o Belenenses. Numa e ou-
tra partida, não conseguiram ultra-
passar a qualidade do jogo dos
opositores, nem os nervos do
momento.
As expectativas viraram-se para a
última partida do torneio, frente ao
Xico Andebol. Ambos não haviam
ganho qualquer jogo e procuravam
uma despedida vitoriosa. Os foga-
ceiros entraram bem, alcançando
ao intervalo uma vantagem de seis
golos. Todavia, os blues encontra-
ram forte oposição na segunda
parte e, numa das exclusões de

dois minutos dos azuis e brancos,
os vimaranenses aproveitaram
para assaltar o marcador, acaban-
do por saber guardá-lo até à vitó-
ria final (41-43).
O Feirense despediu-se sem vitó-
rias mas deixou à vista a qualidade
da formação que se faz no clube há
cerca de nove anos. Foi longo o
percurso, de um grupo que fez tre-
mer nomes grandes, ultrapassan-
do alguns. Grande foi o esforço de
um punhado de jovens, que eleva-
ram bem alto o emblema e o nome
do clube. Afinal, iniciaram a cami-
nhada inédita até uma classifica-
ção nunca alcançada pelo escalão.
Tudo começou no primeiro jogo,
com o primeiro passe, com o pri-
meiro golo. Nada terminou com o
último golo em Águas Santas. Fica
apenas um compasso de espera
até ao próximo apito inicial.

DR
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epois do exce-
lente percurso na
fase regular da 3ª
Divisão, onde

terminaram o campeonato
em primeiro lugar apenas
com duas derrotas (AD
Monte e Fermentões), o
Modicus alcançou a tão de-
sejada subida à 2ª Nacional
no último fim de semana.
Apesar da derrota caseira
frente ao Samora Correia
(19-16), sábado,  o Modicus
conseguiu apurar-se mate-
maticamente e regressar à

2ª Divisão. Com dois jogos
ainda por disputar na fase
final, a equipa de Ricardo
Antunes está numa con-
fortável segunda posição  –
quatro das seis equipas são
promovidas. 
“Tivemos algumas baixas
de vulto durante o decorrer
da época, mas as coisas
foram correndo tranquila-
mente. Acima de tudo fize-
mos uma excelente
temporada, com muito tra-
balho e com muito espírito
de grupo”, resumiu o
treinador ao nosso jornal. 
O Modicus vai cumprir

agora calendário e defronta
hoje , em casa, às 18h,  o Boa
Hora, primeiro classificado
desta fase final com oito

jogos e oito vitórias. “O Boa
Hora é uma equipa muito
experiente com atletas de

grande qualidade, mas
vamos jogar para ganhar”,
prometeu Ricardo Antunes,
técnico dos sandinenses.
No último jogo desta fase,
que se disputará no próxi-
mo dia 7, feriado, o Modi-
cus desloca-se ao pavilhão
do Zona Azul. 
“Os seniores de andebol do
Modicus fizeram um trajeto
acima da média e é com
todo o mérito que regres-
sam à 2ª Divisão”, congra-
tulou-se, por sua vez,
António Quelhas, presi-
dente do Modicus, orgu-
lhoso deste feito.

D
VANESSA TEIXEIRA

O Modicus alcançou a tão desejada subida à 2ª Divisão Nacional de andebol. Com algumas dificuldades durante a
temporada, a equipa de Sandim conseguiu ultrapassar todos os obstáculos com muito trabalho e tranquilidade.
●

ANDEBOL | MODICUS GARANTIU A PROMOÇÃO À 2ª NACIONAL COM TRAJETO QUASE IMPECÁVEL

Apesar de alguma lesões de atletas durante
o decorrer da época, o Modicus conseguiu

contornar a situação e o sucesso foi surgindo natu-
ralmente e alcançamos a subida

com muita tranquilidade, A
equipa está de parabéns”.

“
RICARDO
ANTUNES
Treinador

A equipa de seniores acabou por fazer uma
excelente época com alguma naturalidade.

A experiência dos atletas também
muito contribuiu para este
campeonato tranquilo e o tão
esperado regresso à 2ª Divisão”.

“
A VOZ DOS RESPONSÁVEIS

ANTÓNIO
QUELHAS
Presidente

Modicus
alcançou a
subida à 
2º Divisão
Nacional 

“Muito trabalho e muita união”

Modicus conseguiu regressar ao segundo escalão

Jogo de sábado foi emotivo

União do grupo valeu a subida

Derrota não impediu a tão esperada subida

Jogo com o Samora Correia foi equilibrado
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ANDEBOL
Modicus
subiu à 
2ª Divisão 
Nacional

PÁG. 19
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AAnnddeebbooll::  NNaacciioonnaall  ddee  SSeenniioorreess  FFeemmiinniinnooss  ––  FFaassee  FFiinnaall

Gil Eanes falha tri destronado 
pelo Madeira Sad
O jogo do título disputou-se na
penúltima jornada em Lagos, entre o
Gil Eanes e o eterno rival Madeira Sad.
A equipa lacobrigense precisava
apenas do empate, mas perante o seu
público aspirava vencer e fazer a festa
do tri. Porém, em jogo tão renhido
quanto polémico, a equipa insular
levou a melhor e destronou a
formação lacobrigense somando o
12º título nacional.
O Gil Eanes até começou melhor (3-
1), o Madeira Sad recuperou e
empatou a 3 golos, depois as laco-
brigenses retomaram a vantagem por
7-4, mas as madeirenses não
baixaram os braços e conseguiram
chegar à vantagem pela primeira vez
por 11-10. O Gil Eanes reagiu e voltou
a comandar o marcador por 14-13,
seguindo-se nova recuperação da
equipa insular que chegou ao
intervalo a vencer por 17-14.
No regresso para a 2ª parte, o
Madeira Sad segurou a vantagem,
não obstante alguma réplica das laco-
brigenses. Porém, alguns erros
inocentes e arbitragem duvidosa con-
trariaram os intentos da equipa da

casa, e ditaram a vitória do Madeira
Sad por 27-23.
No final do encontro contrastou-se a
euforia das madeirenses e o desalento
e até revolta do Gil Eanes.
Na derradeira jornada, o Gil Eanes
recebeu a outra equipa insular, Sports
Madeira, tendo vencido por 39-35,
enquanto o Madeira Sad goleou

diante do Alcanena por 39-13.
O honroso segundo lugar sabe a
pouco, quando faltou apenas uma
nesga para o tri. Todavia, fica a
qualidade e o prestígio da grande
potência nacional que é a equipa do
Gil Eanes, que promove ao mais alto
nível o andebol algarvio e o desporto
lacobrigense.
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Retrospectiva desportiva
Para além das notícias regulares sobre todas as
modalidades, não perca nas próximas edições do CL,
uma retrospectiva desportiva da época 2011/2012.

Futebol
�Reportagem com o técnico Edmundo Silva e o
capitão Edson
�Selecção Sénior das equipas das Terras do Infantes:
Esperança de Lagos, Odiáxere, Bensafrim e
Aljezurense.
�Gala dos Goleadores
�Resultados, balanço e análise dos escalões de
formação com destaque para os títulos regionais
do CD Odiáxere em Infantis e Iniciados B

Futsal
�Balanço final das equipas do Sport Lagos e
Benfica com destaque para o título de Infantis, e
ainda análise da equipa feminina do União de
Lagos

Andebol
�O rescaldo das equipas de seniores:
masculinos e femininos.
�Resultados, análise e balaço dos escalões de
formação

Atletismo
�Balanço e últimos resultados dos clubes laco-
brigenses nos campeonatos nacionais e distritais.
�Circuito Concelhio Cidade de Lagos

Patinagem
�Balanço da Patinagem de Velocidade, Hóquei em
Patins e �Patinagem Artística

Ténis de Mesa
�Sport Lagos e Benfica em balanço final

Natação
�CCDT CM Lagos em foco
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Andebol

Nacional 2.ª Divisão, iniciados
cD TorreS NoVAS, 23  
uNIÃo e ProGreSSo, 29
CDTN: José Santos (5), Diogo Costa, João 
Garcia, Edu, Simão Antunes, (1), André 
Leandro, André Alves (9), Guilherme, Telmo, 
Miguel Matos (4), Diogo Duarte, Estevão 
Silva, Miguel Cardoso, Ricardo Correia 
(3). Treinador: João Gonçalves. Dirigentes: 
Artur Vieira e Paulo Costa.

Boa exibição
No último jogo do campeonato 

a equipa torrejana, embora per-
dendo, deu uma vez mais provas  
de que sabe o que faz e todos 

devem sentir-se satisfeitos pois 
o nível do andebol que pratica-
ram ao longo das duas fases,é  
demonstrativo de uma evolução 
individual e colectiva. Para a nova 
época espera-se que continuem a 
trabalhar como o fizeram este ano, 
na certeza de que podem ir longe. 
Como nota relevante o facto do 
Simão Antunes ter alcançado neste 
jogo  o tão almejado golo que tanto 
procurou, mas que a trave, a barra 
e os guarda-redes foram negando 
ao longo do campeonato.
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A23

Sim - Revista do Minho   Tiragem: 10000

  País: Portugal

  Period.: Quinzenal

  Âmbito: Regional

  Pág: 16

  Cores: Preto e Branco

  Área: 23,62 x 8,83 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 42200274 01-06-2012
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A24

  Tiragem: 1000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 12

  Cores: Preto e Branco

  Área: 11,29 x 11,85 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 42199963 01-06-2012

g A delegação açoriana que participou nos
Jogos das Ilhas “Sardenha 2012” alcançou a
terceira posição na classificação geral, a
melhor de sempre naquela competição para
jovens atletas de várias modalidades, que
nesta edição contou com a presença de 12
regiões insulares da Europa.

A equipa de andebol masculino e a de
ténis de mesa feminino, ficaram em 1º lugar
nas respectivas competições. 

Na soma dos resultados da equipa femini-
na com a masculina, os Açores ficaram na
segunda posição do pódio, no ténis de mesa.
As atletas açorianas conquistaram cinco
medalhas nos jogos de singulares e de pares.

Já a equipa de voleibol masculino alcan-
çou o terceiro lugar, enquanto a de basquete-
bol feminino ficava na quarta posição.

Igualmente no quarto lugar ficou a equipa
de atletismo, tendo 10 atletas conquistado
medalhas.

No ténis de campo, a selecção regional

ficou na quinta posição da tabela classificati-
va.

Os judocas açorianos ficaram na sexta
posição da geral, conquistando seis meda-
lhas.

Na natação, o seleccionado açoriano ficou
igualmente na 6ª posição, enquanto que os
velejadores que representaram a Região aca-
baram igualmente em sexto.

A Sicília foi a vencedora desta competi-
ção que reuniu cerca de mil atletas, na ilha
italiana da Sardenha, logo seguida pela equi-
pa da casa.

FAIAlENSE lEVA SElECçãO
AçOrIANA AO TíTulO DE
CAMPEã DE ANDEbOl

Dos resultados destes jogos das Ilhas o
destaque vai, no entanto, para o andebol,
modalidade que a selecção de masculinos,
sob a batuta do técnico faialense Mário
Bettencourt, se sagrou campeã.           MJS

açores com boas prestações
jOgOs DAs ILHAs
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A25

  Tiragem: 3700

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 18

  Cores: Cor

  Área: 18,04 x 25,70 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 42241225 31-05-2012
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A26

Jornal do Douro   Tiragem: 5000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 8

  Cores: Preto e Branco

  Área: 17,79 x 14,98 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 42200781 31-05-2012

No passado dia 18  de 
Maio decorreu  em 
Lamego, no pavil-

hão do Colégio de Lamego, 
a última jornada da Fase 
Final Regional de Andebol 
no escalão de minis, or-
ganizado pela Associação 
de Andebol de Viseu. O 
Ginásio Clube de Tarou-

ca sagrou-se campeão ao 
vencer o campeonato  re-
gional, de referir que esta 
equipa fez catorze jogos ao 
longo do campeonato  só 
com vitórias, onde demons-
traram em todos eles se-
rem superiores às equipas 
adversárias sempre com  
grande desportivismo fora e 

dentro de campo. Foi mais 
uma conquista para a cidade 
de Tarouca, que paulatina-
mente se vai afirmando no 
panorama andebolístico 
nacional.

FASE FINAL DE JUVENIS 

Tarouca será o palco  da 

Fase Final Nacional  da 2.ª 
divisão nacional de ande-
bol   que contará com as 
equipas do Ginásio Clube 
de Tarouca, NAAL Passo 
Manuel, ABC e F.C. Infesta, 
e que decorrerá nos dias 8, 
9 e 10 de Junho no pavilhão 
Municipal desta cidade. Con-
tamos com o vosso apoio e 
como o sonhar/acreditar nos 
nosso atletas e equipa técni-
ca para conquistar a subida 
de divisão. 

CALENDÁRIO 

Ginásio Clube de Tarou-
ca X NAAL Passo Manuel  
dia 8 de Junho  pelas 19 h

Ginásio Clube de Tarou-
ca X ABC dia 9 de Junho 
pelas 17h

Ginásio Clube de Tarou-
ca X F.C.Infesta dia 10 de 
Junho 

Fase Final Regional de Andebol no escalão de minis

Ginásio Clube de Tarouca 
sagrou-se campeão
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A27

Opinião Pública   Tiragem: 20000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 24

  Cores: Cor

  Área: 10,22 x 5,80 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 42211745 30-05-2012

ACV com Andebol 
em alta

No passado sábado, os Minis Masculinos ACV Andebol Clube des-
locaram-se a Fermentões e as Minis Femininas disputaram um Tor-
neio, em casa, no Pavilhão "Terras de Vermoim" . 

Pela manhã, os Minis Masculinos tiveram uma excelente des-
locação a Fermentões com dois encontros frente ao histórico Xico
Andebol, que levou de vencida, e frente à equipa da casa. 

De tarde foi a vez das Minis Femininas receberem em casa as
maiatas Maistars e as marenses Juvemar com fantásticas réplicas
frente às duas formações.
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Porto Canal

 	Meio: Porto Canal - Flash F.C. Porto

 	Duração: 00:10:37

 	Hora de emissão: 21:45:00 
ID: 42258243

 
20/05/2012

Atualidade do Futebol Clube do Porto

 

Atualidade do Futebol Clube do Porto.
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