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� A equipa feminina de Infantis
da Associação Cultural de Salreu
infantis participou, pela primeira
vez no Torneio Internacional de
Andebol Kakygaia 2011, organiza-
do pelo Clube Jovem Almeida
Garrett e que, à semelhança de
edições anteriores, contou com a
presença de selecções nacionais
femininas (Juniores B e C)

A 23.a edição da prova realizou-
se em sete pavilhões de Vila Nova
de Gaia, por 80 equipas dos esca-
lões de Seniores, Juvenis, Inicia-
dos, Infantis e Minis femininos e
Iniciados, Infantis e Minis mascu-
linos, Seniores, Juvenis, Iniciadas,
Infantis e Minis femininos, que
durante quatro dias disputaram
280 jogos.

Alavarium, Sanjoanense, São
Bernardo e São Paio de Oleiros
foram os outros clubes do distrito

de Aveiro que marcaram presen-
ça na competição que se realizou
na semana passada e que englo-
bou ainda a realização do “Fes-
tand”, evento destinado ao escalão

de Bambis Mistos. A formação de
Salreu teve uma excelente estreia
neste prestigiado torneio de ande-
bol de sete, já que alcançou o
segundo lugar do escalão, entre 12

equipas participantes. Numa pri-
meira fase as meninas estarrejen-
ses venceram quatro jogos e per-
deram um, o que lhes valeu um
lugar na final.

Na partida decisiva, frente ao
Clube de Andebol de Leça, curio-
samente a equipa que havia infli-
gido a única derrota (29-11) ao Sal-
reu na primeira fase, o jovem
colectivo aveirense, num pavilhão
que se encheu de público, deu
mais réplica à turma leceira, que
“descolou” nos últimos minutos,
vencendo por 23-15.

O resultado da participação do
Salreu no Torneio Internacional
Kakygaia 2011 vem bem confir-
mar o bom trabalho desenvolvido
pelo clube nos últimos tempos,
estando equipa, inclusive, apura-
da para a fase nacional do campe-
onato de Infantis, juntamente com
a equipa do Valongo do Vouga e
da Sanjoanense.

ANDEBOL

INFANTIS do Salreu dignificaram o andebol jovem aveirense

D
.R
.

Meninas de Salreu
brilham no “Kakygaia”
A região de Aveiro voltou a estar representada em mais 
uma edição do Torneio Internacional de Vila Nova de Gaia

A equipa feminina da Sanjoa-
nense venceu o escalão de juvenis,
ao vencer a final frente ao conjun-
to anfitrião, enquanto a formação
sénior feminina do Alavarium se

classificou na segunda posição, ao
perder (27-30) no jogo decisivo
diante da Selecção Nacional Junio-
res B, que integrou a atleta da
LAAC, Soraia Fernandes.l
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Associação de Andebol de Braga
Seleção regional 
prossegue trabalho

A seleção regional jovem masculina da Associação 

de Andebol de Braga regressa hoje ao trabalho, com 

uma sessão agendada para as 19h00 no pavilhão de 

Urgeses, em Guimarães, para a qual estão convocados 

os seguintes atletas:

Fermentões: Nuno Faria, Diogo Machado e João Nu-

nes; Xico Andebol: Francisco Magalhães, Nuno Oliveira, 

Pedro Roque, Ricardo Panta Ferreira, Rui Jorge Ferreira, 

José João Fernandes e João Campos; ABC: Alexandre 

Pinheiro, André Gomes, José Fins, Hugo Manso e Mauro 

Queirós; AC Fafe: João Luís Torgal e José Lemos; AD 

Afifense: André Vieira.
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Andebol: vários
madeirenses
nas selecções

A Selecção Nacional de Ande-
bol de Juniores “A” masculinos
de Portugal realizou dois jogos
de preparação, em Espanha
(Puente Gentil), frente ao
C.B.M. Angel Ximenez. Com o
madeirense João Caldeira (CS
Marítimo) no grupo liderado
pelo técnico Rolando Freitas, os
lusos perderam o 1.º embate
por 35-33 e venceram, depois,
o 2.º por 24-23.
Em Vila Nova de Gaia, por seu
lado, a Selecção Nacional de
Juniores B femininos, sob co-
mando de Filomena Santos,
venceu o Torneio Kakygaia, em
Andebol, contando no plantel
com Isabel Góis (AD Camacha),
Mónica Soares (Club Sports da
Madeira) e Sara Sousa (CD Bar-
tolomeu Perestrelo). Numa
prova para equipas Seniores,
as Juniores lusas obtiveram as
seguintes vitórias: São Ber-
nardo (38-14); Alpendorada
(26-17); CA Leça (29-17); Pas-
sos Manuel (36-17); Colégio de
Gaia (30-21) e na final, o Alva-
rium (30-27). Na mesma com-
petição, a Selecção Nacional
de Juniores C terminou no 5.º
lugar. As lusas, orientadas por
Sónia Araújo, contaram no
grupo com as madeirenses
Jéssica Ferreira, Frederica
Jesus (ambas do Académico do
Funchal) e Sandra Gonçalves
(AD Camacha), tendo obtido os
seguintes desfechos: Passos
Manuel (vitória, 28-21); Al-
meida Garrett (vitória, 33-19);
Salgueiros (vitória, 32-12), Ala-
varium (derrota, 21-26); CA
Leça (derrota, 20-25) e Passos
Manuel (34-28).

“Duo” do Madeira SAD
integra Seniores lusos
Com João Ferraz e João Antu-
nes (do Madeira SAD) no grupo,
a Selecção Nacional Sénior
masculina vai disputar, entre
amanhã e o dia 15, os quatro
jogos do Grupo 2 de qualifica-
ção para o Mundial2013. Portu-
gal recebe amanhã
(quarta-feira) a Turquia, em La-
mego, desloca-se depois a ter-
ras turcas e à Ucrânia, para
terminar a qualificação, no dia
15, em Espinho, frente aos
ucranianos. 1
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WWW.ABOLA.PT
A SAD do
Benfica pro-
longou o con-
trato com o
avançado ar-
gentino Javier
Saviola por mais um ano, até 2013.
Em comunicado enviado à CMVM, a
SAD do Benfica informou que exer-
ceu a opção a que tinha direito para
prolongar o contrato desportivo de
Saviola por mais uma época.

WWW.OJOGO.PT
Sérgio Con-
ceição foi apre-
sentado como
novo treinador
do Olhanense
pelo presidente
do clube algarvio, Isidoro Sousa. O ex-
-internacional português assumiu os
objetivos da equipa de “alcançar a per-
manência o mais rápido possível, com
bons espectáculos e se possível a ga-
nhar”. 

WWW.MAISFUTEBOL.PT
O empréstimo
de Walter, do
FC Porto, ao
Cruzeiro deve
definir-se em
breve. O em-
presário Teodoro Fonseca diz que, 
da parte do avançado brasileiro, está
tudo certo para o seu regresso ao
Brasil e acredita que “será uma
questão de horas até a negociação
ficar fechada”.

WWW.RECORD.XL.PT
O selecionador
nacional de ande-
bol, o sueco Mats
Olsson, acredita
que Portugal vai
vencer a Turquia
na quarta-feira, em Lamego, no início
da caminhada rumo à presença no
play-off de acesso do Mundial 2013.
“Estou confiante de que vamos ganhar
à Turquia. É para isso que temos traba-
lhado e é esse o nosso objetivo”, disse.
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Portugal inicia amanhã, 
diante da Turquia, em 
Lamego, a luta pelo 
apuramento para o 
«play-off» de acesso ao 
Mundial de 2013.
   

O selecionador nacional, o sueco 
Mats Olsson, está confiante na vi-
tória frente à Turquia, em Lamego, 
onde Portugal inicia a sua caminha-
da rumo à presença no «play-off» de 
acesso ao Campeonato do Mundo de 
2013.

“Estou confiante que vamos 
ganhar à Turquia. É para isso que 
temos trabalhado e é esse o nosso 
objetivo”, referiu, adiantando que 
“o ambiente na seleção é ótimo” e 
“tudo está a correr de acordo com 
o planeado”.

Portugal estreia-se na fase de apu-
ramento para o «play-of»” de acesso 
ao Mundial frente ao adversário teo-
ricamente mais acessível, que já per-
deu dois jogos com a Ucrânia, mas o 
treinador, apesar de confiante, pede 
a máxima concentração aos jogado-
res.

“O objetivo é encarar jogo a jogo. 
A Turquia é o nosso primeiro ad-
versário e só pensamos neste jogo 
e na obtenção da primeira vitória. 
Depois pensamos no segundo e só 
depois na Ucrânia”, acrescentou.

Quanto ao facto de Portugal dis-
putar quatro jogos seguidos, dois 
com a Turquia e dois com a Ucrânia, 
Olsson considera “puxado”, até por-
que envolve deslocações, mas reco-
nhece que a seleção já idealizou a sua 
preparação a contar com isso.

“Não creio que vá influenciar no 
resultado. Temos conseguido evitar 
grandes problemas e todos os joga-
dores estão preparados para esta 
situação”, sublinhou o técnico.

Já o «pivot» Tiago Rocha acredita 
que esta fase de apuramento “não vai 
ser uma tarefa fácil”, mas acredita 
que Portugal “tem todas as possi-
bilidades de seguir em frente”. O 
acesso ao «play-off» está apenas ao 
alcance do vencedor de cada um dos 
grupos desta fase de apuramento, que 
envolve 21 seleções europeias candi-
datas a marcar presença no Mundial 
de Espanha.

Após receber a Turquia, a seleção 

devolve a visita com novo jogo dia 
8, em Mersin, para depois viajar até 
Zaporozhye, a 12, para defrontar a 
Ucrânia. A fase de apuramento ter-
mina a 15 de janeiro, em Espinho, 
com a receção à Ucrânia.

ConvoCados 
Guarda-redes: Hugo Figueira, 

Hugo Laurentino e Ricardo Can-
deias; Centrais: Carlos Carneiro e 
Tiago Pereira; Laterais: Fábio Maga-
lhães, Elledy Semedo, Álvaro Rodri-
gues, João Lopes, João Ferraz, Cláu-
dio Pedroso; Pivots: Tiago Rocha, 
José Costa e João Antunes; Pontas: 
Gilberto Duarte, Pedro Solha, David 
Tavares e Pedro Portela.

Seleção Nacional de andebol defronta a Turquia amanhã em Lamego   

Mats olsson acredita  
na vitória de Portugal

Mats olsson. Técnico acredita que Portugal tem condições  
para derrotar, amanhã, a Turquia                             

DR
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Selecção confiante 
num triunfo 
sobre a Turquia

Andebol

a Confi ança é a palavra de ordem na 
selecção nacional de andebol para o 
jogo de amanhã com a Turquia, que 
marca o arranque da caminhada rumo 
ao play-off  de acesso ao Mundial 2013. 
Mats Olsson, seleccionador de Portu-
gal, acredita no triunfo em Lamego: 
“Estou confi ante que vamos ganhar 
à Turquia. É para isso que temos tra-
balhado e é esse o nosso objectivo”, 
referiu à agência Lusa. Até 15 de Janei-
ro, a selecção cumprirá quatro jogos: 
Turquia, em casa e fora (dia 8), e Ucrâ-
nia, fora e em casa (12 e 15).

Página 11



A12

  Tiragem: 99160

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 22

  Cores: Preto e Branco

  Área: 4,83 x 5,65 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 39433451 03-01-2012

Página 12



A13

  Tiragem: 99160

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 22

  Cores: Preto e Branco

  Área: 21,58 x 27,52 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 39433430 03-01-2012

Página 13



A14

  Tiragem: 99160

  País: Portugal

  Period.: Ocasional

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 2

  Cores: Cor

  Área: 26,60 x 34,37 cm²

  Corte: 1 de 8ID: 39433231 03-01-2012 | Agenda de Eventos

Página 14



  Tiragem: 99160

  País: Portugal

  Period.: Ocasional

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 3

  Cores: Cor

  Área: 26,96 x 34,46 cm²

  Corte: 2 de 8ID: 39433231 03-01-2012 | Agenda de Eventos

Página 15



  Tiragem: 99160

  País: Portugal

  Period.: Ocasional

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 4

  Cores: Cor

  Área: 27,07 x 34,81 cm²

  Corte: 3 de 8ID: 39433231 03-01-2012 | Agenda de Eventos

Página 16



  Tiragem: 99160

  País: Portugal

  Period.: Ocasional

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 5

  Cores: Cor

  Área: 27,06 x 34,66 cm²

  Corte: 4 de 8ID: 39433231 03-01-2012 | Agenda de Eventos

Página 17



  Tiragem: 99160

  País: Portugal

  Period.: Ocasional

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 6

  Cores: Cor

  Área: 26,41 x 34,30 cm²

  Corte: 5 de 8ID: 39433231 03-01-2012 | Agenda de Eventos

Página 18



  Tiragem: 99160

  País: Portugal

  Period.: Ocasional

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 7

  Cores: Cor

  Área: 26,68 x 35,03 cm²

  Corte: 6 de 8ID: 39433231 03-01-2012 | Agenda de Eventos

Página 19



  Tiragem: 99160

  País: Portugal

  Period.: Ocasional

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 8

  Cores: Cor

  Área: 26,62 x 29,83 cm²

  Corte: 7 de 8ID: 39433231 03-01-2012 | Agenda de Eventos

Página 20



  Tiragem: 99160

  País: Portugal

  Period.: Ocasional

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 26,24 x 34,74 cm²

  Corte: 8 de 8ID: 39433231 03-01-2012 | Agenda de Eventos

Página 21



A22

  Tiragem: 8500

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 25

  Cores: Cor

  Área: 29,64 x 35,05 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 39419077 02-01-2012

Manabola é o único clube da cidade com equipas femininas 

Orgulhosamente embaixador do andebol em Braga
José Costa  � Lima 

A dois anos de celebrar um 
quarto de século de vida, o 
Manabola procura reerguer-
-se de um alheamento que não 
desejou, para voltar a afirmar-
-se como um clube de forma-
ção de andebol, embora te-
nha sido fundado há 23 anos 
com um propósito bem vinca-
do. «O clube nasceu da caro-
lice de antigos praticantes de 
andebol, alguns ex-atletas do 
Sporting Clube de Braga, de 
onde se destaca o Dr. Firmino 
Marques, tendo tido bastante 
relevo a nível nacional com a 
conquista de dois campeona-
tos nacionais», explica a presi-
dente Cristina Aguiar.

Atualmente, o emblema 
bracarense já não tem equi-
pa sénior, mas conta com di-
versos escalões, que vão des-
de os bambis e minis (femini-
no e masculino), até aos in-
fantis, iniciados e juvenis (to-
dos femininos), tendo neste 
momento a exclusividade do 
andebol feminino na cidade 
de Braga a nível de desporto 

José Cunha é o técnico das juvenis
O vício da modalidade conjugado 
com o incentivo da filha

Dedicação ao andebol
Uma história com 23 anos

O Manabola – Lusitano Cultura e Desporto foi fundado a 3 de 

dezembro de 1988, dedica-se à prática desportiva do andebol, 

tendo tido no passado outras secções desportivas, como o xadrez 

e o tiro, onde se sagrou campeão distrital do INATEL de Braga. 

Foi nos campeonatos desportivos do INATEL que se sagrou, por 

duas vezes, campeão nacional de andebol, nas épocas 1997/1998 

e 1999/2000 e vice-campeão em 1998/1999. Inscrito na Federação 

de Andebol de Portugal desde o ano de 2001, foi campeão sem 

derrotas na Zona Norte/Centro de acesso à III Divisão Nacional 

de Andebol (FAP) nesse mesmo ano. Subiu, depois, à II Divisão 

nacional da FAP em 2003. Com a reformulação do andebol por-

tuguês, foi convidado a disputar a Liga Profissional de andebol, 

de 2004 a 2006. Entretanto, iniciou, em 2003, a formação, com 

a criação dos escalões base, bambis e minis, dos 6 aos 10 anos 

de idade, que ainda mantém em atividade. Além destes mesmos 

escalões de formação, o Manabola possui atualmente em atividade 

uma equipa feminina de juvenis e outra de iniciadas.

Portas abertas a novas inscrições 

Todos os jovens – meninos e meninas – interessados em juntar-se 

ao Manabola poderão fazê-lo através do e-mail manabola@gmail.

com, pelos telefones 966721270 e 961667316 ou dirigindo-se à 

sede do clube, em São Victor. 

O exemplo de Aleksander Nekrushets

Outro facto que o Manabola se orgulha é de ao longo destes 

anos ter ajudado à formação de andebolistas. Num caso espe-

cífico, registe-se o nome de Aleksander Nekrushets: o antigo 

jogador de bambis do Manabola está atualmente em regime de 

internato no Centro de Rendimento para o Andebol português, 

em Resende. 

federado. E essa marca que o 
distingue dos demais é moti-
vo de orgulho para a institui-
ção. «Este é o único clube de 
andebol feminino em Braga. 
Com muitas dificuldades, te-
mos conseguido trazer meni-
nas para jogar andebol. Neste 
momento temos 33 atletas ju-
venis e iniciadas e outros 17 

bambis e minis: 14 na Póvoa 
de Lanhoso e os restantes na 
cidade de Braga», expôs a di-
rigente, confiante num ressur-
gimento mais efetivo do Ma-
nabola. «O recrutamento de 
atletas parou um pouco por-
que as coisas não estão fáceis. 
É necessário muito trabalho e 
dedicação, mas vamos conti-

nuar a trabalhar em prol dos 
atletas», promete. «Foi possí-
vel constituir em Braga uma 
equipa feminina de iniciadas, 
‘rebuscando’ antigas atletas 
do clube dos escalões de for-
mação que, juntamente com 
outras atletas vindas do des-
porto escolar das escolas de 
Lamaçães e Francisco San-

ches, entraram em competi-
ção. Este trabalho tem sido 
orientado pelos técnicos Luís 
Martins, José Cunha e Paulo 
Ramôa», especifica.

Sem apoios
da Câmara

«Aqui, nada é fácil!», de-
sabafa Cristina Aguiar. A fal-
ta de pavilhões para a práti-
ca de desporto na cidade de 
Braga é uma das grandes difi-
culdades, entre outras. As crí-
ticas vão desde a Associação 
de Andebol de Braga, passan-
do pela Federação, até à autar-
quia bracarense. «É uma ver-
gonha que os nossos atletas 
e dirigentes, todos eles ama-
dores, paguem o mesmo va-
lor de inscrição de formação 
que outros clubes profissio-

nais», reprova, continuando 
com as reclamações. 

«A vontade da câmara muni-
cipal de Braga em ajudar-nos é 
zero. Já mandámos cartas atrás 
de cartas à vereadora do Des-
porto para nos auxiliar de al-
guma forma e a resposta tem 
sido nenhuma. E isso é grave, 
porque somos o único clube 
de formação de Braga com an-
debol feminino», atira a presi-
dente do Manabola. 

«Só vivemos das quotas 
mensais que as atletas pagam, 
que não cobrem totalmen-
te as despesas exigidas a um 
clube federado em competi-
ção desportiva. Além disso, e 
muito meritoriamente, conta-
mos com o apoio de poucos 
patrocínios», concluiu. 

José Cunha é o atual treinador da equipa feminina de 

juvenis do Manabola que disputa o campeonato regional 

de andebol do escalão. No grupo de meninas, os problemas 

parecem ser esquecidos quando o amor à causa é tudo o 

que realmente interessa.

«Temos que trabalhar entre a Póvoa de Lanhoso e Bra-

ga, já que não temos pavilhão próprio. Neste momento, o 

plantel é constituído por sete juvenis, quatro iniciadas e três 

infantis e jogamos com equipas que têm outras condições. 

Todavia, sou um privilegiado por estar a treinar pessoas 

com vontade de treinar», diz ao Diário do Minho um dos 

três técnicos do Manabola.

Antigo jogador de andebol do Manabola, tendo igual-

mente vestido as camisolas de Sporting de Braga, Francisco 

de Holanda ou Marítimo, José Cunha confessa que «foi a 

minha filha que me levou a aceitar este convite para voltar 

Equipa de juvenis do Manabola participa no campeonato regional da modalidade 

DR

 a treinar», uma vez que «o vício do andebol nunca deixou 

de andar comigo».

«O mais importante é que elas [atletas] saibam um pouco 

mais da modalidade. Gostávamos de ter mais apoios, mais 

divulgação, mas temos que trabalhar com o que temos e 

aprendermos todos um pouco mais sobre andebol. Os re-

sultados são fracos, mas isso também não é uma prioridade 

para nós», atesta.

Lembrando o exemplo do Manabola como único clube 

da cidade com andebol feminino, José Cunha conta-nos um 

episódio curioso passado com a sua filha. 

«Quando era mais nova, ela nunca teve hipóteses de jogar 

andebol porque simplesmente não havia nenhuma equipa 

em competição em femininos. Com o Manabola, as raparigas 

têm a oportunidade de aprender a jogar andebol e também 

de aperfeiçoar o seu jogo», resumiu.
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> paulo machado

Sublime. Assim se pode definir o
desempenho do Sporting de Bra-
ga no ano de 2011, essencial-
mente com a presença na final
da Liga Europa, onde disputou o
troféu, diante do FC Porto, sain-
do derrotado por 1-0, depois de
ter deixado pelo caminho autên-
ticos colossos do futebol eu-
ropeu como Liverpool, Dínamo
de Kiev e ainda Benfica. O re-
conhecimento internacional do
Sporting de Braga ganhou di-
mensão geral, depois de ter
garantido o Troféu da Intertoto e
ainda confirmado a participação
na fase de grupos da Liga dos
Campeões.

A nível interno a equipa cum-
priu os objectivos essenciais, as-
segurando o quinto lugar na
classificação geral, encetando
uma recuperação na tabela clas-
sificativa, depois de entrar em
2011 no sétimo lugar da classifi-
cação geral.

Domingos Paciência deixou o
seu nome escrito na história do
clube, sendo alvo de um convite
para renovar o vínculo, mas re-
jeitou a proposta apresentada
por António Salvador, perante o
compromisso já assumido para
rumar a Alvalade. Seguiu-se a
aposta em Leonardo Jardim, que
está a superar as marcas do seu

sucessor no campeonato na-
cional em comparação com a
época transacta. Além da alte-
ração da equipa técnica, o Spor-
ting de Braga também sofreu
uma profunda reformulação no
plantel, tendo em linha de conta

a saída de jogadores que tiveram
um peso substancial no clube. 

Os casos de Artur Morais,
Sílvio, Paulão, Rodriguez, Mi-
guel Garcia e Vandinho. Deste
rol de jogadores que deixou o
emblema bracarense apenas Síl-

vio resultou num significativo
encaixe financeiro, com o Spor-
ting de Braga a lucrar cerca de
oito milhões de euros com a saí-
da do futebolista para o Atlético
de Madrid.

Uns saíram e outros entraram.

O plantel do Sporting de Braga
foi sujeito a uma acentuada re-
formulação, com a chegada de
novos reforços. Os casos de
Berni, Nuno André Coelho, Ew-
erton, Baiano, Paulo Vinicius,
Douglão, Djamal, Vinicius, Éd-
son Rivera, Carlão, Zé Luís e
ainda Nuno Gomes. A chegada
deste último, oriundo do Benfi-
ca, pautou-se como a contra-
tação mais sonante do defeso,
depois de ter rompido uma li-
gação de vários anos no Benfica
onde ostentou a braçadeira de
capitão.

O Sporting de Braga fecha o
ano de 2011 em quarto lugar
com 25 pontos, em 13 jogos dis-
putados na I Liga, dentro das
metas estabelecidas. Está pre-
sente nos 16 avos-de-final da
Liga Europa, onde vai defrontar
o Besiktas, após ter garantido o
segundo lugar na fase de Gru-
pos. Mantém ainda aspirações
firmes na conquista da Taça da
Liga, apesar de já se ter despedi-
do da Taça de Portugal, ao cair
aos pés do Sporting, no jogo da
quarta eliminatória da com-
petição. Fica muito para contar,
ainda, em relação ao ano de
2011, mas a expectativa de su-
cessos futuros em relação à nova
temporada tendo em linha de
conta a solidez que o clube re-
vela no presente.

ANO EM REVISTA FUTEBOLSPORTING CLUBE DE BRAGA

ANO EM REVISTA FUTEBOLVITÓRIA DE GUIMARÃES

Dublin para sempre...
O ano de 2011 será uma página de ouro no historial do Sporting de Braga fruto da presença na final da Liga Europa,
em Dublin, na República da Irlanda. Um feito ímpar do clube bracarense que será recordado para sempre...
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Presença na final da Liga Europa foi o momento marcante do Sporting de Braga em 2011

> p.m.

O balanço do ano desportivo no
Vitória de Guimarães em 2011
fica dividido em duas partes.
Primeiro, a conclusão da época
2010/2011, com o clube a mar-
car presença na final da Taça de
Portugal, ao fim de 22 anos, num
dos momentos mais desejados
pelos adeptos. 

A par do sucesso na Taça de
Portugal, a formação vimara-
nense garante o quinto lugar na
classificação da I Liga que asse-
gura o apuramento para a parti-
cipação na Liga Europa, ao fim
de dois anos.

O técnico Manuel Machado
cumpre os objectivos, mas logo
depara-se com um rol de críti-
cas, pela forma como a equipa
saiu derrotada na final da Taça
de Portugal diante do FC Porto

por 6-2.
A planificação do plantel para a

época 2011/2012 foi tudo menos
pacífica, tendo em conta o anún-
cio de reforços que acabaram
por não chegar à cidade-berço.

Manuel Machado iniciou a
época no comando da equipa,
mas acabou por apresentar a de-
missão depois do afastamento
nas competições europeias, após
dupla derrota com Atlético de
Madrid (2-0 e 4-0).

Seguiu-se a aposta em Rui
Vitória para treinar a equipa, cu-
ja estreia no clube ficou marcada
pela invasão de adeptos num
treino, onde o jogador Faouzi foi
agredido.  A direcção do clube
vive debaixo de fogo, sob a
ameaça de  ser destituída e o car-
tão amarelo foi mostrado em As-
sembleia Geral com a reprova-
ção das contas.

DR

Vitória de Guimarães marcou presença na final da Taça de Portugal mas saiu derrotado por 6-2

Um ano e duas partes distintas
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> paulo machado

O galo voltou a cantar bem alto
em Barcelos, com o regresso do
Gil Vicente ao escalão maior do
futebol português. Além de con-
firmar o objectivo principal, ain-
da conquistou o título de Cam-
peão da Liga de Honra, con-
firmando o regresso ao escalão
principal depois de ter sido des-
promovido em 2005/2006 na se-
quência do famigerado ‘Caso
Mateus’. O público encheu o es-
tádio na última jornada do cam-
peonato para saudar a equipa,
conferindo a vivacidade do clu-
be de Barcelos que parecia ador-
mecido. Cerca de 12.500 pes-
soas lotaram por completo o
estádio, assistindo a um jogo de
festa onde se celebraram três go-
los, no embate com o Fátima. 

Luís Carlos inaugurou o mar-
cador logo aos dois minutos e
João Vilela elevou para 2-0, aos
29, tendo o CD Fátima reduzido
por Moreira, já na segunda par-
te, aos 72, antes de Hugo Vieira
fechar a contagem, aos 92 minu-
tos.

O treinador Paulo Alves voltou
a ser definido como um dos prin-
cipais obreiros da excelente
campanha do Gil Vicente e An-
tónio Fiúsa o líder incontestável. 

Em clima de grande festa, o Gil
Vicente recebeu a taça corres-
pondente ao título de campeão
da Liga de Honra, que terminou
com os mesmos 55 pontos do
Feirense. Alguns dos jogadores
acabaram por se notabilizar, des-
pertando o interesse dos princi-
pais emblemas nacionais.

Rodrigo Galo e Zé Luís se-
guiram para o Sporting de Bra-
ga. O jovem Hugo Vieira tam-
bém acabou por se destacar en-
tre os demais, sobretudo depois
de se exibir nos jogos da I Liga.
É um activo do clube, que pode
estar na iminência de sair. Já
chegaram a Barcelos algumas
sondagens, nomeadamente de
clubes estrangeiros.

A direcção apostou ainda na
área do marketing, a fim de au-
mentar o número de sócios. O
objectivo está a ser cumprido,
como se prova pelas assistên-
cias.

ANO EM REVISTA FUTEBOLGIL VICENTE

ANO EM REVISTA FUTEBOLASSOCIAÇÃO DESPORTIVA “OS LIMIANOS”

Galo voltou a cantar em Barcelos
O Gil Vicente está de volta à I Liga depois de se ter sagrado campeão da Honra, ao bater o Fátima, por 3-1 na última
jornada. A equipa de Barcelos volta ao principal escalão depois de em 2005/06 ter descido, devido ao caso Mateus.
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Gil Vicente regressou à I Liga e ainda festejou o título de campeão na Liga de Honra

> p. m.

A equipa sénior da Associação
Desportiva “Os Limianos” man-
tém uma curva ascendente nos
últimos cinco anos, alcançando
em 2011 a presença na II divisão
nacional. Foi o regresso do clube
de Ponte de Lima a este escalão
ao fim de 18 anos, com uma
travessia ainda pelo futebol dis-
trital da Associação de Futebol
de Viana do Castelo. A cumprir a
quinta temporada no clube do
Alto Minho, José Carlos Fernan-
des acaba por ficar ligado a esta
história de sucesso, mas faz
questão de partilhar os louros,
ainda, por todos que integraram
a estrutura do clube. 

“No ano de 2011 conseguimos
o objectivo da subida de divisão,
depois de dois anos na III di-
visão em que disputámos o
grupo dos seis primeiros classifi-
cados. Na última época o clube
fez a aposta em subir e assumi-
mos esse projecto de subida de
divisão, sendo essa a grande as-
piração e conseguimos”, mani-
festou o treinador do clube de
Ponte de Lima, com o sentimen-
to de dever cumprido. 

“É importante ressalvar que
faço parte de um grupo de pes-
soas que abraçou um projecto
que teve início há cinco anos
quando o clube estava ainda na
Divisão de Honra da Associação
de Futebol de Viana do Castelo.
Os últimos três anos foram de
trabalho que, de facto, culminou
com a subida à II divisão”, vin-
cou. O técnico aponta ainda que
nem tudo correu de feição. “O
clube vinha de um período me-
nos positivo, mas houve um tra-

balho desenvolvido por toda a
estrutura e conseguiu-se credibi-
lizar o clu-be a fim de garantir o
registo que mantém hoje”, sub-
linhou. Para 2012, no plano des-
portivo, a grande meta de José
Carlos Fernandes resume-se à
manutenção neste escalão. Con-
sidera “fundamental” esse pro-
pósito e promete trabalhar para
que “seja possível conseguir
esse desiderato o mais cedo pos-
sível” para oferecer a tranquili-
dade aos adeptos.

Regresso à II divisão ao fim de 18 anos

DR

Jogadores do Limianos fizeram a festa da subida à II divisão Página 24
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> rui miguel graça

Pela primeira vez na sua histó-
ria, o Vilaverdense Futebol Clu-
be sagrou-se campeão da Divi-
são de Honra, da Associação de
Futebol de Braga. A subida não
foi inédita, mas o título foi o
primeiro da sua história. A equi-
pa orientada por Nélito marcou
ainda presença na final da Taça
Associação, falhando porém a
conquista da dobradinha nas
provas distritais.

“Em termos desportivos 2011
foi um ano muito bom para o Vi-
laverdense. É sempre gratifican-
te conseguir aquilo que foi al-
cançado. Fomos campeões da
Divisão de Honra e finalistas da
Taça Associação, algo que ficou
marcado nos registos do clube,
bem como de forma individual
em todos aqueles que fizeram
parte dessas campanhas”, come-
çou por referir o treinador  do
Vilaverdense. Para Nélito a am-
bição leva a sucessos contínuos.
“Estas coisas movem-nos para o

sucesso. Depois destes feitos ter
algo para correr atrás é muito
importante para todos nós. Foi

bom para o clube, jogadores,
treinadores e direcção, até por-
que o regresso aos campeonatos

nacionais era algo muito deseja-
do por todos”. 

O Vilaverdense habituou-se a

ser uma equipa de campeonatos
nacionais. É certo que esteve
três temporadas nos escalões
distritais, contudo é uma for-
mação que já brilhou inclusiva-
mente na II divisão nacional e
igualmente sob o comando de
Nélito. “O Vilaverdense merece,
no mínimo, estar na III divisão
nacional. Havia muita gente à
espera que esse desejo acabasse
por tornar-se em concretização.
Sentimos sempre o apoio dos as-
sociados e foi uma prenda que
conseguimos devolver, por todo
o carinho demonstrado ao longo
dessa campanha”, define ainda o
treinador. Neste momento, e na
entrada para 2012, o Vilaver-
dense tem sido um dos emble-
mas que tem mostrado qualidade
na série A, da III divisão nacio-
nal.  

Ocupa actualmente o quarto
posto da prova, com vinte pon-
tos conquistados, estando a ape-
nas quatro de distância do pri-
meiro classificado e em posição
de lutar por nova subida”.

ANO EM REVISTA FUTEBOLVILAVERDENSE FC

ANO EM REVISTA FUTEBOLCCD SANTA EULÁLIA

“Um regresso desejado”
Três anos depois, o Vilaverdense conseguiu o regresso aos campeonatos nacionais e sagrando-se pela primeira vez
campeão da Divisão de Honra. “Foi uma prenda para os sócios”, assume o técnico Nélito.
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Vilaverdense Futebol Clube sagrou-se campeão distrital da Divisão de Honra

> rui miguel graça

O Santa Eulália teve um ano em
cheio. Terminou a época passada
no quinto posto, com os mesmos
pontos que o terceiro classifica-
do da Divisão de Honra, e con-
quistou ainda a Taça Associação,
numa final disputada no Estádio
1.º de Maio, em Braga, derrotan-
do o campeão distrital Vilaver-
dense.  Para a nova temporada, a
dinâmica de vitória cresceu e o
emblema vizelense termina o
ano no trono do campeonato.

“Foi um ano memorável para o
clube. Gosto de privilegiar o nós
e não o eu. Foi um ano muito
positivo para as gentes de Santa
Eulália. Peguei na equipa no 11.º
lugar e tive a felicidade de en-
contrar um excelente grupo. A
conquista da Taça Associação
foi um momento inesquecível e
fico muito satisfeito por fazer
parte de uma instituição desta
dimensão”, começou por referir
o comandante da Divisão de
Honra, da Associação de Fute-
bol de Braga.

João Fernando lança as me-
lhores perspectivas para o próxi-

mo ano, nomeadamente para a
segunda metade da temporada.
“Terminámos o ano em primeiro
lugar, o que abre boas perspecti-
vas para o futuro. Foi bom o que
fizemos, mas queremos dar con-
tinuidade neste novo ano”, des-
taca o timoneiro dos vizelenses.

“Temos direito de pensar que
podemos chegar ao final da épo-
ca em primeiro lugar, depois do
que fizemos no presente. Vamos
tentar e esperar ter uma posição
de destaque no final da tempora-
da”, assume ainda o técnico, de-
pois de Carlos Faria, o presiden-

te do clube, ter assumido a luta
pela subida de divisão, na men-
sagem de Natal divulgada no
site oficial. 

A acontecer esse facto, será al-
go inédito na carreira do Santa
Eulália, que aspira à presença
nos nacionais.

JOÃO FERNANDO ACREDITA QUE 2012 PODE SER MAIS UM ANO DE GLÓRIA

“Foi um ano memorável”

DR

Santa Eulália venceu a Taça Associação e neste momento lidera o campeonato da Divisão de Honra

“O importante 
é que haja saúde
e paz em 2012” 
“O importante agora é que toda
a gente tenha saúde e paz, bem
como tranquilidade. O país
atravessa uma fase
extremamente difícil e é preciso
ter capacidade de superação”,
referiu João Fernando. “Espera-
mos encontrar as energias para
superar as dificuldades que
forem surgir ao longo do ano”,
acrescentou ainda o timoneiro.
“Ao nível desportivo 
é certo que 2011 foi um ano
ímpar e esperamos estabelecer
um paralelo para o novo ano”.
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> paulo machado

A subida da equipa de futsal do
Sp. Braga/AAUM à I divisão na-
cional da modalidade acaba por
ser um dos destaques do ano
2011, conferindo a presença do
emblema bracarense entre as
principais equipas, depois de
uma luta de quatro anos. 

A equipa de futsal do Sporting
de Braga/AAUM selou a época
de 2010/2011 com a subida à I
divisão nacional, num regresso
desejado. O capitão da equipa
bracarense, Lino, recorda que
“foi o culminar de um trabalho
de quatro anos, depois do reju-
venescimento do plantel e a en-
trada de jogadores com quali-
dade”, apontou ao 'Correio do
Minho' o atleta bracarense. Lino
recorda a entrada de vários
jovens, por via da parceria com a
Associação Académica da Uni-
versidade do Minho, e sustenta
que “a própria equipa precisou
de tempo para crescer”. A época
de 2010/2011 resultou na ex-
plosão. “Foi muito importante
garantir a subida, perante um

feito justo pela qualidade que
demonstrámos ao longo de toda
a época”, sustentou o capitão do
Sp. Braga/AAUM. Para Lino, “a
subida até podia acontecer mais
cedo, demorou algum tempo,
mas o importante é que conse-
guimos”.

Em jeito de balanço, na opi-
nião de Lino, fica o destaque
para “uma grande união, desde
equipa-técnica, jogadores e mes-
mo a nível directivo. Tínhamos
todas as condições para subir”,
salientou. Pela segunda vez na
sua carreira, Lino festejou a
subida à I divisão nacional “num
dos melhores sentimentos” que
confessou ter vivido. No entan-
to, no ano de 2011 nem tudo foi
positivo. “Na I divisão as coisas
não estão a correr como pre-
víamos, pela posição que temos
na classificação e não é con-
dizente com o valor do plantel”,
salientou. Ficam, ainda assim,
os votos para “as coisas me-
lhorem em 2012” e Lino acredi-
ta que “a equipa tem condições e
valor para dar a volta à situa-
ção”.

ANO EM REVISTA FUTSALSPORTING DE BRAGA/AAUM

ANO EM REVISTA ANDEBOLANDEBOL CLUBE DE FAFE

“Culminar o trabalho de quatro anos”
Braga voltou a estar representada no campeonato principal de futsal com a promoção do Sporting de Braga/AAUM.
Depois do tempo necessário para a equipa “crescer” concretizou-se em 2011 um objectivo há muito ambicionado.
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Jogadores do Sp. Braga/AAUM deram asas à alegria depois de consumada a subida à I divisão nacional

> p. m.

O regresso da equipa sénior do
Andebol Clube de Fafe à I di-
visão nacional pauta-se como o
destaque de maior relevo no ano
de 2011. Conta Artur Magalhães
que foi uma aposta devidamente
preparada.

O Andebol Clube de Fafe está
de volta ao escalão maior da
modalidade a nível nacional, um
ano depois de se ter despedido,
fruto de um processo de última
hora que resultou na promoção
do clube minhoto sem a devida
preparação. A descida para a II
divisão tornou-se inevitável,
mas em 2011 o clube fafense
garantiu o regresso ao escalão
principal. “Foi um regresso pre-
parado, desejado e concretiza-
do”, salientou o presidente do
Andebol Clube de Fafe, expli-
cando que aquando a passagem
anterior pela I divisão nacional
“chegámos a meio da época e
perspectivava-se. Logo aí co-
meçamos a preparar o regresso,
sendo um desejo pela parte de
todos e assim preparamos o
plantel e conseguimos concreti-
zar os nossos objectivos. A pas-
sagem pela II divisão foi rápida

e a cereja em cima do bolo foi
sermos campeões, porque real-
mente éramos a melhor equipa”,
apontou ainda o presidente da

direcção do AC Fafe. 
O ano de 2011 fica assim gra-

vado nas boas memórias da his-
tória do clube. “O balanço, inde-

pendentemente das dificuldades,
é muito positivo. O clube man-
tém-se equilibrado ao longo
destes quatro anos de mandato,

reforçando ainda mais a aposta
na formação e esperamos manter
ainda o patamar da I divisão.
Acho que podemos manter e é
isso que vamos tentar neste ano
de 2012, será uma luta até ao fi-
nal do campeonato. Nunca tive-
mos tanta gente na formação, a
subir patamares importantes,
sendo difícil impor-se pelos títu-
los dado a implementação de
dois grandes clubes como ABC
e Xico. Se o Fafe estivesse
noutra região deveria ter outro
mediatismo”, salientou Artur
Magalhães. 

Ainda no andebol é de realçar
os títulos nacionais do ABC al-
cançados nos escalões Iniciados
e Juvenis, tendo-se sagrado vice-
-campeão nacional em Infantis. 

Regresso desejado, preparado e concretizado

DR

Andebol Clube de Fafe está de regresso à I divisão nacional e desta vez com vontade em permanecer por mais tempo

O regresso do
Andebol Clube de
Fafe à I divisão

nacional começou a ser
preparado na época

anterior.
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> paulo machado

O Hóquei Clube de Braga atin-
giu a fasquia mais alta de sem-
pre no plano desportivo em
2011, ao longo da sua história.

A conquista do 5.º lugar em se-
niores, no campeonato nacional
da I divisão, a melhor classifi-
cação de sempre aliada à pre-
sença na 'final-four' da Taça
CERS são momentos para recor-
dar. 

Acresce ainda os feitos bri-
lhantes ao nível da formação,
com o título nacional de inicia-
dos, um segundo lugar em juve-
nis e um terceiro em juniores.
Melhor é sempre possível, mas o
presidente do clube, Alberto
Botelho está ciente que “o mais
difícil é manter este patamar”. 

Em jeito de balanço, Alberto
Botelho aponta que “o ano de
2011 foi o melhor ano de sempre
fruto de muito trabalho, muita
vontade e muita competência”.
O dirigente faz questão de parti-
lhar os louros por uma enorme
família. “Criou-se um espírito

de grupo enorme entre várias
pessoas que vai desde a di-
recção, treinadores, jogadores e
demais famílias”, explicou. 

O comboio está em andamento
e as previsões para o novo ano
passam por, no mínimo, repetir a
mesma façanha. “O clube está a
crescer e chegar a estes lugares
dá muito trabalho, mas o difícil é
manter como em tudo na vida.
No desporto, em particular, tor-
na-se sempre mais complicado”,
acautelou. Mas a esperança em
ter um ano de 2012 repleto de
novos sucessos mantém-se viva.
“As condições do ano passado
são as mesmas, com atletas de
grande valor. O trabalho está a
ser feito com competência e
vontade. Vamos tentar, pelo
menos, igualar os feitos do ano
passado”, expressou o dirigente
bracarense. E estabelece uma
meta ambiciosa que passa por
“ter a ilusão de chegar à final-
-four na Taça CERS”, com-
petição em que o Hóquei de Bra-
ga vai apostar no plano des-
portivo.

ANO EM REVISTA HÓQUEI EM PATINSHÓQUEI CLUBE DE BRAGA

ANO EM REVISTA BASQUETEBOLBASQUETE CLUBE DE BARCELOS

“O melhor ano de sempre”
Um título nacional na formação, a melhor classificação de sempre em seniores e ainda a presença na final-four da
Taça CERS, são alguns dos feitos memoráveis do Hóquei Clube de Braga no ano de 2011...

DR

Iniciados do Hóquei de Braga conquistaram o primeiro título de campeões nacionais para o clube

> p. m.

Foi um ano brilhante e uma
época em cheio para Basquete
Clube de Barcelos. A equipa
sénior masculina garantiu a
subida à Liga Portuguesa de
Basquetebol. É o auge em ter-
mos desportivos de um clube de
15 anos que dá os primeiros pas-
sos na modalidade, mas que se
afirma já como uma referência
no panorama do basquetebol na-
cional. O feito ganhou ainda
mais relevância, tendo em conta

que o plantel que disputou a Pro-
liga e carimbou a subida de di-
visão ao escalão profissional é
constituído apenas por atletas
portugueses.

“É uma época em cheio. E ina-
creditável para um clube com
apenas 15 anos. Correu tudo

muito bem e até, surpreendente-
mente, subimos de divisão. Não
estava nos nossos horizontes.
Foi uma época muito positiva, já
que conseguimos que a equipa
sénior masculina subisse à Liga
e mantivemos a equipa feminina
na Liga Feminina. É um balanço

bastante positivo. Alcançámos
resultados excelentes”, destacou
o presidente, Hilário Oliveira,
no balanço da temporada des-
portiva. 

“Em termos de formação, fo-
mos campeões em três catego-
rias distritais, em sub-14 femini-

nos, sub-18 masculinos e sub-19
femininos. Em seis possíveis,
ganhámos três. E nas taças na-
cionais fizemos uma boa presta-
ção. Na formação temos vindo a
trabalhar muito bem e temos dos
melhores corpos técnicos do
país”, vincou ainda o dirigente
do clube de Barcelos, após a
conclusão da temporada des-
portiva. Mas os feitos não se
ficaram por aqui. “Pela primeira
vez, um atleta sub-20 - Bartolo
Dias - foi convocado para a se-
lecção nacional e a Helena Cos-
ta, atleta sub-19 feminina pode
participar no campeonato da Eu-
ropa”. Hilário Oliveira conside-
rou que a subida da equipa
sénior masculina à Liga Por-
tuguesa “é fruto do grupo coeso”
que transitou da época passada:
“pela primeira vez na Proliga
optámos por um plantel só de jo-
gadores portugueses, facto iné-
dito do qual nos orgulhamos
bastante. Destaco a coesão entre
todo o grupo de trabalho e o em-
penho e dedicação do treinador
José Ricardo, coordenador de to-
da a estrutura do clube”, rema-
tou o presidente do clube de Bar-
celos.

“Subimos de divisão e não estava nos horizontes”

DR

Basquete de Barcelos sobe à Liga Portuguesa de Basquetebol somente com jogadores portugueses
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ANO EM REVISTA>>22

Gil Vicente confirma
regresso à I Liga

A. F. BRAGA>>24

Vilaverdense e St. Eulália
dominaram no futebol distrital
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AR

QU
IV

O 
CM

2011 FOI MARCANTE PARA OS PRINCIPAIS EMBLEMAS DA REGIÃO AO NÍVEL DE VÁRIAS MODALIDADES

O ANO DO SP. BRAGA
O ano de 2011 foi fantástico para muitos emblemas da região e em diversas modalidades. Sporting de Braga esteve na final da Liga Europa,
Vitória de Guimarães no Jamor e Gil Vicente subiu à I Liga. Vilaverdense FC, CCD Santa Eulália e 'Os Limianos' estiveram também em
destaque. No futsal, Sp. Braga/AAUM subiu à divisão maior, Andebol Clube de Fafe está nos grandes da modalidade, Hóquei de Braga 
esteve na final-four da Taça CERS e foi campeão nacional em iniciados. Basquete Clube de Barcelos ascendeu à Liga Portuguesa. >> 22 a 26

Devido à quadra

festiva, amanhã não

há 'CM'. Estamos 

de regresso na próxi-

ma segunda-feira.
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ANDEBOL

A 23ª edição do torneio feminino
Kakygaia, que começou terça-
-feira e e termina hoje, junta 86
equipas portuguesas e espanho-
las numa autêntica maratona de
andebol que se tem espalhado
por seis pavilhões de Gaia. Orga-
nizada pelo clube gaiense
Almeida Garrett, a prova está a
decorrer nos pavilhões de Grijó,
FC Gaia, Escola Básica Teixeira
Lopes, Vila D’Este, Madalena e
Colégio de Gaia. “Estão pre-
sentes atletas de todos os es-
calões, desde as minis até às
seniores, o que contabiliza um
total de 286 jogos”, explicou a
‘O Gaiense’ António Freitas,
presidente do Almeida Garrett.
“Está a correr muito bem”,
acrescentou António Freitas. 

Torneio Kakygaia
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Publicidade

M a t s  O l s s o n , 
seleccionador de andebol 
de Portugal, já divulgou os 
18 eleitos para o primeiro 
jogo dos quatro jogos do 
Grupo 2 de qualificação 
para o Mundial de 2013, em 
Espanha.

Uma fase que come-
ça e termina em Portugal 
e, pelo meio deslocações 
à Turquia e à Ucrânia, as 
outras duas selecções des-
te grupo de apuramento, 

onde só o vencedor é que 
se qualifica para os jogos 
de play-off, a disputar em 
Junho de 2012. 

L a m e g o ,  e  o  n ovo 
Multiusos da cidade, vão 
ser palco para o primeiro 
jogo, dia 4 de Janeiro, fren-
te à Turquia. Jogo marca-
do para as 20h15, e que terá 
transmissão na RTP2.

Recorde-se que, no iní-
cio de Novembro, Turquia 
e Ucrânia já disputaram 

os jogos entre si, tendo a 
Ucrânia vencido as duas 
partidas, pelo que Portu-
gal está assim praticamen-
te obrigado a vencer o jogo 
da próxima quarta-feira, e 
também a partida na Tur-
quia, a 8 de Janeiro, para 
depois poder discutir com 
os ucranianos a vitória e a 
presença no play-off.

Portugal chega a Lamego 
no próximo dia 2 de Janei-
ro. GP

Andebol

Portugal obrigado a vencer a Turquia

A Portugal e Ucrânia são favoritos no Grupo 2

G
il 

Pe
re

s

CONVOCADOS
Hugo Figueira – Sporting
Hugo Laurentino – FC Porto
Ricardo Candeias – Benfica
Carlos Carneiro – Sporting
Fábio Magalhães – Sporting
João Ferraz – Madeira SAD
Cláudio Pedroso – Benfica
Tiago Pereira – ABC Braga

Álvaro Rodrigues – ABC Braga
Elledy Semedo – Belenenses

João Lopes – Benfica
Pedro Portela - Sporting

Gilberto Duarte – FC Porto
David Tavares – Benfica

Pedro Solha – Sporting
Tiago Rocha – FC Porto

José Costa – Benfica
João Antunes – Madeira SAD
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uvenis Masculinos
Campeonato Nacional
da 2ª Divisão 

Fase Final
CD Mafra 32 x GCO 22

No passado sábado, 17 de
Dezembro, os nossos Juvenis
Masculinos deslocaram-se a
Mafra para realizar o último
jogo antes da paragem natalí-
cia. Sabendo da forte oposi-
ção que iriam encontrar, aos
nossos jovens atletas apenas
lhes foi pedido que dessem
tudo o que tinham, em
campo, e que jogassem com
alegria, pois este é o desporto
que escolheram e que gostam
de praticar. 
Assim e após uma entrada
pouco convincente da nossa

DESPORTO

Andebol do GCO

J

parte e algumas decisões cri-
ticáveis do árbitro, o CD Mafra
conseguiu ganhar uma
grande vantagem no marca-
dor, no entanto, após estes 13
minutos iniciais, altura em
que houve necessidade de
solicitar um time out, os joga-
dores do GCO perceberam a
mensagem e começaram a
empenhar-se mais na Defesa,
mudando radicalmente a sua
atitude e a jogar sem comple-
xos no Ataque, conseguindo
transmitir essa alegria para o
público que nos acompa-
nhou. Chegámos ao intervalo
com uma desvantagem ainda
significativa (19-9). 
Na 2ª parte, continuaram os
nossos jovens a demonstrar
as suas capacidades e garra,
conseguindo mesmo empatar
a 2ª parte do jogo, 13-13, ter-
minando com um 32-22 final. 
Gostaríamos de destacar aqui,
para além da vontade e
entrega ao jogo que todos

mostraram a partir daquele
time out, o nosso jogador
Diogo Sousa que se lesionou
nos minutos iniciais, logo
após ter marcado um bom
golo de 1ª Linha, desejando-
lhe rápidas melhoras e tam-
bém o Carlos Marques que
apesar da lesão no pé, mos-
trou que quando se quer
muito ajudar e contribuir para
o sucesso de todos, conse-
gue-se. Superando as dores
aguentou-se em campo
dando um grande exemplo
de espírito de equipa e de
sacrifício em prol do grupo. 
Parabéns Jogadores! Se conti-
nuarem assim vão no bom ca-
minho para ter mais o sucesso
dentro do campo! 
Só uma questão: imaginem se
não tivéssemos dado 13 min
de vantagem. 

Infantis Masculinos
Campeonato Nacional 
Fase Final Grupo II 

GCO 16 X CF Os Belenenses
“A” 57

Neste jogo, que foi o último
realizado antes da interrup-
ção natalícia, a jovem equipa
dos infantis do Ginásio deslo-
cou-se ao Restelo, para, em
casa emprestada, realizar o
jogo contra a equipa do Bele-
nenses “A”. Desde o início que
partíamos condicionados
para este jogo, pois apenas
pudemos apresentar 8 atletas
de uma convocatória de 13, o
que por si só dificultou todo e
qualquer objectivo que pu-
desse estar delineado para
este jogo. Em relação à par-
tida propriamente dita, os
nossos miúdos entraram um
bocado adormecidos tanto a
nível defensivo como ofen-
sivo e facilitaram e muito a ta-
refa da equipa do Belenenses,
que sem muito esforço foi in-
terceptando bolas e concreti-
zando as muitas situações de

contra-ataque que iam sur-
gindo, o que levou ao resul-
tado muito dilatado com que
terminou a 1ª parte. Ao inter-
valo tentámos rectificar algu-
mas situações para ver se
seria possível reduzir em
parte a desvantagem, ou pelo
menos fazer com que os miú-
dos não desistissem do jogo
até ao fim, mas infelizmente
foi mesmo um dia mau para
os nossos jovens atletas em
que nada lhes corria bem,
tendo como desfecho a
grande diferença registada no
resultado final.

Jogaram ainda nesse fim-de-
semana:

Iniciados Masculinos
Campeonato Nacional da 2ª
Divisão
Fase Final
7ª Jornada
CD Mafra 36 X GCO -20

Mais um fim-de-semana de
jogos das equipas de andebol
do Ginásio Clube de Odivelas.
Aqui deixamos as crónicas
dos treinadores. 
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o novo centro Multiu-
sos de lamego vai rece-
ber o primeiro jogo de alta 
competição já no próximo 
dia 4 de Janeiro com a rea-
lização do Portugal/ tur-
quia, inserido na qualifi-
cação para a fase final do 
campeonato do Mundo 
de Andebol em seniores 
masculinos. o encontro 
começa às 20h15 e terá 
transmissão em directo na 
rtP2.

o jogo que vai opor 
as duas selecções marca a 
estreia do moderno cen-
tro Multiusos de lame-
go como palco de gran-
des competições desporti-
vas, um equipamento que 
também está apetrecha-
do para acolher eventos 
culturais e de lazer, bem 
como iniciativas de apoio 
às actividades empresa-
riais e de promoção de 
produtos locais e regio-
nais.  

Durante a cerimónia 
de assinatura do protoco-
lo de colaboração entre 
a autarquia de lamego e 
a Federação de Andebol 

de Portugal (FAP), Fran-
cisco lopes enfatizou que 
este jogo de qualificação 
de acesso ao campeona-
to do Mundo é “uma opor-
tunidade de dar visibili-
dade a uma modalidade 
muito praticada no con-
celho, através do Ande-
bol clube de lamego, um 
dos nossos maiores clu-
bes”. “É importante que se 
olhe para lamego como 
um município onde se dá 
valor ao desporto e onde 
tem existido uma relação 
profícua com os nossos 
clubes e associações.” As 

entidades organizadoras 
esperam agora que cerca 
de 1500 pessoas assistam 
a este encontro que deve-
rão desembolsar 2€ cada 
uma e, desta forma, tam-
bém terem direito à oferta 
de uma t-shirt comemora-
tiva deste dia desportivo. 

na preparação para o 
embate de 4 de Janeiro, 
a selecção lusa permane-
cerá quatro dias na cida-
de de lamego, durante os 
quais deverá realizar trei-
nos abertos ao público 
e fazer visitas a diversos 
estabelecimentos de ensi-

no. esta partida é a primei-
ra de um conjunto de qua-
tro que a selecção das qui-
nas disputa com o objec-
tivo de garantir a presen-
ça no 23º campeonato do 
Mundo de Andebol que 
decorrerá em espanha. 
Para além de Portugal e da 
turquia, a Ucrânia também 
integra este grupo. Henri-
que torrinha cardoso, pre-
sidente da FAP, mostra-se 
esperançado que lamego 
seja o “talismã da selecção 
nacional” e que “o objec-
tivo de apuramento seja 
cumprido”.

A organização do 
encontro Portugal/ turquia 
promoverá ainda a realiza-
ção de uma acção de for-
mação dirigida a profes-
sores de educação Físi-
ca, subordinada ao tema 
importância do jogo redu-
zido na iniciação ao Ande-
bol, ministrada por Jorge 
Varejão, master coach e 
formador de treinadores 
da FAP.

Andebol
Apuramento para o Campeonato do Mundo 
estreia Centro Multiusos de Lamego
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