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29-25
venceu o Benfica o Madeira
SAD na final da Taça de Portu-
gal em andebol, reconquis-
tando o troféu 24 anos depois.
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Benfica conquista Taça
de Portugal de andebol
Lisboetas venceram Madeira SAD 
e quebraram jejum de 24 anos
� O Benfica conquistou ontem a
Taça de Portugal de andebol pela
quarta vez, ao derrotar o Madei-
ra SAD por 29-25 na final da pro-
va disputada em Tavira, que-
brando um jejum de 24 anos de
triunfos na competição.

A equipa de José António Sil-
va estava em situação de des-
vantagem ao intervalo, mas
uma 2.ª parte de grande qualida-

de permitiu a reviravolta e
garantiu-lhe o segundo troféu
da temporada, depois de ter
ganho a supertaça em Portimão,
também no Algarve.

Basquetebol: Benfica 
adia decisão para a “negra”

O Benfica venceu ontem o FC
Porto, por 85-79, no 6.º jogo da final
da Liga portuguesa de basquete-

bol, adiando a decisão do título
para o último jogo, no Dragão.

Os bicampeões nacionais che-
garam ao intervalo a perder, por
34-39, mas conseguiram adiar a
atribuição do título para quinta-
-feira (21h00), no Porto. O Benfica
surge na final à procura do “tri”,
enquanto o FC Porto pretende
voltar a conquistar um título que
lhe foge desde 2003/04. l
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Pavilhão Flávio Sá Leite, Braga

Árbitros: Mário Coutinho e Ramiro 
Silva (AA Porto)

ABC 41
João Costa; Rui Rolo (8), Francisco 
Albuquerque (2), Diogo Lemos (4), 
Tomás Albuquerque (9), André 
Azevedo (11) e Nuno Silva (2); 
Cláudio Silva (1), Vasco Areias (1), 
João Costa, Luís Peixoto, José Gomes, 
Rui Viana (2) e João Barbosa (1)

Treinador: José Vieira

Xico Andebol 32
Pedro Carvalho; José Santos (9), 
José Pinto (6), Paulo Castro (4), 
Alexandre Roque (3), Raúl Roque 
(3) e Tomás Pereira (3); João Martins 
(2), João Macedo (2), Pedro Cunha, 
Filipe Silva, João Gonçalves, Pedro 
Freitas, Ricardo Guimarães e Pedro 
Carvalho

Treinador: Eduardo Rodrigues

Ao intervalo: 19-14.

Bracarenses conquistam título nacional de juvenis em andebol

41 razões justificam o tetra amarelo
Pedro Vieira da  � Silva
Avelino�      Lima

O ABC sagrou-se, ontem de 
manhã, campeão nacional de 
juvenis de andebol masculino, 
após bater, no Pavilhão Flávio 
Sá Leite, o Xico Andebol, por 
expressivos 41-32, em jogo a 
contar para a terceira e última 
jornada da fase final da com-
petição. Os jovens academis-
tas foram superiores durante 
praticamente todo o encontro 
e, no final, festejaram, efusi-
vamente, a conquista do te-
tra, agora sob o comando de 
José Vieira (Ruca venceu os 
três primeiros títulos).

O pavilhão, que muitos 
apelidam de catedral do an-
debol, esteve bem composto 
de público e, certamente, os 
presentes não deram por mal 
empregue o tempo que ali 
passaram. Foi um dos melho-
res jogos do ano da competi-
ção, que o ABC venceu, com 
uma fase final quase imacu-
lada: duas vitórias (contra FC 
Porto e Xico Andebol) e um 
empate (AC Sismarias).

Apesar de confortados pelos atletas do ABC

Jogadores do Xico
acabaram em lágrimas

O final de jogo foi emocionante e, nos minutos finais, o público 
presente ensaiou o refrão das músicas que iriam cantar no final: 
Campeões, campeões, nós somos campeões e Assim, se vê, a força 

do ABC. E, depois do apito final, os atletas da turma bracarense 
festejaram a vitória e, depois, foram confortar os seus colegas 
do Xico Andebol que estavam desolados com a derrota.

As lágrimas corriam pela cara dos miúdos e nem os abraços 
de José Vieira, técnico do ABC, foram insuficientes para confor-
tar os jogadores do Xico que viram fugir o título (precisavam 
apenas de um empate) após uma época quase imaculada 
(apenas três derrotas encaixadas nos 27 encontros disputados 
nas três fases).

Campeões cederam ainda três empates

21 vitórias e três derrotas
A equipa de juvenis do ABC festejou o tetra e, no final, recebeu 

o título de campeão daquele escalão e as respectivas medalhas. 
As outras equipas participantes nesta fase final também foram 
medalhados. O ABC é um justo vencedor e os números são claros: 
27 jogos, 21 vitórias, três empates e três derrotas (os desaires 
aconteceram todos na primeira fase da competição).

José Vieira, técnico dos juvenis do ABC, irradiava felicidade

«Este é o título mais saboroso»

Os academistas, que na 
primeira fase sofreram ape-
nas três derrotas nos 21 jo-
gos disputados (o ABC aca-
bou a fase regular na primei-
ra posição), já venciam o Xico 
Andebol ao intervalo (19-14), 
mas os homens de Guima-
rães, que acabaram a primeira 

fase no primeiro lugar da sua 
zona, com apenas uma der-
rota, até entraram melhor e 
nos primeiros minutos e pa-
reciam embalados.

Mas, antes do intervalo, os 
de Braga encetaram uma re-
cuperação espectacular, ten-
do os miúdos do ABC feito seis 

golos em seis minutos contra 
apenas um dos jovens atletas 
do Xico Andebol.

Na segunda parte, empur-
rados pelo público, os ama-
relos de Braga, que também 
venceram a segunda fase do 
campeonato, deram um au-
têntico festival ante os vima-

ranenses, que também mos-
traram bons argumentos.

Aliás, a equipa treinada 
por Eduardo Rodrigues so-
freu apenas três derrotas 
em cada uma das fases, ten-
do acabado em primeiro na 
fase regular, em segundo na 
fase seguinte (zona 2), atrás 
do FC Porto, e em segundo 
na fase final que ontem aca-
bou em Braga.

Alegria, lágrimas 
e desportivismo 
no final

No final, a festa perten-
ceu, por completo, aos miú-

dos do ABC mas os adeptos 
presentes fizeram questão de 
presentear o Xico Andebol – 
e também os atletas do FC 
Porto, terceiro, e AC Sisma-
ria, quarto – com uma gran-
de salva de palmas.

Uns acabaram a rir, a saltar 
e a festejar e outros, no caso 
do Xico Andebol, com muitas 
lágrimas nos olhos. Mas, no 
final, troféus à parte, venceu 
o desportivismo e, sobretu-
do, fica a ideia que o andebol 
português, nomeadamente as 
equipas minhotas, continuam 
a produzir muitos talentos 
que, num futuro próximo, se-
rão os craques das principais 
equipas portuguesas.

O técnico dos juvenis do 
ABC, José Vieira, era um ho-
mem muito feliz no final do 
encontro.

«No final estava a dizer ao 
Ruca, que começou esta ca-
minhada, com três títulos, que 
este foi o título mais saboro-
so de todos, que me deu mais 
gozo. Porquê? Foi ontra tudo e 
todos e nem os miúdos acre-
ditavam que podíamos estar 
hoje (ontem) a festejar o tí-
tulo nacional. Ninguém dava 
nada por eles, a crença deles 
também não era muita. Co-
meçámos a época descren-
tes, com muitas dificuldades, 
a nível táctico, técnico e físico, 
sofremos três derrotas aí mas, 
depois, e como estávamos 
numa série muito competiti-
va, eles evoluíram e vencemos 
o título, com toda a justiça. O 
ABC precisa de formar jogado-
res, porque a equipa principal 
tem necessidade de ir buscar 

jogadores às camadas jovens, 
e é com este tipo de jogos, de 
campeonatos, emotivos e dis-
putados até ao fim que os mi-
údos crescem como atletas e, 
também, como homens», vin-
cou o treinador dos acade-
mistas, que rendeu no início 
da temporada o seu «colega 

e amigo Ruca», que também 
tem «responsabilidade» no tí-
tulo ganho.

Eduardo Rodrigues:
«Estamos todos
de parabéns»

O treinador do Xico Ande-
bol, Eduardo Rodrigues, teve 

algumas dificuldades para 
confortar os seus jogadores 
no final. «Levantem a cabeça. 
Temos mais finais para ganhar. 
Fizemos uma grande época!», 
gritou o jovem treinador aos 
seus atletas.

«O objectivo era chegar à 
fase final e na última jornada 
acabámos por perder, porque 
o ABC foi melhor que nós. O 
nosso adversário tem uma 
equipa já mais madura e, so-
bretudo, tem um sistema de-
fensivo que é difícil de ultra-
passar. Mas saímos de cabe-
ça erguida. O facto de ter-
mos chegado a esta fase fi-
nal é muito bom e motivo de 
orgulho. Estamos todos (atle-
tas, dirigentes, adeptos e ou-
tras pessoas do clube) de pa-
rabéns», finalizou Eduardo Ro-
drigues que, logo de segui-
da, recebeu um abraço do 
seu rival de ontem, o amigo 
José Vieira.

Jogadores do ABC num lance de ataque

ABC alcançou o “tetra”
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Taça é do
Benfica
O Benfica venceu ontem
a Taça de Portugal em ande-
bol ao bater na final o Ma-
deira SAD por 29-25, colo-
cando um ponto final num
jejum que durava há 24

anos. A perder ao intervalo
(14-12), a equipa encarnada
partiu para uma segunda
parte autoritária e levou de
vencida a formação madei-
rense por quatro golos de
diferença, erguendo o tro-
féu. É a quarta Taça de Por-
tugal ganha pelo Benfica,
que ontem igualou o regis-
to do Belenenses.
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O Benfica conquistou a Taça de Portugal de andebol, ao derrotar o Madei-
ra SAD (29-25) na final disputada em Tavira, quebrando um 

jejum de 24 anos de triunfos na prova.
Na primeira parte, o Benfica só esteve em van-

tagem no minuto inaugural. Depois do golo 
de Carlos Carneiro, o Madeira SAD apro-

veitou duas exclusões nas «águias» 
para conquistar uma vantagem de 

dois golos.
Os madeirenses foram man-

tendo a vantagem, mas o Ben-
fica foi reagindo, chegando 

ao empate à passagem dos 
dez minutos, embora não 
tenha aproveitado esse 
ascendente para dese-
quilibrar. Na melhor 
fase, os madeirenses 
foram elevando a con-
tagem, que atingiu um 
máximo de quatro go-
los em várias ocasiões, 
a última delas em 14-
10. Nos dois últimos 
minutos da primeira 

parte, o Benfica voltou 
a responder da melhor 

forma, saindo para o in-
tervalo com dois golos de 

desvantagem, situação que 
anulou cinco minutos após o 

reatamento (16-16). 
O Benfica colocou-se depois 

em vantagem, abrindo caminho a 
uma segunda parte de grande equilí-

brio. A cinco minutos do final, a turma 
de José António Silva aumentou a diferen-

ça para dois golos e a defesa do guardião ben-
fiquista a um livre de José Coelho, dois minutos 

depois, deixou o vencedor do jogo definido. 

Vitória (29-25) sobre Madeira SAD na final      

Benfica 
conquista Taça  

Benfica. Formação de José António Silva quebrou «jejum» de 24 anos na Taça  
de Portugal ao conquistar ontem troféu, após vitória sobre o Madeira SAD na final             

DR 
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Manuel Assunção

a Até ontem, o sucesso do Benfi ca na 
Taça de Portugal de andebol resumia-
se ao período entre 1984 e 1987, quan-
do ganhou a prova três vezes segui-
das. Desde então, passou um longo 
jejum até à fi nal, em que superou o 
Madeira SAD, por 29-25, em Tavira. 
Carlos Carneiro, autor de sete golos, 
e David Tavares (seis) foram dois dos 
homens que conquistaram a quarta 
Taça de Portugal para o museu do 
clube. O Benfi ca termina a época com 
dois troféus, depois de também ter 
garantido a Supertaça. 

Vencedor das duas primeiras edi-
ções, o Sporting, apesar de não le-
vantar o troféu há seis anos, é o clu-
be com mais Taças de Portugal: 12. O 
ABC tem menos duas, enquanto o FC 
Porto soma sete. O Benfi ca igualou 
o Belenenses, com quatro, e depois 
há mais três equipas, Águas Santas, 
Madeira SAD e Xico Andebol, que 
conquistaram a prova uma vez.

“Quero reforçar uma coisa: o facto 
de termos correspondido com uma 
boa época ao investimento feito pelo 
clube e pelos seus dirigentes na mo-
dalidade”, referiu José António Silva, 
treinador dos “encarnados”.

A vantagem do Benfi ca começou a 
ser construída na segunda parte, que 
iniciou com menos dois golos do que 
o Madeira SAD, formação que tam-
bém terminou o campeonato na se-
gunda posição: “Com respeito pelo 
FC Porto e pelo Benfi ca, clubes com 
milhares de adeptos, infra-estruturas 
de topo e orçamentos muito bons, 
estas medalhas deram muito mais 
trabalho para conquistar do que os 
seus títulos”, disse, a propósito, o 
treinador Paulo Fidalgo.

O último empate (23-23) na parti-
da aconteceu a dez minutos do fi m. 
Depois disso, as “águias” fugiram 
no marcador graças a um parcial de 
4-0. José Coelho, com oito golos, foi 
o melhor marcador do Madeira SAD 
e do jogo.

Ontem também foi dia de fi nal da 
Liga dos Campeões. Tal como a equi-
pa de futebol, o Barcelona sagrou-se 
campeão europeu, depois de derro-
tar os compatriotas do Ciudad Real, 
por 27-24, em jogo disputado em Co-
lónia, na Alemanha. 

Taça para o
Benfica e Liga 
dos Campeões 
para o Barça

Andebol

7
Foi o número de 
golos apontados 
pelo central do 
Benfica Carlos 
Carneiro, que 
terminou o 
encontro com  
14 remates
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   	Meio: TSF - Notícias

 	Duração: 00:00:28

 	Hora de emissão: 18:00:00 
ID: 35745697

 
29/05/2011

Andebol: Benfica conquista troféu na Taça

de Portugal

 

O Benfica conquistou este domingo a sua quarta Taça de Portugal de andebol masculino, depois de ter

derrotado o Madeira SAD, por 29-25.
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ANDEBOL

> Depois da vitória sobre o Porto na 1.ª jornada, por 25-37, o ABC cedeu empate a 28 golos na 2.ª ronda.

FASE FINALCAMPEONATO NACIONAL DE JUVENIS

Tomás Albuquerque muito activo
Numa partida em que o equilíbrio foi a nota dominante,
apesar da formação do ABC ter estado praticamente sem-
pre na frente do marcador, ficou na retina a excelente exi-
bição do jovem Tomás Albuquerque. O central dos acade-
mistas jogou, fez jogar e conseguiu sagrar-se o melhor
marcador do encontro ao apontar dez golos. Pela sua exi-
bição foi, sem dúvida, o melhor jogador da partida.

> carlos costinha sousa

Ao fim de dois jogos nesta fase
final do campeonato nada está
ainda decidido e só hoje se fica a
conhecer o campeão.

Na busca pelo tetra-campeona-
to, o ABC de Braga entrou muito
bem nesta fase final da prova

derrotando o FC Porto por claros
25-37.

Tudo estava bem encaminha-
do, mas no encontro da tarde de
ontem a equipa academista fa-
lhou um pouco e permitiu que o
Sismaria conquistasse um em-
pate a 28 golos.

Após uma entrada muito forte

em campo e com a qual con-
seguiu colocar-se em vantagem
no marcador, o ABC acabou por
permitir que nos minutos finais
da primeira metade da partida a
equipa de Leiria conseguisse
mesmo passar para a frente do
marcador e chegar ao intervalo a
vencer por 16-14.

Na segunda parte os academis-
tas voltaram a entrar muito for-
tes e rapidamente deram a volta
ao resultado colocando-se em
vantagem que mantiveram até
aos últimos segundos do jogo.

Depois de uma boa recupera-
ção do Sismaria e de alguns er-
ros no critério da dupla de arbi-

tragem, nos últimos segundos do
encontro, quando o ABC de Bra-
ga tinha um golo de vantagem, o
Sismaria teve a possibilidade
soberana de empatar a partida e,
na conversão do livre de sete
metros, Tomé Figueiredo não
falhou e confirmou o empate a
28 golos.

Hoje fica tudo decidido
Depois do empate alcançado pela equipa do ABC de Braga, na tarde de ontem, as decisões quanto ao futuro cam-
peão nacional ficam adiadas para hoje. Frente ao Sismaria o ABC não foi além de um empate a 28 golos.

ROSA SANTOS

Tomás Albuquerque (de branco) realizou excelente exibição

SISMARIA 281 

Carlos Simão (GR), João Marques (3), Ruben Serrano (4), Rui Gomes
(7), João Ribeiro, Duarte Carregueiro (2) e Filipe João (3). Jogaram
ainda Ivo Dias (GR), Bruno Amaral, Nuno Neto, Tomás Figueiredo (8),
Bruno Gabriel (1) e João Ervilha.
Treinador: Nuno Castanheira.

ABC DE BRAGA 281 

João Costa (GR), Rui Rolo (7), Luís Peixoto, Cláudio Silva (3), 
Tomás Albuquerque (10), Nuno Silva (1) e André Azevedo (5).
Jogaram ainda Vasco Areias, Filipe Caniço (1), Francisco
Albuquerque (1), Rui Viana, Diogo Lemos e Rui Oliveira (GR).
Treinador: José Vieira.

Árbi t ros:  Ana Silva e Ana Afonso

Intervalo: 16-14

Pavi lhão Flávio Sá Lei te
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Nuno Castanheira: “foi difícil”
“Foi um jogo muito difícil. O início da segunda parte foi
marcante. Tivemos um livre de sete metros quase a aca-
bar e falhámos, mas depois tivemos outro e conseguimos
o empate. Não foi só contra sete que jogámos. Foi muito
difícil e penso que pelo que fizeram no jogo os meus
jogadores estão de parabéns”.

ANDEBOL

> ABC defronta hoje o Xico Andebol num decisivo jogo que tem o seu início marcado para as 12 horas.

FASE FINALCAMPEONATO NACIONAL DE JUVENIS

Xico mostra
a sua força

A segunda jornada
da fase final do Cam-
peonato Nacional de
Andebol no escalão
de juvenis ficou
completa com o en-
contro entre as for-
mações do Xico An-
debol e FC Porto.
Numa partida equili-
brada, a equipa vi-
maranense foi mais
forte e garantiu a vi-
tória por 33-30 e deu
um passo importante
para a luta pelo tí-
tulo.
Com duas vitórias
somadas, o Xico An-
debol está na frente
da classificação, mas
para chegar ao título
tem mesmo que ven-
cer hoje o ABC de
Braga.
Ainda nada está decidido nesta fase final do campeonato e
está tudo em aberto pelo que o futuro campeão só vai ser
encontrado no final do dérbi minhoto de hoje, (12 horas).

> carlos costinha sousa

No final do encontro e apesar do em-
pate, o treinador do ABC de Braga,
José Vieira, mostrava-se satisfeito
com o rendimento dos seus jo-
gadores e conside-rava que, apesar
de alguns erros da arbitragem, o re-
sultado se ajustava.

“Jogo com altos e baixos da nossa
parte. Ontem (sexta-feira) fizemos
um jogo espectacular contra o Porto
e hoje (ontem) já esperavamos difi-
culdades. Mas penso que temos que
ficar com um sabor amargo por
causa da dualidade de critérios da
dupla de arbitragem que não consigo
compreender. De qualquer forma

acho que é um resultado justo para
as duas equipas pelo que fizeram em
campo”, referiu o técnico acade-
mista acrescentando que hoje só in-
teressa a vitória: “Está tudo em aber-
to e amanhã (hoje) só temos que nos
preocupar em vencer o jogo contra o
Xico para conquistarmos o tetracam-
peonato”.

“Temos que vencer”
O empate contra o Sismaria não quebrou as aspirações do ABC de Braga
que, apesar das dificuldades acrescidas, só pensa na vitória final.

DR

José Vieira acredita na conquista do tetracampeonato

ROSA SANTOS

Equilíbrio foi nota dominante na partida

XICO ANDEBOL 331 

Filipe Silva, Tomás Pereira (2), Rafael
Macedo, Alexandre Roque (7), João
Gonçalves, Pedro Freitas (2), João Ma-
cedo (4), Raul Roque (4), Ricardo Gui-
marães, José Pinto (6), José Santos (5),
Pedro Carvalho, João Martins (2) e Pau-
lo Castro (1).
Treinador: Eduardo Rodrigues

FC PORTO 301 

José Silva (3), Diogo Rodrigues (5),
Vasco Santos (3),Daniel Guedes, Vasco
Marques (5), Ricardo Mourão (2), João
Ramos (1), Pedro Silva (3), João Pimen-
tel (4), Pedro Almeida, Ricardo Pereira,
Ricardo Ramos, André Campos (2) e
André Rei (2).
Treinador: Carlos Martingo.

Árbi t ros:  Mário Coutinho e Ramiro
Silva.
Intervalo: 20-14

Pavi lhão Flávio Sá Lei te
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ANDEBOL>>25 E 26

ABC e Xico discutem 
título nacional de juvenis
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CARTAZ DESPORTIVO

Hoje
� ANDEBOL
Jogo particular Seniores Masculinos:
Académica-Clube Português do Recife
(Pavilhão Multidesportos Dr. Mário Mexia), 
às 17h00.

Jogo particular Seniores Femininos:
Académica-CP Valongo do Vouga (Pavilhão
Multidesportos Dr.Mário Mexia), às 15h00.

Torneio Primavera Infantis Masculinos:
Académica-Albicastrense, às 14h00.

Torneio Primavera Iniciados Masculinos:
CAIC-Académica, 17h00.

BADMINTON
Treino AAC (Pavilhão II - Estádio Universitário
de Coimbra), às 10h30.

BASQUETEBOL
CNB2: Buarcos-ACERT, às 18h00.

Torneio Nacional sub-14 Masculinos: 
FC Porto A-Ginásio, às 11h00.

Basket 3x3 (Praça da Canção, em Coimbra),
às 9h30.

FUTEBOL
Campeonato Nacional da 3.ª Divisão
(Série D – Apuramento do Campeão):
Águias Moradal-Gândara, Marinhense-Vigor e
BC Branco-Tocha, às 17h00.

Campeonato Nacional da 3.ª Divisão
(Série D – Manutenção): Riachense-
-Sourense, Oliv. Bairro-Ac. Viseu 
e Monsanto-Nogueirense, às 17h00.

1.ª Divisão Distrital (Apuramento do
Campeão): Eirense-Touring (no Campo 
da Carapinheira), às 17h00.

1.ª Divisão Distrital (3.º e 4.º lugares):
Pampilhosense-Águias (Penela), às 17h00

1.ª Divisão Distrital (5.º e 6.º lugares):
Góis-Botafogo (Cheira, Penacova),
às 17h00.

FUTSAL
Taça Nacional de Juniores: Académica-
-ABC Nelas (Pav. Jorge Anjinho), às 16h00.

Final da Taça Distrital de Iniciados
(Pavilhão de Condeixa), às 11h00.

VI Torneio Solidariedade Saúde e Futsal
(Vila Verde, Lamarosa): Apuramentos finais,
às 14h00 às 19h00.

GINÁSTICA ACROBÁTICA
Torneio de níveis (Pavilhão III - Estádio
Universitário de Coimbra), às 9h00.

HIPISMO
Concurso de Saltos B (Centro Hípico
de Coimbra), a partir das 9h00.

HÓQUEI EM PATINS
Escolares: Académica-HC Mealhada
(Pavilhão I - Estádio Universitário de
Coimbra), às 10h30.

Iniciados: Académica-Arazede
(Pavilhão I - Estádio Universitário
de Coimbra), às 11h30.

Juvenis: Académica-Santa Cita
(Pavilhão I - Estádio Universitário
de Coimbra), às 15h00.

NATAÇÃO
IV Meeting Internacional Cidade de
Coimbra e XXIII Torneio Internacional
Queima das Fitas (Complexo Olímpico de
Piscinas), às 10h00.

RÂGUEBI
Taça de Portugal de sub-16 (meia-final):
RC Lousã-Direito, às 16h00.
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Pedro Vieira da  � Silva

O Xico Andebol bateu, on-
tem à tarde, no Pavilhão Flá-
vio Sá Leite, o FC Porto, por 
33-30, em jogo a contar para 
a segunda jornada da fase fi-
nal do campeonato nacional 
de juvenis em andebol.

Os vimaranenses, que já na 
primeira ronda tinham batido 
o AC Sismaria (29-25) deram 
um passo de gigante rumo ao 
título e, esta manhã, a partir 
das 12h00, precisam, apenas, 
de empatar com o ABC que, 
ontem, não foi além de um 
empate a 28 golos com o AC 
Sismaria.

O Xico Andebol soma seis 
pontos, mais um que o ABC de 
Braga, seguindo-se AC Sisma-

Fase final do nacional de juvenis

ABC e Xico discutem hoje título

ria (três) e FC Porto (dois).
O FC Porto, outra das equi-

pas presentes na fase final, per-
deu os dois encontros reali-

zados em Braga – 25-37 com 
ABC e 33-30 com Xico Ande-
bol – e, por isso, esta manhã 
(10h00), joga apenas pela hon-

ra contra o AC Sismaria.
A partir das 12h00, ABC e 

Xico Andebol discutem o tí-
tulo de campeão, num jogo 
que promete emoções no Pa-
vilhão Flávio Sá Leite.

Eis os resultados dos jogos 
realizados:

Xico Andebol-AC Sisma-
ria (29-25).

FC Porto-ABC de Braga 
(25-37).

AC Sismaria-ABC de Bra-
ga (28-28).

Xico Andebol-FC Porto 
(33-30).

Final ao meio-dia
Eis os jogos de hoje:
FC Por to-AC Sismaria 

(10h00).
ABC de Braga-Xico Ande-

bol (12h00). 

A “fi nal” tem lugar no Sá Leite

DM
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Taça de Portugal em andebol
Benfica bate FC Porto
e joga final com Madeira SAD

O Benfica apurou-se ontem para a final da Taça de 

Portugal de andebol, cuja final-four se disputa em 

Tavira, ao vencer o FC Porto na primeira meia-final, 

por 30-29, evitando assim que os campeões nacio-

nais pudessem chegar à dobradinha. Na outra meia-

final, o Madeira SAD bateu o Belenenses, por 26-25, 

classificando-se, assim, para a final da competição, 

agendado para hoje, em Tavira.
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A44

  Tiragem: 49535

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 38

  Cores: Cor

  Área: 5,26 x 28,47 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 35731726 29-05-2011
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A45

  Tiragem: 49535

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 31

  Cores: Preto e Branco

  Área: 21,84 x 27,41 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 35731755 29-05-2011
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A46

  Tiragem: 49535

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 31

  Cores: Preto e Branco

  Área: 4,63 x 27,48 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 35731757 29-05-2011
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A47

  Tiragem: 49535

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 31

  Cores: Preto e Branco

  Área: 26,17 x 5,27 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 35731753 29-05-2011
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A48

  Tiragem: 111762

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 75

  Cores: Preto e Branco

  Área: 5,65 x 26,75 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 35728945 29-05-2011
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A49

  Tiragem: 111762

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 76

  Cores: Cor

  Área: 26,50 x 19,37 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 35729016 29-05-2011
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  Tiragem: 111762

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 69

  Cores: Cor

  Área: 12,81 x 1,99 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 35729016 29-05-2011
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A51

  Tiragem: 111762

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 66

  Cores: Cor

  Área: 26,62 x 15,24 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 35728421 29-05-2011
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A52

  Tiragem: 111762

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 72

  Cores: Preto e Branco

  Área: 5,44 x 3,32 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 35728455 29-05-2011
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SALVATERRA DE MAGOS - Clube de Andebol de Salvaterra de Magos na Fase Final do
Campeonato
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 29/05/2011

Meio: Notícias do Ribatejo Online

URL: http://noticiasdoribatejo.blogs.sapo.pt/1317008.html

 

O CAS, clube anfitrião da 3.ª fase do campeonato nacional da 2.ª Divisão, prova organizada pela

federação portuguesa de andebol em parceria com a associação de andebol de Santarém, segue para

a fase final do Campeonato (a fase de apuramento de campeão) depois de um empate no primeiro

jogo, o clube brindou os adeptos com uma vitória sobre o Marítimo num jogo emocionante (com o

pavilhão de Salvaterra de Magos ao rubro) e outra sobre o Sporting da Horta, no fecho desta fase.

Assim o CAS junta-se a 3 outras equipas no próximo fim-de-semana em Santo Tirso, onde disputará,

não só a subida à 1.ª Divisão Nacional da categoria (escalão de juvenis) como o título de campeão

nacional da 2.ª divisão.

Para subir à 1.ª Divisão Nacional o CAS tem de ficar entre as 3 primeiras das 4 equipas presentes.

 

 

 

Resultados da 3.ª fase:

1.ª Jornada:

Sporting da Horta - 21 Marítimo - 41

GC Tarouca - 29 CAS - 29

2.ª Jornada:

Marítimo - 31 CAS - 32

Sporting da Horta - 28 Tarouca - 29

3.ª Jornada:

Tarouca - 23 Marítimo - 26

CAS - 46 Sporting da Horta - 36

 

Classificação Final:

1.º CAS - 8 pontos (2 vitórias e 1 empate)2.º Marítimo - 7 pontos (2 vitórias e 1 derrota)3.º Tarouca -

6 pontos (1 vitória, 1 empate e 1 derrota)4.º Sporting Horta - 3 pontos (3 derrotas)1

Equipas presentes na fase final :

CAS;Vitória de Setúbal;Alavarium;Santo Tirso
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A55

  Tiragem: 108018

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 27

  Cores: Preto e Branco

  Área: 21,38 x 26,90 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 35731499 29-05-2011
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A56

  Tiragem: 108018

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 27

  Cores: Preto e Branco

  Área: 4,88 x 5,24 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 35731520 29-05-2011
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A57

  Tiragem: 108018

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 27

  Cores: Preto e Branco

  Área: 15,78 x 7,31 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 35731516 29-05-2011
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A58

  Tiragem: 108018

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 38

  Cores: Cor

  Área: 13,35 x 13,71 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 35731480 29-05-2011
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  Tiragem: 108018

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 1

  Cores: Preto e Branco

  Área: 3,61 x 1,80 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 35731480 29-05-2011
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A60

  Tiragem: 108018

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 40

  Cores: Cor

  Área: 26,89 x 5,05 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 35731498 29-05-2011
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A61

   	Meio: Antena 1 - Notícias

 	Duração: 00:01:12

 	Hora de emissão: 19:05:00 
ID: 35735574

 
28/05/2011

Andebol

 

Andebol: Benfica venceu esta tarde o FC.Porto por 30-29.
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A62

   	Meio: Antena 1 - Notícias

 	Duração: 00:00:17

 	Hora de emissão: 18:04:00 
ID: 35735526

 
28/05/2011

Andebol

 

Andebol: Benfica venceu esta tarde o FC.Porto por 30-29.
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A63

   	Meio: RTP 1 - Bom Dia Portugal - Fim-de-Semana

 	Duração: 00:02:11

 	Hora de emissão: 10:25:00 
ID: 35726064

 
28/05/2011

Semana desportiva

 

Semana desportiva:

- Vitórias do FC Porto.

- Domingos Paciência apresentado no Sporting.

- Feirense sobe de divisão.
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A64

  Tiragem: 13109

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 39

  Cores: Cor

  Área: 21,68 x 38,62 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 35721271 28-05-2011
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A65

Diário de Notícias da Madeira   Tiragem: 13938

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 38

  Cores: Preto e Branco

  Área: 5,88 x 6,57 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 35715006 28-05-2011
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A66

Diário de Notícias da Madeira   Tiragem: 13938

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 38

  Cores: Preto e Branco

  Área: 11,52 x 6,42 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 35714996 28-05-2011
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A67

Diário de Notícias da Madeira   Tiragem: 13938

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 37

  Cores: Preto e Branco

  Área: 23,57 x 36,17 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 35714977 28-05-2011
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A68

Diário de Notícias da Madeira   Tiragem: 13938

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 38

  Cores: Preto e Branco

  Área: 17,47 x 27,53 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 35714999 28-05-2011
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Andebol: Morreu o antigo internacional Manuel Brito
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28/05/2011

Meio: Diário Digital Online

URL: http://diariodigital.sapo.pt/print.asp?id_news=513004

 

sábado, 28 de Maio de 2011 | 18:24

 

 O antigo internacional português de andebol Manuel Brito morreu hoje, aos 62 anos, adiantou a

Federação de Andebol de Portugal no seu sítio oficial na Internet.

 

 Natural de Cabo Verde, Manuel Brito esteve 20 anos ligado ao Sporting, como jogador e como

treinador.

 

 Num rico palmarés contam-se três campeonatos nacionais de andebol de onze, três campeonatos

regionais, 13 campeonatos nacionais, oito Taças de Portugal e uma Supertaça.

 

 O antigo jogador foi internacional 57 vezes e participou em dois Campeonatos do Mundo, tendo

conquistado, ao serviço do Sporting, os Jogos Luso-Brasileiros.

 

 O corpo estará em câmara ardente na segunda-feira, na Igreja de Nossa Senhora do Cabo, em Linda-

a-Velha, e o funeral realiza-se terça-feira, às 10h00.

 

 Diário Digital / Lusa
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A70

Diário do Minho   Tiragem: 8500

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 31

  Cores: Cor

  Área: 8,47 x 5,94 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 35714612 28-05-2011
Fase final do nacional de juvenis em andebol
ABC e Xico entraram a ganhar

O ABC e o Xico Andebol entraram a vencer na fase 

final do campeonato nacional de juvenis em andebol. 

Na jornada inaugural da competição, que decorreu 

ontem no pavilhão Flávio Sá Leite, o Xico Andebol 

bateu o Sismaria, por 29-25, enquanto que o ABC levou 

a melhor sobre o Porto, por 37-25.

A segunda jornada realiza-se hoje, com o ABC a de-

frontar o Sismaria, às 16h00, e o Xico Andebol a medir 

forças com o FC Porto, às 18h00. Ambos os jogos terão 

lugar no Pavilhão Flávio Sá Leite, em Braga.
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A71

Diário do Minho   Tiragem: 8500

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 30

  Cores: Cor

  Área: 18,32 x 19,05 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 35714603 28-05-2011

Luís Filipe  � Silva

António Xavier deverá ser 
eleito presidente do Xico An-
debol no próximo dia 13 de 
Junho, data das eleições no 
clube, dado não ter oposi-
tores.

O candidato apresenta-se a 
sufrágio encabeçando uma lis-
ta de consenso, formada por 
grande parte dos dirigentes 
do anterior elenco, incluíndo 
Paula Ferrão, a anterior presi-
dente da colectividade vima-
ranense.

O acto eleitoral terá lugar 
às 21h00 do dia 13 de Junho,  
no Pavilhão Francisco de Ho-
landa, numa assembleia ge-
ral, que para além das elei-
ções servirá ainda para discu-
tir outros assuntos de interes-
se do clube.

O antigo presidente da Câ-
mara Municipal de Guimarães 
avançou com a constituição 

No dia 13 de Junho

António Xavier é eleito 
presidente do Xico Andebol

António Xavier será o novo presidente do Xico Andebol

ARQUIVO DM

de uma lista depois de con-
tactos prévios com a ante-
rior presidente, Paula Ferrão, 
que neste elenco ficará entre-
gue do departamento de an-
debol sénior.

Com esta lista, a estrutura 
do Xico Andebol sai reforçada 
pelo novo presidente, acom-

panhado de gente experien-
te no andebol que procura 
ainda potenciar a aposta na 
formação.

Duas baixas 
no plantel

Entretanto, a preparação 
da próxima temporada já 

está em andamento. O téc-
nico Nuno Santos vai conti-
nuar ao serviço do clube vi-
maranense, mas há já duas 
baixas a registar no plantel. 
Paulo Sampaio e João Silva 
estão de saída, ambos devi-
do a motivos de ordem pro-
fissional.
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A72

  Tiragem: 49535

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 35

  Cores: Cor

  Área: 27,69 x 21,87 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 35721111 28-05-2011
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A73

Jornal da Madeira   Tiragem: 6500

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 31

  Cores: Cor

  Área: 6,11 x 36,68 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 35715012 28-05-2011

FUTEBOL
• Rúben Micael e Cristiano Ronaldo na
Selecção para o jogo com a Noruega.
• Final da Liga dos Campeões,Man-
chester United - Barcelona, 19h45, em
Wembley (Londres), RTP1 e SportTV1.
• 2.ª "mão" das meias-finais da Taça
Amizade, emVeteranos: Santacru-
zense-Marítimo, às 18h00 em Santa
Cruz (0-0 na 1.ª mão); Estrela da Ca-
lheta-1.º de Maio, às 17h30 no Campo
do Paul do Mar (2-1 na 1-ª mão)
• Final do Torneio de Infantis (futebol
11): Nacional - Juventude, às 12h00 no
Complexo da AFM, em Gaula.
• Final da Taça da Madeira de Juniores:
1.º de Maio - Marítimo, às 17h30 no
Complexo da AFM, em Gaula.
JOGOS DAS ILHAS
•Madeira em Palermo, na Sicília. Hoje,
cerimónia de Encerramento, 21h.
ANDEBOL
• "Final-Four" da Taça de Portugal
Masc. emTavira, comMADEIRA SAD.
Hoje, jogo com o Belenenses, às 17:00.
CAMINHADA
• Ivo Nunes, José João e MelimVivei-
ros concluem as 24 horas a andar, com
chegada prevista para as 16h00, ao
Bar Amarelo, no Caniçal.
BASQUETEBOL
•Torneio de Encerramento - Basquete-
bol da Rua (3x3) e Basquetebol de
Praia, na Calheta.
AUTOMOBILISMO
• João Silva no Rali de Vila Verde, pon-
tuável para o Campeonato de Portugal.
SLOTS
• Campeonato da Madeira, 3.ª prova.
FUTSAL
• Último dia do Torneio SNQTB/USI,
com a realização das 6.ª e 7.ª jornadas,
no Pavilhão da Levada. Jantar de en-
trega de prémios a partir das 20h00 no
Restaurante "Beer House"
• INATEL:A Casa do Povo de Câmara
de Lobos na fase nacional do Campeo-
nato do INATEL, em São Pedro do Sul.
VOLEIBOL
• Os madeirenses Flávio Cruz e Marco
Ferreira na Selecção, na Liga Mundial.
• Treino da Selecção Masculina da Ma-
deira, 17h/19h, Pav. de Machico.
HÓQUEI EM PATINS
• 1.ª Divisão Masc.: PORTO SANTO
SAD-Juv.Viana, 18h, Porto Santo.
• 2.ª Divisão Masc.: SÃO ROQUE-Car-
valhos, 18h, Porto.
CANOAGEM
• II Taça de Portugal, commadeirenses,
emMontemor-o-Velho, até amanhã.
ATLETISMO
• Campeonato Nacional de Clubes -
Pista - Apuramento, até amanhã.
DEFESA PESSOAL
• 1.º Curso de Defesa Pessoal Femi-
nina, pela Academia de Combate da
Madeira, no Pavilhão do Marítimo.
TODO-O-TERRENO
• O Núcleo Land Rover organiza o
"PASSEIO DOSVETERANOS".
PARAPENTE
•Torneio de de Câmara de Lobos.
MICROMAGIC
• Fase Final Nacional, commadeiren-
ses, no Parque das Nações, em Lisboa.
SURF
• 2.ª Etapa do Circuito Regional, na
Praia da Alagoa, no Porto da Cruz.
VELA
• João Rodrigues (classe RS:X) em es-
tágio em Londres (Weymouth).

AGENDA
MODALIDADES
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Jornal da Madeira   Tiragem: 6500

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 30

  Cores: Cor

  Área: 23,11 x 37,23 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 35714998 28-05-2011

«Temos condições para vencer»
Antes da partida do Madeira

SAD, comdestinoaTaviraondevai
disputar a "final four" da Taça de
Portugal, a reportagemdo JMcon-
versou com o capitão da equipa,
Gonçalo Vieira. O internacional
madeirense começou por referir
que «estamosmotivados para esta
prova, uma vez que cumprimos os
objectivos para o campeonato, e
agora temos mais um objectivo

queéchegar àfinaldaTaçadePor-
tugal». Questionado sobre o ad-
versário da meia-final, Gonçalo
Vieira referiu «o Belenenses tal
como nós temmérito por ter con-
seguido chegar à "final four", não
vai ser uma adversário fácil. É uma
equipa complicadae tal comonós
tambémestámotivadoparachegar
à final. Todavia, penso que se esti-
vermos ao nosso nível e realizar-

mos um jogo dentro daquilo que
somos capazes, de certezaque va-
mos vencer». Confrontado se
houvealgumapreparaçãoespecial
paraestacompetição,ocapitãodo
Madeira SADdisseque«aprepara-
çãodecorreunormalmente, como
temdecorridoparaocampeonato,
emboraestejamoscientesquevão
serdois jogosmuitocomplicadose
muitoexigentesemtermos físicos».

E, a finalizar, acrescentou que «a
equipa está muito motivada pelo
objectivo alcançado e agora ainda
mais por poder chegar à final da
Taça de Portugal. Acho que mere-
cíamos vencer a competição, por
tudo aquilo que fizemos ao longo
da época. Mas primeiro vamos
pensar em vencer o jogo dameia-
final e depois tudo é possível». 1

Carlos Jorge

7 GONÇALO VIEIRA DIZ QUE A TAÇA DE PORTUGAL PODE VIAJAR PARA A MADEIRA

Equipa madeirense disputa a meia-final esta tarde, às 17h00 ante o Belenenses, enquanto pelas 15h05 defrontam-se FC Porto e Benfica.

As equipas presentes são o actual
Campeão Nacional, o FC Porto, o Ma-
deira SAD que pela segunda vez con-
secutiva se sagrou vice-campeão, o
quarto classificado o Benfica e ainda o
Belenenses que esta época terminou a
competição em segundo lugar no
GrupoBonde lutavapelapermanência
no escalão maior do andebol portu-
guês. Quatroequipas, àpartida, como
mesmo objectivo mas onde apenas
uma irá no final erguer o troféu e suce-
der ao Xico Andebol último vencedor
desta competição, tendo na final ven-
cido o Sporting.

Os jogos das meias-finais disputam-
se esta tarde. Pelas 15h05 (RTP2) rea-
liza-se oBenfica - FCPorto, aquele que
poderá ser considerado por muitos
uma final antecipada. Este jogo será o
sexto esta época entre as duas forma-
çõesecomumaclaravantagemparaos
dragões que dos quatro jogos disputa-
dosparaocampeonatovenceupor três
vezes,enaSupertaçadisputadaemPor-
timão a vantagem foi para o Benfica.
Na outra meia-final, às 17h00, oMa-

deira SAD,orientadoporPauloFidalgo,
depois de brilhantemente ter conse-
guido a segunda posição no campeo-

nato, vai ter como adversário o Bele-
nensesnum jogoquenão seapresenta
fácil mas onde a equipa insular pela
época regular que realizou poderá ser
considerada como favorita à vitória.
Nos confrontos esta época entre as

duas equipas, a vantagem é dos ma-
deirenses que venceram os dois jogos
realizados. Mas será dentro de campo
que o Madeira SAD terá de confirmar
queque temcapacidadepara chegar à
final, uma vez que por via da condição
de vice-campeão, a equipa está moti-
vada para erguer a Taça de Portugal. 1

Carlos Jorge

Tavira torna-se este fim-de-semanana capital do andebolmasculino, aco-
lhendo, para o efeito, as quatro equipas que vãodisputar a 40.ª final four
da Taça dePortugal, que conta comapresença doMadeira SAD.

É hora da Taça de Portugal
7 ANDEBOL - DEPOIS DO 2.º LUGAR NO CAMPEONATO, MADEIRA SAD QUER ERGUER O TROFÉU PELA SEGUNDA VEZ

Sporting, fora
desta "final
four", é a equipa
que mais taças
conquistou (12).
Segue-se o
ABC/SAD com
10 troféus, o FC
Porto com 7, o
Belenenses com
4, o Benfica com
3 e Madeira SAD,
Águas Santas e
Xico Andebol
com uma taça
cada.
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Jornal da Madeira   Tiragem: 6500

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 31

  Cores: Cor

  Área: 22,89 x 36,99 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 35715015 28-05-2011

A equipa feminina de andebol da Madeira venceu a Sicília e apurou-se para a final que se disputa hoje.

Ainda sem estar formalizado candidaturas
para os próximos anos dos Jogos das Ilhas, ape-
nas Korkula em 2015 está confirmada, estive-
ram em debate na Assembleia-geral Anual do
COJI várias ideias no sentido de reduzir/distri-
buir os custos de organização. Embora sem
que tenham sido tomadas decisões, algumas
ideias foram apresentadas, tendo presente que

a organização de 2010, nos Açores terá custado
cerca de 700 mil euros, e a organização desta
edição na Sicília, poderá vir a custar mais de
dois milhões.

Deste modo, ideias como as delegações pas-
sarem a pagar o transporte, alojamento e ali-
mentação, a redução da competição para três
dias, a efectivação dos Jogos apenas de dois
em dois anos, a redução do número de moda-
lidades desportivas ou sua alternância, a ob-
tenção de apoios europeus como acontece
com Jogos Olímpicos dos Pequenos Estados ou
a obtenção de um sponsor privado, são alguns
dos caminhos que se encontram em discussão.

Neste contexto, ainda não está assegurada a or-
ganização dos Jogos de 2012. As ilhas da Sar-
denha, Elba e Chipre são hipóteses, embora
condicionadas a um modelo de organização
que implique menos custos.

A Sicília organiza os Jogos pela terceira vez, si-
tuação que leva o secretário regional de Edu-
cação e Culturaa considerar que os italianos
procuraram “apagar alguma má impressão, do
ponto de vista organizativo, que permanecia
dos eventos que anteriormente preparou”. Fran-
cisco Fernandes destaca a entrega a profissionais
da cerimónia de abertura, considerando que
foi “a mais bem conseguida de sempre”, o en-
volvimento de empresas do sector turístico e os
transportes. Por outro lado sendo o desporto
pretexto para reunir as ilhas e os jovens insula-
res, “as questões sociais e culturais não foram es-
quecidas. Uma programação de cinco dias de
competição criou condições para evitar a so-
brecarga competitiva, dando espaço para um
dia dedicado a uma jornada cultural”.

O madeirenses David
Ferreira foi um dos atle-
tas em destaque nos
Jogos das Ilhas, que de-
correm na Sicília. O
atleta da ADRAP subiu
ao terceiro lugar do
pódio, conquistando a
medalha de Bronze no
lançamento do martelo,
com a marca de 45,96.

Apenas a organização dos Jogos das Ilhas de 2015 está assegurada por Korcula. A edi-
ção de 2012 ainda não têm organização assegurada apesar da Sardenha, Elba e Chi-
pre serem hipóteses, mas aguardam por ummodelo commenos custos.

Jogos das Ilhas 2012
estão ainda por definir

7 SARDENHA, ELBA E CHIPRE SÃO HIPÓTESES MAS AGUARDAM POR UM MODELO DE ORGANIZAÇÃO COM MENOS CUSTOS

DR

A equipa de andebol da
Madeira venceu a Sicília
por 39-13, apurando-se
para a final que se dis-
puta hoje. No voleibol a
Madeira venceu a Cor-
sega por 3-0, enquanto
que no basquetebol os
madeirenses perderam
com a equipa local por
90-72, disputando hoje o
3.º e 4.º lugar.
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Andebol: Morreu o antigo internacional Manuel Brito (Desporto)
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28/05/2011

Meio: Rádio Ocidente.pt

URL: http://www.radioocidente.pt/noticia.asp?idEdicao=158&Id=20020&idSeccao=1429&Actio
n=noticia

 

O antigo internacional português de andebol Manuel Brito morreu hoje, aos 62 anos, adiantou a

Federação de Andebol de Portugal no seu sítio oficial na Internet.

 

 Natural de Cabo Verde, Manuel Brito esteve 20 anos ligado ao Sporting, como jogador e como

treinador.

 

 Num rico palmarés contam-se três campeonatos nacionais de andebol de onze, três campeonatos

regionais, 13 campeonatos nacionais, oito Taças de Portugal e uma Supertaça.

 

 O antigo jogador foi internacional 57 vezes e participou em dois Campeonatos do Mundo, tendo

conquistado, ao serviço do Sporting, os Jogos Luso-Brasileiros.

 

 O corpo estará em câmara ardente na segunda-feira, na Igreja de Nossa Senhora do Cabo, em Linda-

a-Velha, e o funeral realiza-se terça-feira, às 10:00.

 

 28 Mai 2011, 16:25h
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Morreu o antigo internacional Manuel Brito
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28/05/2011

Meio: Rádio Ocidente.pt

URL: http://www.radioocidente.pt/noticia.asp?idEdicao=158&Id=20021&idSeccao=1437&Actio
n=noticia

 

Andebol

 

 O antigo internacional português de andebol Manuel Brito morreu hoje, aos 62 anos, adiantou a

Federação de Andebol de Portugal no seu sítio oficial na Internet.

 

 Natural de Cabo Verde, Manuel Brito esteve 20 anos ligado ao Sporting, como jogador e como

treinador.

 

 Num rico palmarés contam-se três campeonatos nacionais de andebol de onze, três campeonatos

regionais, 13 campeonatos nacionais, oito Taças de Portugal e uma Supertaça.

 

 O antigo jogador foi internacional 57 vezes e participou em dois Campeonatos do Mundo, tendo

conquistado, ao serviço do Sporting, os Jogos Luso-Brasileiros.

 

 O corpo estará em câmara ardente na segunda-feira, na Igreja de Nossa Senhora do Cabo, em Linda-

a-Velha, e o funeral realiza-se terça-feira, às 10:00.

 

 28 Mai 2011, 16:26h
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Morreu o antigo internacional Manuel Brito
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28/05/2011

Meio: Sapo Online - Desporto Sapo

Online

URL: http://desporto.sapo.pt/andebol/artigo/2011/05/28/_morreu_o_antigo_internacional_m.
html

 

Andebol

 

 28 de Maio de 2011 16:43h

 

 O corpo estará em câmara ardente na segunda-feira, na Igreja de Nossa Senhora do Cabo, em Linda-

a-Velha, e o funeral realiza-se terça-feira, às 10h00.

 

 O antigo internacional português de andebol Manuel Brito morreu hoje, aos 62 anos, adiantou a

Federação de Andebol de Portugal no seu sítio oficial na Internet.

 

 Natural de Cabo Verde, Manuel Brito esteve 20 anos ligado ao Sporting, como jogador e como

treinador.

 

 Num rico palmarés contam-se três campeonatos nacionais de andebol de onze, três campeonatos

regionais, 13 campeonatos nacionais, oito Taças de Portugal e uma Supertaça.

 

 O antigo jogador foi internacional 57 vezes e participou em dois Campeonatos do Mundo, tendo

conquistado, ao serviço do Sporting, os Jogos Luso-Brasileiros.

 

Por SAPO Desporto c/Lusa
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Andebol: Morreu o antigo internacional Manuel Brito
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28/05/2011

Meio: SIC Notícias Online

URL: http://sicnoticias.sapo.pt/Lusa/2011/05/28/andebol-morreu-o-antigo-internacional-
manuel-brito?service=print

 

Data de Publicação: May 28, 2011 4:01 PM

 

 Última actualização: May 28, 2011 5:19 PM

 

 Lisboa, 28 mai (Lusa) -- O antigo internacional português de andebol Manuel Brito morreu hoje, aos

62 anos, adiantou a Federação de Andebol de Portugal no seu sítio oficial na Internet.

 

 Lisboa, 28 mai (Lusa) -- O antigo internacional português de andebol Manuel Brito morreu hoje, aos

62 anos, adiantou a Federação de Andebol de Portugal no seu sítio oficial na Internet.

 

 Natural de Cabo Verde, Manuel Brito esteve 20 anos ligado ao Sporting, como jogador e como

treinador.

 

 Num rico palmarés contam-se três campeonatos nacionais de andebol de onze, três campeonatos

regionais, 13 campeonatos nacionais, oito Taças de Portugal e uma Supertaça.

 

 O antigo jogador foi internacional 57 vezes e participou em dois Campeonatos do Mundo, tendo

conquistado, ao serviço do Sporting, os Jogos Luso-Brasileiros.

 

 O corpo estará em câmara ardente na segunda-feira, na Igreja de Nossa Senhora do Cabo, em Linda-

a-Velha, e o funeral realiza-se terça-feira, às 10:00.

 

 NFO.

 

 Lusa/fim
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HANDBALL IN TAVIRA
Tavira’s municipal pavilion is the venue for the 
final phase of the Portuguese mens handball cup 
this weekend.
Tomorrow’s (Saturday’s) televised 3pm Porto v 
Benfi ca semi-fi nal is followed by Belenense v 
Madeira two hours later, with the two victors meet-
ing at 4pm on Sunday.
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> carlos costinha sousa

A equipa de juvenis do ABC de
Braga entra hoje em acção num
jogo contra o FC Porto e que
conta para a fase final do Cam-
peonato Nacional de Juvenis
Masculinos da I Divisão.

A prova disputa-se este fim-de-
semana no Pavilhão Flávio Sá
Leite e, para além da presença
da equipa da casa, conta com a
participação das equipas do Por-
to, Sismaria e Xico Andebol.

O ABC, depois de duas fases
iniciais do campeonato com ex-
celentes resultados, parte para
esta fase final com o seu objecti-
vo da época cumprido, mas com
vontade de fazer muito mais, co-
mo de resto afirma o treinador
José Vieira: “Depois do campeo-
nato que fizemos e de termos al-
cançado os objectivos que nos
propusemos no início da época e
que passavam por chegar a esta
fase final, penso que agora que
cá estamos temos todas as possi-
bilidades de podermos chegar
ainda mais longe. Claramente
que nesta fase a nossa meta pas-
sa por fazer o melhor possível,
mas temos a noção que podemos

ir à procura de qualquer coisa
mais”, referiu o técnico, acres-
centando que a equipa tem a
possibilidade de chegar ao títu-
lo: “nesta fase final temos a
ligeira vantagem de jogarmos
em nossa casa, perante o nosso
público. Também conhecemos
bem as equipas adversárias por-
que já as defrontámos a todas e
agora penso que tudo pode acon-
tecer. Acredito que o primeiro

jogo (contra o FC Porto) é ful-
cral para as nossas aspirações
nesta fase do campeonato. É
contra a equipa que, na minha
opinião, tem mais argumentos e,
por isso, penso que se ganhar-
mos é um passo muito importan-
te que damos”.

Lembrando um início de época
algo atribulado e em que a cren-
ça não era grande, o técnico lem-
bra que agora a equipa está

pronta para altos voos e quer
chegar cada vez mais longe.

“No início da época ninguém
dava nada por estes miúdos e
eles próprios não tinham fé ne-
nhuma no que podiam fazer e
onde podiam chegar. Fomos tra-
balhando muito, conseguimos
mudar as mentalidades, melho-
ramos e crescemos a nível físico,
de jogo, mas também a nível psi-
cológico e penso que agora
temos um grupo capaz de vencer
qualquer jogo. Claro que sendo
uma fase final temos que men-
talizar os jogadores para que es-
tejam calmos e sem ansiedade.
São três jogos em três dias, mas
sei que a equipa está muito bem
preparada a nível físico para
aguentar esse ritmo”.

Para garantir a vitória o ingre-
diente principal está, na opinião
de José Vieira, em acreditar que
é possível e, apesar de reconhe-
cer as dificuldades, afirma que
se conseguirem será inteiramen-
te merecido: “Vamos ter muitas
dificuldades, mas acredito que
temos as capacidades para che-
gar ao título. Tudo está em aber-
to para as equipas e se conse-
guirmos vencer será merecido”.

DR

José Vieira acredita que juvenis podem chegar ao título nacional

Juvenis prontos para a luta
Começa hoje mais uma jornada de três dias de luta para a equipa de juvenis masculinos do ABC de Braga. Com o
objectivo de chegar ao título de campeões nacionais do escalão, os jovens atletas academistas começam hoje a
fase final da competição que se disputa, ao longo do fim-de-semana, no Pavilhão Flávio Sá Leite.

MODALIDADES

> Academistas defrontam FC Porto, Sismaria e Xico Andebol na fase final da prova.

ANDEBOLABC DE BRAGA QUER CONQUISTAR TÍTULO NACIONAL

“Está tudo
em aberto para
todas as equipas”
“Pelo que conseguimos ver nos
jogos das primeiras fases do
campeonato, penso que tudo
está em aberto para todas as
equipas. Vai ser uma fase final
do Campeonato Nacional muito
equilibrada porque temos aqui
quatro equipas que já deram
provas de terem muita qualida-
de e que se estão nesta fase da
prova é completamente por mé-
rito próprio. Tirando o ABC, que
tem tido um percurso muito
bom na temporada, penso que
a equipa que mais argumentos
apresenta, principalmente a ní-
vel do físico dos seus jogado-
res, é o FC Porto. É uma equipa
com jogadores altos e pesados
e que dificultam a tarefa às ou-
tras equipas. O Sismaria tem
vindo a evoluir ao longo do
tempo e o Xico Andebol tem
sempre boas equipas e, por 
isso, as dificuldades são bem
evidentes”.
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ANDEBOL>>29

ABC e Xico defendem
título nacional em juvenis
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ANDEBOL. A Fede-

ração de Andebol Nacio-
nal, em parceria com a
Associação de Andebol
de Santarém, organiza no
próximo fim-de-semana
a 3.ª fase do Campeona-
to Nacional da 2.ª Divi-
são de Juvenis em Salva-
terra de Magos, no Pavi-
lhão Municipal.
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Os Juvenis da secção de
Andebol dos Caixeiros qua-
se surpreenderam o podero-
so Torrense no jogo dispu-
tado sábado em Santarém a
contar para o Nacional da
2ª Divisão.

Num excelente jogo de
andebol, a equipa de San-
tarém chegou ao intervalo
com uma vantagem de meia
dúzia de golos. Contudo,
depois do descanso, a equi-
pa adversária conseguiu
neutralizar os jogadores
mais influentes dos Caixei-
ros e no final, com mais
poder atlético, venceu por
40-37.

Recorde-se que o Tor-
rense havia vencido os
Caixeiros no primeiro
jogo por uns dilatados 18
golos, marca que não con-
seguiu alcançar muito fru-
to do trabalho de João
Sousa, que, apesar de bem
marcado, marcou 15 go-
los para a equipa de San-
tarém.

Neste sábado os Caixei-
ros recebem às 12h00 o Si-
nes, e os Infantis deslocam-
se a Torres Novas no Do-
mingo, às 11h00.

Os Bambis, os mais no-
vos dos Caixeiros, tiveram
a oportunidade de abrilhan-

tar em Benavente um Tor-
neio de Mini Andebol, com
a equipa local. Fizeram dois
jogos ganhando um e per-
dendo outro: empate técni-
co para estes miúdos que já
partilham a mística dos Cai-
xeiros.

Relativamente à equipa de
Futebol de 11, já são conhe-
cidas algumas caras do novo
plantel dos Caixeiros. Des-
taque para Dedé (Ex, Coru-
chense) Fábio Bona (Ex,
Coruchense), Maurício (Ex.
Almeirim) Zé Santos (Ex
Ouriquense) Filipe Todinho
(Ex.Ouriquense) Carlos
Monteiro (Ex. Ouriquense)

Caixeiros não subiram ao Alto da Torre(nse)
e Gonçalo (ex-Junior Aca-
démica). No dia 4 de Junho
a equipa desloca-se a Fáti-
ma para participar na festa
de final de época do Vasco
da Gama.

Em Ténis de Mesa, o clu-
be tem agendado para dia
18 de Junho um convívio
em que os antigos atletas
estão convidados a conhe-
cer as novas instalações da
sede, tornando o convívio
de mesatenistas um marco
na formação desta forte sec-
ção desportiva do clube.
Esclarecimentos e inscri-
ções: João Duarte, telemó-
vel 919316942.
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ABC fora da Europa
Numa situação pouco habitual, a equipa sénior do ABC de 

Braga não conseguiu, esta temporada garantir uma presença 

nas provas europeias do próximo ano.

Com a vitória do Sporting frente ao Benfica (21-17) na última 

jornada da fase final do campeonato, o ABC caiu para quinto 

lugar da classificação geral, ficando assim afastado das com-

petições europeias da próxima temporada.

Recorde-se que o FC Porto com 57 pontos, foi o campeão, 

sendo seguido pelo Madeira SAD (48), Sporting (47), Benfica 

(47) e ABC (47). Apesar de ter terminado com os mesmos pon-

tos de Sporting e Benfica, o ABC ficou atrás deles por não ter 

vantagem directa sobre os mesmos.
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Entre hoje e domingo, no Sá Leite

Juvenis do ABC à conquista
do tetra-campeonato

José  � Eduardo

A fase final do campeonato 
nacional de juvenis em ande-
bol inicia-se hoje no pavilhão 
Flávio Sá Leite e como parti-
cipantes tem as equipas do 
ABC, Xico Andebol, FC Porto 
e Sismaria.

Vencedor de duas últimas 
edições da competição, o ABC 
pode, no seu pavilhão, con-
quistar o tetra-campeonato 
da categoria.

De resto, os jovens acade-
mistas conquistaram seis tro-

féus entre 1988 e 2010.
Com uma primeira volta 

onde registou três derrotas, 

a equipa academista arran-
cou em força para a segunda 
fase onde não perdeu qual-
quer jogo, terminando em pri-
meiro lugar.

Depois, já na fase intermé-
dia, disputada no pavilhão da 
Luz, em Lisboa, o ABC voltou a 
terminar em primeiro lugar.

Recorde-se que o ex-atleta 
do clube, Zé Vieira, é o trei-
nador da equipa de juvenis, 
e foi com ele que na tem-
porada passada conquistou 
o título. 

Também o Xico está nesta 
fase final depois de ter con-
quistado o segundo lugar 

da fase intermédia disputada 
em Guimarães, e ganha pelo 
FC Porto.

Hoje: ABC-FC Porto 
a fechar

A fase final arranca hoje no 
Flávio Sá Leite, com o Xico 
Andebol a defrontar o Sis-
maria a partir das 19h00, en-
quanto às 21h00 jogam ABC 
e FC Porto.

Amanhã, pelas 16h00, jo-
gam ABC e Sismaria e a partir 
das 18h00, Xico e FC Porto.

No domingo, pelas 10h00, 
jogam FC Porto e Sismaria e 
às 12h00, ABC e Xico.

Juvenis do ABC de Braga, procuram, no Sá Leite,  terceiro título consecutivo

ABC
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Após a pausa de ontem, o equipa madeirense de basquetebol - masculinos sub’16 - defronta hoje a Sicília, em partida a contar para as meias-finais.

Por esta altura nos Jogos das Ilhas, fruto do
intenso convívio entre os atletas, são já per-
ceptíveis as relações que se criam entre os
atletas, treinadores, dirigentes e os próprios
sicilianos que não participam activamente
nos jogos. Compor uma frase com palavras
em inglês, francês, italiano, croata ou até
grego, já é qualquer coisa normal para os
nossos atletas. Dai o facto de ser unânime a
opinião entre os participantes de que este
evento não é apenas desporto, mas um lo-
cal de experiências varias, sobretudo de en-
riquecimento pessoal, entre os participantes
das 14 ilhas presentes.

A título de curiosidade, refira-se que os
habitantes locais começam, finalmente, a
perceber que a Madeira é uma ilha portu-
guesa e não espanhola. Da mesma forma, o

prato típico da Madeira tem sido mencio-
nado como sendo o... bacalhau.

Ontem, com a maior parte das modalida-
des a realizarem esse passeio cultural pro-
porcionado pela organização siciliana, ape-
nas para a ginástica, atletismo, ténis, natação
foi dia de competição. Hoje, será a vez des-
tas ficarem a conhecer alguns dos locais mais
turísticos de Palermo. Refira-se que no bas-
quetebol a Madeira vai enfrentar a Sicília,
em jogos das meias-finais, o mesmo suce-
dendo no andebol, no caso frente à Cór-
sega. Em ambos os casos as equipas madei-
renses tentarão a qualificação para a final.

Nas poucas modalidades que ontem esti-
veram em acção, a equipa representativa da
Madeira destacou-se no atletismo, com di-
versas subidas ao pódio.1

«É a primeira vez que
participo. Aqui encontra-
mos pessoas com mais
experiência, o que ape-
sar de representa um
trabalho mais difícil, é
um desafio maior. É
ainda uma forma de co-
nhecermos pessoas de
outras ilhas e de ficar-
mos a conhecer melhor
os colegas da Madeira».

Alexandre Jardim (Vela)

Emdia depausa na competição emalgumasmodalidades nos Jogos das Ilhas, quede-
corremna Sicília, os jovens viveramuma jornadamais de âmbito cultural e de lazer, na
formadeumpasseio. Reforçaram-se, então, os laços de amizade entre os participantes.

Jogos das ilhas são mais
que as provas desportivas

7 DELEGAÇÃO MADEIRENSE VIVEU ONTEM UM DIA DE CARIZ MAIS CULTURAL E CONVÍVIO

DR

«É o segundo ano que
participo nos Jogos das
Ilhas. É uma experiência
muito boa e, já como
aconteceu no ano pas-
sado, este ano também
estou a gostar muito.
Mas aqui em Sicília o
que mais gostei ate
agora foi da cerimonia
de abertura. Foi muito
bonita».

Rafael Sá (Ginástica)
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Madeira SAD na “Final Four”
da Taça a partir de amanhã

O Madeira SAD inicia amanhã a sua
participação na "Final Four" da Taça de
Portugal, em Andebol masculino. A
prova desenrola-se de forma concen-
trada, até domingo, no Pavilhão de Ta-
vira, no Algarve. No primeiro dia,
realizam-se as meias-finais, com o FC
Porto-Benfica (às 15h05, com trans-
missão na RTP2), e o Belenenses-Ma-
deira SAD (17h00). As duas equipas
vencedoras dessas meias-finais dispu-
tam a final no domingo, a partir das
17h00, com transmissão na RTP2.
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Campeonato nacional de Infantis 
em Andebol em Ponte de Sor

ANDEBOL>

De 2 a 5 de Junho, Ponte de Sor vai ser 
palco da fi nal do campeonato nacional de 
Infantis em Andebol.

Presentes estarão algumas das melhores 
equipas a nível nacional e, entre elas, também 
o Grupo Experimental de Ponte de Sor 
(GEPS), que se dedica, somente, à modalidade 
de andebol nas camadas de formação.

A prova é organizada pela Federação de 
Andebol de Portugal, em estreita colaboração 
com a Câmara Municipal de Ponte de Sor e o 
GEPS.

O GEPS, como é conhecido naquela cidade 
alentejana, foi fundado em março de 1983, 
tendo atualmente cerca de centena e meia de 
associados.

Segundo o seu presidente, Francisco 
Monteiro, o Grupo vive da quotização dos 
sócios, cerca de 150, de subsídio mensal do 
município pontessorense, do subsídio anual 
da Junta de Freguesia de Ponte de Sor, de 
alguns patrocínios e da exploração nalguns 
eventos na cidade, o que lhe permite “ter as 

fi nanças em dia”.
O club tem 65 atletas federados em todos 

os escalões de formação até Iniciados mas 
“temos todos o interesse em voltar aos 
seniores” sublinha o presidente do club.

A participação do GEPS na fase fi nal 
dos Infantis deve-se ao “bom trabalho 
de formação iniciado há alguns anos, já 
com resultados e com as infraestruturas 
fantásticas que o município pontessorense 
nos cede. Temos as condições necessárias 
para fazer uma participação digna na fase 
fi nal do campeonato. Temos uma equipa 
que foi campeã do Alentejo, só com vitórias, 
e tivemos algumas vitórias no campeonato 
nacional. Vencemos o Sporting Club de 
Portugal, Alto dos Moinhos e outros. Seremos 
nesta fase fi nal um club organizador que irá 
representar muito bem o Alentejo no melhor 
andebol nacional” acrescenta Francisco 
Monteiro.
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