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> carlos costinha sousa

A família do andebol bracarense
reuniu-se ontem, no Pavilhão
Flávio Sá Leite, em mais uma
edição do seu encontro/convívio
anual.

Esta é uma altura em que as
antigas glórias do ABC de Braga
e Sp. Braga Andebol se reúnem
e ‘matam’ saudades dos tempos
em que juntos suavam equipa-
mentos e conquistavam troféus
para o andebol de Braga e tam-
bém a nível nacional.

Carlos Resende, Carlos Ga-

lambas, Paulo Faria, Eduardo
Filipe, Artur Monteiro, Luís
Teles, Abel Lages... Estes foram
alguns dos que marcaram pre-
sença na festa que contou com
uma partida de andebol entre as
estrelas de outrora a que se
seguiu um jantar onde muitos
outros, entre 80 a 90, se jun-
taram para celebrar a 12.ª edição
deste encontro de amigos.

Para Artur Monteiro, um dos
organizadores deste evento, esta
é uma forma de reunir amigos
que de outra forma não estão
juntos muitas vezes e também

uma maneira de recordar os tem-
pos de glória que viveram e as
conquistas que conseguiram
para o andebol bracarense.

“Conseguimos aqui reunir um
elevado número de amigos que
conseguem estar juntos, em al-
guns casos, apenas nesta altura.
Para nós isso é muito importante
e também nos dá a possibilidade
de lembrarmos aqueles tempos
já idos em que a jogar, dirigir ou
treinar conseguimos fazer histó-
ria para as nossas equipas, para a
cidade de Braga e para o país”,
referiu Artur Monteiro.

A edição deste ano serviu tam-
bém para homenagear toda uma
geração de campeões que foi
apelidada de “Geração de Ou-
ro”. Na pessoa de Carlos Galam-
bas, que foi o alvo da homena-
gem por ter sido o último dessa
geração a acabar a carreira como
atleta federado (terminou a car-
reira no passado mês de Maio),
os organizadores acabaram por
saudar também toda essa gera-
ção de grande qualidade que
conseguiu conquistar inúmeros
títulos e troféus em nome de
Braga e do andebol nacional.

DR

Antigos jogadores, treinadores e dirigentes do ABC de Braga e Sp. Braga reuniram-se mais uma vez para recordarem tempos de glória

Família bracarense reunida
Uma família grande, enorme mesmo e saudosa dos tempos em que juntos, em diferentes gerações, conquistaram
troféus nacionais e internacionais para ABC de Braga, Sp. Braga e mesmo para a selecção nacional. Ontem foi tam-
bém dia de homenagem a Carlos Galambas, o último da “Geração de Ouro” a deixar a modalidade a nível federado.

ANDEBOL

> Entre 80 e 90 antigas glórias do andebol juntaram-se ao longo do dia de ontem.

CONVÍVIOANTIGOS JOGADORES DO ABC E DO SP. BRAGA REUNIRAM-SE

Carlos Galambas: “é um orgulho estar aqui”
Alvo de homenagem por ser o último da chamada “Geração de Ouro” a deixar
de jogar a nível federado, Carlos Galambas, que participou neste encontro 
pela primeira vez, mostrava-se muito satisfeito por ter sido convidado a
participar num evento que lhe permite recordar tempos antigos de glória e
rever amigos.
“Sem dúvida alguma que para mim é um orgulho estar aqui e ser um dos da
Geração de Ouro do ABC e mesmo do andebol nacional. Penso que este con-
vívio é importante para nós que passamos pelo andebol bracarense porque
nos permite rever amigos que já não vemos há bastante tempo e recordar os
tempos de glória que tivemos na nossa carreira desportiva. Vejo aqui antigos
colegas de plantel, mas também directores e treinadores que marcaram e con-
tinuam a marcar a nossa vida”, afirmou o antigo jogador.

lll

Aos 38 anos, o pivot Carlos
Galambas terminou, no pas-
sado mês de Maio, a car-
reira como andebolista fe-
derado. Por ser o último da
famosa “Geração de Ouro”
do ABC de Braga a ‘pendu-
rar as sapatilhas’, a orga-
nização homenageou-o,
também como forma de
louvar toda essa geração.

DR

Carlos Galambas mostrou-se muito satisfeito por participar no evento
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Juniores masculinos
ABC de Braga
empata com Sporting

A equipa de juniores do ABC de Braga empatou, 

ontem, com o Sporting (21-21), na segunda jornada 

da segunda fase (grupo A, zona 1) do campeonato 

nacional de juniores masculinos, em andebol. Os 

academistas, recorde-se, tinham perdido, na primeira 

ronda, por 30-29, frente ao S. Bernardo, em encontro 

da primeira jornada da fase final da competição, que 

está a decorrer no pavilhão de Mangualde.

No outro jogo da ronda, o São Bernardo perdeu 

com o Águas Santas, por 31-34. 

O Águas Santas lidera a prova, com quatro pontos, 

os mesmos do São Bernardo, que têm mais um que 

o Sporting, e mais três que o ABC, que soma apenas 

um ponto. Eis os jogos de hoje:

Sporting-S. Bernardo ......................................... 10h00

Águas Santas-ABC de Braga ............................. 12h00 
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Fase final de infantis masculinos
Xico Andebol bate ABC

A equipa de infantis do Xico Andebol bateu, ontem, 

o ABC de Braga, por 14-12, em jogo a contar para a 

terceira jornada da fase final do campeonato nacional 

de infantis masculinos, competição que está a ter lugar 

em Ponte de Sôr. Disputaram-se, ontem, duas jornadas. 

Eis os resultados de ontem:

Lagoa AC-CDB Perestrelo  ................................. 26-23

ABC de Braga-Xico Andebol ............................. 12-14

Belenenses- GE Ponte de Sôr ........................... 37-16

GE Ponte de Sôr- Lagoa AC .............................. 21-39

CDB Perestrelo-ABC de Braga........................... 26-19

Xico Andebol-Belenenses .................................. 16-15

CLASSIFICAÇÃO
Lagoa AC ............................................................. 8

Xico Andebol ...................................................... 6

CDB Perestrelo .................................................... 5

ABC de Braga ...................................................... 5

Belenenses .......................................................... 5

GE Ponte Sôr ....................................................... 3

Jogos de hoje
Lagoa AC-ABC de Braga .................................... 15h00

GE Ponte de Sôr-Xico Andebol ......................... 16h30

Belenenses-CDB Perestrelo ............................... 18h00
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Missões distintas, hoje, para as duas equipas da Região nesta prova.

Terminando o Campeonato
Nacional da 1.ª Divisão femi-
nina de Andebol, as atenções
voltam-se agora para a Taça de
Portugal, competição que, no
fim-de-semana, vê realizados
os jogos dos quartos-de-final.
As duas equipas da Região -
Madeira SAD e Sports da Ma-
deira - ainda estão em prova e
procuramo “passaporte” para a
“final-four”, se bem que te-
nham hoje tarefas bem, distin-
tas. Assim, o Madeira SAD -
pelo 2.º ano consecutivo como

vice-campeão nacional - des-
loca-se (18h) a Lisboa para me-
dir forças comoPassosManuel.
Favoritismo da “sociedade” in-
sular nesta eliminatória, numa
prova emque a equipa procura
“salvar” a época com a con-
quista de mais um troféu. Em
Leiria, a partir das 17h, estará o
Sports daMadeira para defron-
tar o Colégio João Barros. As
continentais são um forte obs-
táculo à juventude do “Sports”,
que procurará cometer a
proeza de se qualificar para o

grupo das quatro melhores
equipas da Taça.
Entretanto, em Baião, de-

corre a 2.ª Fase do Campeo-
natoNacional de Junioresmas-
culinos, prova que tem a
presença do CS Marítimo. Em
Ponte de Sor, por seu lado, está
o CD Bartolomeu Perestrelo a
tomar parte na Fase Final do
Campeonato Nacional de In-
fantis masculinos. Ambas as
provas terminam amanhã, ao
início da tarde. 1

vascosousa@jornaldamadeira.pt

A “sociedade” estará em Lisboa, frente ao Passos Ma-
nuel, e Sports da Madeira em Leiria, diante do Colé-
gio João Barros.

SAD e “Sports” de
olho nas meias-finais

7 ANDEBOL - TAÇA DE PORTUGAL FEMININA COM QUARTOS-DE-FINAL
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> redacção

As iniciadas da Didáxis de Riba
de Ave sagraram-se vice-cam-
peãs nacionais da 2.ª Divisão. A
fase final decorreu na cidade de
Almada, com a participação das
quatro melhores equipas da
competição, Alavarium (Avei-
ro), Arsenal de Canelas (Estarre-
ja), Quinta Nova (Almada) e
Didáxis (Riba de Ave). Dos três
jogos disputados, as meninas de
Riba de Ave venceram dois, ten-

do perdido pela margem mínima
com a equipa que acabou por se
sagrar campeã nacional, o Ala-
varium.

Foi o corolário de uma época
fantástica e que, com um pouco
mais de sorte, poderia ter termi-
nado de uma forma gloriosa.
Após terem subido à 1.ª Divisão
Nacional e terem ganho a prova
organizada Desporto Escolar
(CAE Braga), esta época é en-
cerrada com mais este sucesso.
O técnico da equipa, prof. Artur

Fernandes define a prestação das
atletas, ao longo de toda a época,
como sendo fantástica. Consi-
dera ainda que “este resultado
enche de orgulho e satisfação to-
dos os envolvidos no projecto”.
Deixa ainda uma palavra de
“agradecimento aos pais das

atletas, por todo o apoio e incen-
tivo, à Direcção da Didáxis, por
ter apostado no Andebol e à
GARBO, Lda e à Caracol, pelo
material desportivo cedido”.

As atletas vice-campeãs são:
Cátia Marques, Ana Baptista,
Amélia Maia, Sofia Fernandes,

Margarida Costa, Francisca
Leite, Filipa Fernandes, Ana Ro-
drigues, Cristiana Ribeiro, Dia-
na Oliveira, Ana Coelho, Carina
Torres, Glória Sampaio e An-
dreia Marques. Técnicos: prof.
Artur Fernandes, prof. Joaquim
Pinto e prof. José Lopes. 

Didáxis
sagra-se
vice-campeã
Depois de ter garantido a subida à I divisão,
a equipa feminina, no escalão iniciado, da
Didáxis lutou pelo título. Duas vitórias e uma
derrota ditou o vice-campeonato.

ARQUIVO

Uma derrota pela margem mínima, ‘atirou’ as minhotas para o vice-campeonato

MODALIDADES

> Depois de dois triunfos, o sonho ganhava forma, mas a derrota com o Alavarium ditou o segundo lugar.

INICIADOSNACIONAL DE ANDEBOL DA II DIVISÃO
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Família do andebol bracarense
confraterniza hoje no Sá Leite

José  � Eduardo

O andebol, em Braga, é uma 
referência nacional, e, hoje, os 
jogadores, directores e téc-
nicos que mais contribuíram 
para isso, têm uma jornada de 
convívio entre o Pavilhão Flá-
vio Sá Leite e um restaurante 
dos arredores da cidade.

É o 12.º encontro dos anti-
gos praticantes de andebol da 
cidade de Braga que vai jun-
tar mais de 100 pessoas, en-
tre atletas, dirigentes e treina-
dores que, ao longo dos anos, 
serviram clubes como ABC de 
Braga, Sporting de Braga, CAB, 
Manabola e Leões.

O encontro deste ano tem a 
particularidade de poder con-
tar com a geração de ouro 
do andebol bracarense, com 
a presença de elementos da 
equipa do ABC que marcou 

presença na final da Liga dos 
Campeões.

Jogadores como Paulo Mor-
gado, Rui Almeida, Paulo Fa-
ria, Eduardo Filipe, Álvaro Mar-
tins, Rui Veiga, ou Carlos Ga-
lambas, este o último a colo-
car um “ponto final” na sua 
carreira de atleta, o que acon-
teceu este ano, ao serviço do 
Sporting.

Mas muitos outros nomes 
do andebol, como Carlos Re-
sende, marcarão presença nes-
te encontro que já ganhou ra-
ízes e que promete durar ao 
longo dos anos.

O palco para a concentra-
ção é o Pavilhão Flávio Sá Lei-
te onde, a partir das 18h00, os 
“artistas” vão mostrar como 
se joga andebol, seguindo-
-se um jantar de confraterni-
zação no Restaurante D. Jú-
lia, na Falperra, e que deve-

rá reunir mais de uma cente-
na de pessoas.

É que, para além dos atle-
tas, marcarão presença direc-
tores, treinadores, médicos, 
massagistas e outros elemen-
tos que, ao longo dos anos, 
foram servindo o andebol e, 
em particular, os clubes bra-
carenses.

Este ano a jornada de con-
vívio é organizada por Artur 
Monteiro, Fernando Areias, 
António Casaca, Céu Martins 
e Céu Peixoto.

Juniores do ABC 
entram a perder
na fase final

A equipa de juniores do ABC 
de Braga perdeu, ontem, por 
30-29, frente ao S. Bernardo, 
em encontro da primeira jor-
nada da fase final da compe-
tição, que está a decorrer no 

pavilhão de Mangualde.
No outro encontro da ron-

da, o Sporting bateu o Águas 
Santas por 32-19.

A prova prossegue hoje, 
com o S. Bernardo-Águas San-
tas (15h00) e o ABC-Sporting 
(17h00).

Infantis: ABC 
e Xico começam 
com triunfo

As equipas de infantis do 
ABC de Braga e Xico Andebol 
iniciaram da melhor forma a 
respectiva participação na fase 
final do campeonato nacional 
da categoria, que está a decor-
rer em Ponte de Sôr.

Assim, enquanto o ABC ba-
tia o Ponte de Sôr por 14-4, o 
Xico derrotava o CDB Perestre-
lo por 27-29.

Hoje, é a vez de ABC e Xico 
se defrontarem pelas 12h00.

São vários os elementos desta equipa do ABC que, hoje, marcarão presença na confraternização

DR
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excelentes regatas de Vela aqui em Tavira», acrescentou.

Benfica conquista Taça de Portugal 
em Andebol 24 anos depois
O Benfica conquistou, no domingo, a Taça de Portugal 
em andebol masculino, depois de ter derrotado o Madeira 
SAD, por 29-25, na final disputada no Pavilhão Munici-
pal Eduardo Mansinho, em Tavira.  Esta foi a quarta Taça 
de Portugal na modalidade ganha pelo Benfica e surge 24 
anos depois da sua última vitória na competição. Com este 
triunfo, o Benfica igualou o Belenenses como quarto clube 
com mais triunfos na competição, numa lista liderada pelo 
Sporting, com 12 títulos, seguido pelo ABC de Braga, com 
dez, e pelo FC Porto, com sete. 
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EDMUNDO PAIS
Mais de 130
membros da
Igreja de
Jesus Cristo
dos Santos os
Últimos Dias,

vindo de vários distritos
da região Centro, passa-
ram o dia de sábado a
limpar a Mata dos Marra-
zes, em Leiria. Um bom
exemplo de cidadania
dado por aquela comuni-
dade religiosa, que na
região Centro é presidida
por Edmundo Pais. 

JOSÉ CARLOS RAMOS
Sem derrapa-
gem nos cus-
tos e nos pra-
zos, como faz
questão de
frisar o pro-

vedor, José Carlos Ramos,
a unidade de cuidados
continuados da misericór-
dia de Porto de Mós, está
praticamente concluída. A
nova valência representa
um investimento de dois
milhões de euros e deverá
entrar em funcionamento
em Julho.

GUIDA FIGUEIREDO
É uma das
administrado-
ras do Grupo
Carfi, da
Marinha
Grande, que

está a concluir um inves-
timento de seis milhões
de euros numa segunda
unidade produtiva na
Polónia. Uma aposta no
reforço da internacionali-
zação, numa altura em
que tanto se fala na
necessidade de as empre-
sas portuguesas reforça-
rem a sua presença nos
mercados externos.

CÉLIA AFRA
A equipa
sénior femini-
na de andebol
qualificou-se
mais uma vez
para as com-

petições europeias, as
juniores sagraram-se
campeãs nacionais e as
juvenis podem seguir o
exemplo já no próximo
fim-de-semana. Numa
altura que os clubes
falam de crise, a Juventu-
de do Lis apresenta resul-
tados. Mérito, acima de
tudo, da presidente.

LHO CLÍNICO

�
�

�
�
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Campeonato 
Regional de 

Juvenis
masculinos
Pateira  28

Sanjoanense  33

Sanjoanense: André Car-
doso, Rui Martins, Fábio 
Fernandes, Tiago Correia, 
Ricardo Pinho, Bruno Sou-
sa, Gonçalo Silva, Diogo Re-
sende, Rodrigo, Rui Costa, 
Alexandre Duarte, Emanuel 

Silva, Valter Braga.
Treinador: André Lima.

Os alvinegros entraram 
mal na partida não conse-
guindo impor o seu jogo 
chegando-se ao intervalo 
com um empate no mar-
cador. Na segunda parte a 
Sanjoanense entrou decidi-
da em resolver a partida, 
acabando por vencer o 
encontro, conseguindo as-
sim a primeira vitória nesta 
fase final.

Campeonato 
Regional 

de Infantis 
masculinos

Sanjoanense  19
S. Bernardo  24

Sanjoanense: Daniel Andra-
de, Emanuel Carneiro, Fran-
cisco Silva, Guilherme Novo, 
João Martins, João Perez, 
Joaquim Ferreira, Miguel 
Maria, Miguel Rodrigues, 
Paulo Reis, Ramiro Pinho e 

Xavier Moreira.
Treinadores: Emanuel Sil-
va/Sérgio Paiva.

Jogo bem disputado 
em que a Sanjoanense, ao 
contrário das outras ve-
zes, esteve bem na defesa 
mas apresentou algumas 
dificuldades no ataque. Em 
todo o encontro o equilíbrio 
predominou, e ao intervalo o 
resultado era de 11-11. Na 
segunda parte os alvinegros 
não conseguiram manter o 
mesmo ritmo acabando por 
sair derrotados.

AGENDA

Campeonato Regional 
de Juvenis masculinos
Sanjoanense-Oleiros
Dia 4, às 15h00, pavi-
lhão ADS

Campeonato Regional 
de juvenis femininos
Ac. Espinho-Sanjoanen-
se
Dia 4, às 17h00, em 
Espinho

Campeonato Regional 
de Minis femininos

Ac. Espinho-Sanjoanen-
se
Dia 5, às 11h00, em 
Espinho

Campeonato Regional 
Iniciados femininos
Sanjoanense-S. Ber-
nardo
Dia 5, às 11h00, Pavi-
lhão Travessas

Campeonato Regional 
de Infantis masculinos
Espinho-Sanjoanense
Dia 5, às 15h00, Nave 
de Espinho

ANDEBOL
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andebol: iniCiados do 
CisTer venCem a dobrar 

Foi uma jornada duplamente vito-
riosa para os iniciados do Cister, a do 
passado fim-de-semana. os pupilos de 
Isabel Carolino derrotaram o Pombal e o 
Albicastrense por 33-14 e 28-30, respec-
tivamente. Resultado positivo foi tam-
bém conseguido pelos juvenis do clube 
de Alcobaça, que venceram a Batalha por 
claros 15-43. As únicas equipas da região 
que saíram derrotas foram as juvenis do 
Cister e do Externato Dom Fuas Roupinho. 
As primeiras cederam no terreno do 1º 
de Maio (28-19) enquanto as nazarenas  
caíram aos pés do Batalha (31-21).
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Em Figueira de Castelo

Rodrigo

Encontro
de Andebol
Realiza-se no próximo

dia 04 de junho de 2011 o

1º Encontro Inter-Conce-

lhio de Andebol de 5 do dis-

trito da Guarda. Este en-

contro que nasce através do

Projeto “Inovar para Vencer

– A Escola e a Família

como Meta”, está inserido

nos Planos de Desenvolvi-

mento Regional da Federa-

ção de Andebol de Portugal

e da Associação de Andebol

de Guarda, implementado

em conjunto com as Autar-

quias e Estabelecimentos de

Ensino, estimulando a prá-

tica de atividades de Ande-

bol devidamente adequados

aos escalões etários.

Participam neste 1º En-

contro 4 concelhos (Figuei-

ra Castelo Rodrigo, Pinhel,

Mêda e Almeida) com 2

equipas cada.

Os jogos serão disputa-

dos no relvado do Estádio

Municipal de Figueira Cas-

telo Rodrigo,  e o início está

marcado para as 10 horas.
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