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Andebol de Praia: "Seaci" vence Circuito e Taça

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Jornal da Madeira.pt

URL:

http://www.jornaldamadeira.pt/imprimir.php?Seccao=6&id=158005&sup=0&sdata=

Data Publicação:

27-07-2010

Depois de a equipa "Seaci Madeira/Girls Beach Handball Team" ter ficado em 1.º lugar após as quatro
etapas do Circuito de Andebol de Praia de Leiria, no último fim-de-semana decorreu a Fase Final da
prova, que atribuía o título de campeão e ainda ia designar o vencedor da Taça. Os dois troféus
acabram por vir para a Região, o que demonstra a superioridade do conjunto insular. Para apurar o
campeão nacional feminino de Andebol de Praia, a equipa insular derrotou, nas meias-finais o
"Linecole", por 2-1, batendo depois, no jogo do título, o "Só me Apetece", por 2-0. Quanto à Taça, a
"Seaci Madeira" derrotou, na final, a Região Leiria, por 2-1, e ergueu o troféu. As madeirenses
fizeram, assim, a "dobradinha" e caso a Federação Portuguesa de Andebol tivesse organizado o
Campeonato Nacional "de Praia" seriam sérias candidatas a vencer. Lénia, Odete, Nance, Temtem,
Maocha, Joana, Filipa, Daniela, Araújo, Coutinho e Sónia foram as atletas campeãs, orientadas por
Nuno Matado.

Artigo de Desporto
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Meio: RTP Madeira - Telejornal Madeira
Duração: 00:00:31
Hora de emissão: 21:26:00
ID: 31215728

26-07-2010

Andebol

O madeirense João Ferraz foi chamado à Selecção Nacional de Júniores.
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7º Maia Handball Cup
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2010-07-26 - Rita Alves

De 17 a 24 de Julho decorre o Maia Handball Cup 2010, organizado conjuntamente pela Câmara
Municipal da Maia e pelo clube Maiastars, que dedica a sua actividade desportiva unicamente ao
andebol e que conta com a conquista de diversos títulos em competições regionais, nacionais e
internacionais. Este torneio direcciona-se para todas as equipas de clubes e escolas de todo o mundo,
numa competição para ambos os sexos. Prepara-se para receber também selecções regionais,
estaduais e nacionais, assim como grupos de amigos amantes do andebol ou antigos praticantes.

Este é o 7º Torneio Internacional da modalidade realizado na cidade da Maia. Nas edições anteriores,
estiveram representados, para além de Portugal, diversos países como Argélia, França, Bulgária,
África do Sul, República da Angola, Lituânia, Espanha, Senegal, Sérvia, Holanda, Suécia, Grécia,
Alemanha, Áustria, Montenegro, entre outros.

Considerada a "capital do desporto português", a Maia detém cerca de 100 instalações disponíveis
para a prática desportiva, tais como pavilhões cobertos, estádios, piscinas, campos de futebol,
polidesportivos. Deste modo, as equipas de todas as categorias do torneio poderão efectuar os jogos
em relva sintética já desde a 1ª fase. Quanto ao alojamento e alimentação, a organização propõe
diferentes opções para receber os participantes do evento.

Os árbitros do Maia Handball Cup 2010 são nomeados pela Federação de Andebol de Portugal e por
convite da comissão organizadora. Contudo, se alguma equipa estrangeira quiser convidar algum
árbitro em particular, a organização do torneio aceitará a sua inscrição.

Actividades extra

A organização do evento elaborou um programa de actividades para todos os participantes aquando
fora da competição. Jogos de dirigentes, treinadores e árbitros, jogos de equipas transnacionais,
actividades aquáticas em piscinas climatizadas, visitas a museus, visitas ao Zoológico da Maia,
concursos Miss e Mister Maia Handball Cup 2010, praias, bowling, ténis, actividades de voo e saltos,
Página 14

iniciação ao hipismo, actividades radicais, karaoke e acção de formação de treinadores são algumas
das actividades propostas pelos organizadores do torneio. Certas actividades são pagas pelos
participantes no local, a preço reduzido.

A Maia conta já com a organização do último Campeonato do Mundo de Andebol de 2003, do
Campeonato da Europa de Futebol de 2004 e de todas as edições anteriores do Maia Handball Cup.
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Finais Inatel

Desporto e Festa
no Parque 1º de Maio
O 13 de Junho último encheu o Parque de Jogos 1º de Maio de atletas de
várias modalidades e claques ora mais serenas, ora mais ruidosas. Ali se
realizaram as finais de futebol, futsal, andebol, basquete e vólei – este
masculino e feminino, assinalando, simultaneamente, os 75 anos da Inatel.
O CAPITÃO DA EQUIPA já leva 24 épocas a
jogar no CCD de Almoster, tantas quantas as de
sócio da Inatel. Aos 39 anos, Dário Inácio nunca
jogou por outro clube. E o presidente da colectividade quer convencê-lo a ficar por mais uma
época, para lhe agradecer com uma festa, pelos
25 anos de futebol e por muitos arranhões ganhos
em campo, simplesmente por amor ao desporto.
Nesta final nacional, o Almoster tinha pela
frente o CCD da Azambujeira, equipa do mesmo
distrito, o de Santarém – facto inédito neste torneio. “Começamos a jogar em Outubro e terminamos hoje”, conta o presidente do Almoster. As
duas equipas disputaram, entre si, ao longo da
época, cinco jogos, cabendo ao onze da

Azambujeira a vitória final, 1-0, e a conquista da
Taça. Mas “a festa”, sublinha José Manuel Brito,
fez-se nas bancadas, com tambores e batuques e,
findo o jogo, em animado convívio e piquenique,
no parque de merendas, com centena e meia de
apoiantes, atletas e até um ou outro jogador do
Azambujeira.
“A rivalidade existe dentro de campo mas
acima de tudo há desportivismo”, revela o presidente do CCD de Almoster, 49 anos, ligado desde
1995 à colectividade ribatejana.

Espinho e Viana dominam vólei
Muito festejada – e muito renhida – foi a vitória
da final de vóleibol feminino, em que as mulhe-
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res de Viana, do CCD de Perre, levaram a melhor
sobre as lisboetas do Clube PT (Portugal
Telecom). A nortenha Letícia Cruz, 27 anos,
1,82m, estava eufórica, no final do jogo. Atribui a
vitória ao facto de o grupo se conhecer há muito,
ela há três anos que ali joga. Para esta médica
anestesiologista, que atribui a vitória ao facto de
o grupo se conhecer há muito, não é fácil conciliar horários da vida profissional com treinos e
jogos, mas na próxima época estará de volta.
Nos homens, a final de vólei foi mais tranquila, com os três sets ganhos pelo CCD “Os
Mochos”, de Espinho (Aveiro), onde pontuava
João Brenha (ao lado na foto), que ganhou notoriedade nacional e mundial quando, com Miguel
Maia, se dedicou ao voleibol de praia. Sereno e
humilde a receber o troféu de melhor jogador em
campo, Brenha destaca que “o mais importante
agora é fazer desporto e conviver com esta malta
amiga com quem já tinha jogado”.

Basquetebol a Norte, Andebol em Lisboa
Muita paciência teve a equipa de basquetebol
do CCD da Caixa Geral de Depósitos (Porto),
para bater os rivais lisboetas da Fidelidade M.
Império Bonança. Com cerca de centena de
apoiantes nas bancadas, a emoção foi até ao
último minuto, já que a vitória só sorriu aos
portuenses muito perto do fim da partida. Para

Hugo Guerreiro, dirigente da equipa vitoriosa,
foi o coroar de uma época em que “este grupo
esteve sempre no topo”, isto apesar de ter tido
algumas baixas por lesão.
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Finais Inatel

Equipa campeã de Vólei Masculino

Equipa campeã de Vólei Feminino

Equipa vencedora de Futebol. À direita, Moreira Marques, administrador da Inatel,
entregou a taça aos campeões de Andebol Masculino

A Taça da Liga de Andebol ficou a 20Km de
Lisboa. Arrecadou-a o CCD do Sobralinho, finalista pela segunda vez na competição nacional da
Inatel, mas só agora vencedor. Nesta equipa, que
mantém um grupo de 16 atletas há três anos, o
presidente para a área do andebol também vai a
jogo. Praticante da modalidade desde muito
cedo, Paulo Crisóstomo diz que se sente muito
bem em campo e todos o tratam por tu. Queixas?
Apenas de uma ou outra arbitragem…

Futsal: a surpresa Padornelos
Quem não esperava triunfar no Futsal era o CCD
de Padornelos (Paredes de Coura). Avisados, a
meio da semana, que uma equipa havia sido desclassificada e que tinham acesso à final, pouco
tempo tiveram tempo para estudar novas tácti-

cas. Boa, também, foi a surpresa à chegada.
“Sensibilizou-nos muito o apoio incondicional
dado por um grupo de courenses a viver em
Lisboa. Apoiaram-nos e deram-nos tudo”, sublinha, emocionado, Fernando Silva, director técnico. O golo madrugador premiou o esforço deste
grupo que pela primeira vez disputou um campeonato inteiro. Os festejos alargaram-se a
Paredes de Coura, onde há chegada a equipa
subiu à varanda da câmara municipal para ser
aplaudida por todos. Não admira que este responsável afirme que “Só o fim-de-semana valeu
pelo esforço de ter participado nesta competição”. Esta é também uma forma de motivar o
meio milhar de habitantes daquela freguesia para
apoiar este CCD, remata. I
Manuela Garcia (texto) José Frade (fotos)
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