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Equipas femininas
conhecem
calendário
esta semana
No tocante ao andebol feminino
as duas equipas insulares já
iniciaram a preparação da próxima época desportiva e com
objectivos bem definidos. Por
parte do Madeira SAD a prioridade é a reconquista do título
de campeão que lhe foge há
dois nos e por parte do Sports
Madeira é claramente ficar
entre as dez melhores equipas
da primeira fase da prova para
passar à fase final e então aí
lutar por uma participação europeia. Esta será uma época
onde haverá alterações aos
moldes da prova pelo que o regulamento da mesma só será
conhecido no próximo dia 26
aquando da realização o sorteio
da competição que está marcado para a cidade de Fafe e
inserido na Semana do Andebol
que terá o seu ponto alto com a
entrega dos prémios aqueles
que mais se destacaram. Para
o dia 27, pelas 18h30, está
agendado um jogo denominado
All Star Game Feminino e disputado entre as melhores 14
jogadoras do Norte e as melhores do Sul eleitas pelos treinadores.
Carlos Jorge
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Estarreja e Salreu unidos
por um só pensamento
Os dois clubes assinaram um protocolo de cooperação desportiva,
que conta com o apoio da autarquia, que aposta forte na modalidade
ANDEBOL
Avelino Conceição
O Estarreja Andebol Clube – sucessor estatutário do Grupo Desportivo da Quimigal de Estarreja
– e a Associação Cultural de Salreu são, actualmente, colectividades amadoras, que têm como objectivo comum dinamizar os seus
escalões de formação e dar a oportunidade aos jovens de terem uma
prática desportiva, nomeadamente no andebol.
Com convicções semelhantes,
os responsáveis das duas colectividades assinaram um protocolo
de colaboração. Assim, os dois
clubes vão ter a oportunidade de
colocar em prática um projecto
inovador, que terá certamente
mais-valias, já que vai haver uma
aposta forte na formação, que
visa encontrar para a modalidade
novos talentos.

Muitos objectivos a atingir
Captar e formar de forma conjunta atletas Bambis e Minis masculinos e femininos; aumentar o número de praticantes de andebol
no concelho; cativar adolescentes
para práticas saudáveis; interacção com escolas do 1.o Ciclo, envolvendo os familiares dos jovens
nas actividades do clube; potenciar sinergias, competências e recursos; fomentar parcerias entre
associações; dinamizar o associativismo; criar maior responsabi-

D.R.

I

O SALREU vai, com este projecto, ganhar mais jovens para os seus escalões de formação
lidade entre a comunidade e divulgar o concelho de Estarreja são
alguns dos objectivos que os dois
clubes, em conjunto, se propõem
a alcançar.
Ambos vão ficar a ganhar
O grande mentor deste projecto é
Carlos Arrojado, que, depois de
muitos anos como praticante, em
vários clubes, conseguiu, já como
técnico, conduzir à subida aos
nacionais a equipa do Arsenal de
Canelas, clube de onde saiu na
época passada, estando, agora,
totalmente empenhado neste
projecto.
Serão três os técnicos envolvidos no projecto, que se vão juntar
aos que já existem em ambos os
clubes. Estes três treinadores te-

rão não só a missão da componente física, mas, ao mesmo tempo, ficam com a responsabilidade
de fazer novas captações para
ambos os clubes.
No final de cada época desportiva, cada escalão de Bambis e
Minis terá que ter, no mínimo, 20
atletas. As jovens praticantes do
sector feminino, quando passarem para o escalão de Infantis,
passam a representar o Salreu, ao
passo que os jovens vão representar o Estarreja Andebol Clube.
Neste protocolo está também
previsto um plano de actividades
anual, que, para além da participação nos respectivos campeonatos, contempla, por exemplo,
torneios de captação e torneios
inter-escolas.l

Projecto
arranca
hoje nos
dois clubes
Este protocolo, como outros, tem algumas exigências
e compromissos das três
partes envolvidas, cabendo à
autarquia, por exemplo, “fiscalizar” e avaliar a evolução
do projecto que arranca hoje,
com o início dos treinos em
ambos os emblemas. O Salreu terá apenas equipas femininas, ao passo que o Estarreja Andebol Clube ficará
com a parte masculina.

I
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Andebol
Torneio Internacional da Feira de S. Mateus

Benfica derrotou Sporting e ficou no último lugar do pódio

Espanhóis de Valladolid
venceram suecos do Lugi
O andebol foi a modalidade
que se destacou neste
fim-de-semana em Viseu,
com a realização do
Torneio 'Feira de S.
Mateus', com o Pavilhão
do Inatel a ser o palco
do grande evento
internacional
SILVINO CARDOSO
silvino.cardoso@diariodeviseu.pt

Durante dois dias, a cidade
de Viseu foi a capital do andebol, com a realização do 13.º
Torneio Internacional da Feira
de S. Mateus, tendo o público
comparecido em grande número, enchendo, o Pavilhão do
Inatel durante os jogos em que
participaram as duas equipas
nacionais, o Benfica e o Sporting.
Foi andebol para todos os
gostos. É verdade que a qualidade acabou por se revelar, apenas, um pouco mais do que suficiente, porque as equipas,
mesmo a sueca do Lugi e a espanhola do Balomano de Valladolid, ainda não estão em
competições oficiais, tal como
acontece com o Benfica e Sporting. Mesmo assim, a entrega e
o empenhamento de todos os
intervenientes foi suficiente
para se conseguir ver andebol
com alguns momentos de
grande emotividade.
Ambas as equipas portuguesas foram derrotadas na primeira jornada, com o Sporting
a deixar fugir o lugar na final
pela diferença de um golo, enquanto que o Benfica teve de ir
a prolongamento, mas não
aguentou a fúria espanhola nos
últimos minutos, sendo afastado do jogo de atribuição do Troféu, por dois golos de diferença.
De facto, foi com alguma
desilusão que os adeptos dos
dois clubes lisboetas se viram,
ambos, afastados pelos conjun-

tos estrangeiros.
Contudo, tanto o Balomano
de Valladolid, como a turma
sueca do Lugi, acabaram por
justificar o apuramento para a
final, embora, sem qualquer
'culpa', tivessem retirado muita
da expectativa que se esperava
para a jornada de domingo.
Ainda assim, o primeiro jogo,
da segunda jornada, aquele que
opunha o Benfica ao Sporting
para a atrinuição do 3.º e 4.º
lugar, levou muito público ao
Pavilhão do Inatel.
O Benfica entrou melhor e
conseguiu uma vantagem de
quatro golos (1-5), nos primeiros cinco minutos. Só que durante seis minutos os benfiquistas não marcaram qualquer golo, aproveitando o Sporting
para se aproximar do seu adversário, colocando a desvantagem em apenas um golo. Mais
seis minutos decorreram e surgiu o primeiro empate no encontro (7-7).
Mantendo uma boa dinâmica e aproveitando uma ligeira
desorganização defensiva do
Benfica, o Sporting surgiu na
frente do marcador. Até ao intervalo, o conjunto benfiquista
conseguiu equilibrar e passar e
adiantar-se no marcador, indo
para o descanso com a vantagem mínima (12-13).
Na segunda parte, foi o Sporting a entrar bem, aproveitando a pouca imaginação atacante do Benfica. Não admirou,
portanto, que aos 1o minutos
os leões já estivessem em vantagem (17-15). Aos poucos o
Benfica logrou equilibrar as
movimentações e, posteriormente, acertar com as marcações. A empatar e com oito minutos para jogar, o Benfica, aparentemente, deu a ideia de que
estava menos nervoso que o
Sporting.
Os 'encarnados' conseguiram dois golos de vantagem,

Benfica derrotou o Sporting e conseguiu o último lugar do pódio

aproveitando a enorme ansiedade leonina.
Controlando o jogo, a equipa
comandada por Jorge Rito ainda viu o seu rival da 'segunda
circular' reduzir para a desvantagem mínima. Mas, um erro
atacante da equipa orientada
por Branislav Pokrajac permitiu ao Benfica recuperar e marcar mais um golo a 30 segundos do final, acabando por vencer a partida e assegurar a terceira posição.
Espanhóis mais matreiros
e com melhor andamento
Quanto ao jogo da final, o
conjunto sueco adiantou-se,
rapidamente, no marcador,
graças a um andebol feito de
passes directos e em velocidade.
No entanto, pacientemente,
os espanhóis começaram a chamar a si a marcha do marcador.
Logo que se viu na frente, o Balomano de Valladolid nunca
mais deu veleidades aos seu
adversário, chegando a ter uma
vantagem de cinco golos, o que
lhe permitiu controlar o tempo
e o Lugi. Possuindo um conjunto bastante mais possante o técnico Juan Pastor deu ordens
para segurar a linha atacante
sueca e no final acabou por ins-

crever o nome do Valladolid
como vencedor do Torneio 'Feira de S. Mateus'
SPORTING
22
Hugo Figueira (gr), Pedro Portela, Bruno Moreira (1), Sérgio Barros, Luís Oliveira (gr), Zoran Rodajevic (2), Rui Silva, Pedro Solha, Carlos Siqueira (3),
Ricardo Dias (1), João Pinto (4),Ricardo
Correia (gr), João Paulo Pinto, Daniel
Muresan (2),Hugo Rocha (3) e Fábio
Magalhães (6)
Treinador: Branislav Pokrajac

BENFICA

24

Pedro Penela, David Tavares (6), João
Lopes, João Pais (2), Georgy Zaikin (3),
Cláudio Pedroso, Miguel Moreira (gr),
Nuno Roque (1), Pedro Graça (1),
Ricardo Candeias (gr), Carlos Carneiro
(2), Rui Silva (1), Nuno Pereira (1),
António Areia (2), José Costa (3) e
Inácio Carmo (2)
Treinador:Jorge Rito
Árbitros:André Andrade e Telmo Neves
Oficial de Mesa:José Macau
Ao intervalo:12-13

RESULTADOS
1.ª JORNADA

Sporting-Lugi
Benfica-Balomano Valladolid

23-24
28-30

2.ª JORNADA

Sporting-Benfica
Balomano de Valladolid-Lugi

22-24
27-28

CLASSIFICAÇÃO FINAL
1.º Balomano de Valladolid
2.º Lugi (Suécia)
3.º Benfica
4.ºSporting
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Viseu
foi capital
do andebol
internacional

SILVINO CARDOSO
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EQUIPA ESPANHOLA de Balomano de Valladolid foi a grande vencedora do 13.º Torneio Internacional Feira de S. Mateus
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ANDEBOL - MODALIDADE REUNIDA ESTA SEMANA EM FAFE PARA HOMENAGEAR MELHORES

Muitos madeirenses
candidatos na “Gala”
Entre os nomeados destaque para Paulo Fidalgo (Melhor Treinador), Carlos Pereira
(Melhor Dirigente) e Paulo Ferraz (Jogador Revelação) e Duarte Santos/Ricardo Vieira
(Melhores árbitros) da última temporada, ou seja, 2010/2011.
prémios para as categorias de Medalhas de Excelência Masculinos e Femininos e Medalhas de Ouro Masculinos
e Femininos. Jorge Rodrigues, que já
passou pelo Madeira SAD como treinador, será um dos galardoado, ao qual
será entregue o Prémio Reconhecimento. Na cerimónia serão, ainda, entregues os prémios referentes ao último campeonato, com o melhor
jogador a ser atribuído a Carlos Carneiro (SL Benfica), melhor guarda-redes a Hugo Laurentino (FC Porto) e melhor marcador a Ricardo Moreira (FC
Porto).
Lista de categorias
e respectivos nomeados:
Prémio Melhor Jogador - Tiago Rocha (F.C. Porto); Hugo Laurentino (F.C.
Porto) e Carlos Carneiro (S.L. Benfica).
Prémio Melhor Jogadora - Vera Lopes
(Gil Eanes), Ana Seabra (Gil Eanes) e
Cláudia Aguiar (Madeira SAD). Prémio
Jogador Revelação - Gilberto Duarte
(F.C. Porto), Miguel Ferraz (Madeira
SAD) e Pedro Portela (S.C. Portugal).
Prémio Melhor Árbitro - Eurico Nicolau e Ivan Caçador , Duarte Santos e Ricardo Vieira (Madeira) e Daniel Freitas
e César Carvalho. Prémio Melhor Di-

rigente - José Carlos Ribas (Maiastars),
António Manso (Lamego AC) e Carlos
Pereira (Madeira SAD). Prémio Melhor Treinador - Ljubomir Obradovich
(F.C. Porto), Paulo Fidalgo (Madeira Andebol SAD) e João Florêncio (Gil Eanes). Medalha de Excelência Masculinos (150 ou mais internacionalizações
como atleta sénior) - Carlos Alberto
Rocha Resende, Luís Miguel Almeida
Gomes, Carlos Manuel Nogueira Galambas (ex-Madeira SAD), Rui César
Oliveira Almeida, Eduardo Filipe Cruz
Coelho e Filipe Carvalho Pinto Cruz.
Medalha de Excelência Femininos (125
ou mais internacionalizações como
atleta sénior) - Juliana Espírito Ferreira
Sousa (ex-Madeira SAD) e Ana Cristina Teixeira Seabra (ex-Madeira SAD).

Jogadores e
jogadoras da
Madeira ou
que passaram
por clubes locais vai receber medalas
de Excelência
e de Ouro
pelas suas
carreiras desportivas nosd
clubes e nas
selecções.

O técnico da equipa masculina do Madeira SAD, bem como alguns dos seus jogadores, estiveram em destaque na última época.

JM

Paulo Fidalgo, Carlos Pereira e Miguel Ferraz, todos do Madeira SAD, estão nomeados respectivamente para
melhor treinador, melhor dirigente e
jogador revelação na próxima “Gala do
Andebol”, assim como a dupla Duarte
Santos e Ricardo Vieira para melhores
árbitros da época 2010/2011. O Cineteatro de Fafe acolhe no próximo dia 27
(sábado), a “Gala do Andebol”, onde
serão entregues vários prémios aos que
mais se destacaram no panorama andebolístico nacional na última temporada. Esta cerimónia está inserida na
Semana do Andebol, que hoje se inicia
em Fafe e prolonga-se até ao próximo
dia 28. Na noite do dia dia 27, a partir
das 21h00, 300 convidados vão marcar
presença no Cineteatro de Fafe para a
“Gala do Andebol”. No evento, serão
distinguidos e reconhecidos aqueles
que mais se destacaram e contribuíram para o contínuo desenvolvimento
e sucesso da modalidade. Um forte
contingente de atletas a actuar ou que
já actuaram na Madeira estará presente
na cerimónia, já que nesta “Gala” serão
entregues os prémios de melhor jogador masculino e feminino, jogador revelação, melhor treinador, melhor dirigente e melhor árbitro, bem como os

Medalhas de Ouro
a internacionais
Medalha de Ouro Masculinos (100
ou mais internacionalizações como sénior) - Carlos Manuel Silva Panta Ferreira, Armando Luís Nogueira Pires, Miguel Nuno Sá Nogueira Ferreira
Fernandes, Rui Miguel Reis Rocha,
Paulo Nuno Magalhães Faria Araújo,
Álvaro Miguel Vaz Silva Martins, Paulo
Alexandre Silva Morgado, Ricardo Alexandre Martins Teixeira Costa, Sérgio
Miguel Silva Morgado, Inácio Pimpão
Carmo, David Jorge Brito Tavares e
João Carlos Tavares Lopes. Medalha
de Ouro Femininos (75 ou mais internacionalizações como sénior) - Maria
Conceição Rufino Santos (ex-Colégio
Infante), Ana Isabel Gordo Sobral (exAcadémico), Judite Brito Paris (ex-Académico), Maria José Carvalho Almeida, Luísa Maria Camacho Oliveira
(ex-Sports da Madeira), Paula Alexandra Liz Castro, Helena Maria Vasconcelos Mendes (ex-Sports da Madeira),
Cilísia Maria Ferreira Camacho (ex-Madeira SAD), Sandra Marina Silva Martins Fernandes (ex-Académico), Mariela França Gonçalves (ex-Madeira
SAD), Esmeralda Patrícia Fernandes
Gouveia (Madeira SAD), Cristina Isabel
Gonçalves Gomes Vieira (ex-Madeira
SAD), Paula Regina Fernandes Ferreira,
Renata Luciana Monteiro Tavares (Madeira SAD), Virgínia Maria Santos Ganau (Madeira SAD), Ana Rita Assunção Estácio (ex-Madeira SAD), Ana
Miriam Espírito Ferreira Sousa (ex-Madeira SAD) e Tânia Cristina Guedes
Silva. 1
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Município de Vila Verde e a Federação de Andebol
assinaram Protocolo. Objectivo passa por levar os jovens à pratica da modalidade
Município de Vila
Verde assinou um protocolo de parceria com
a Federação Portuguesa de Andebol, a que
se associam os cinco
Agrupamentos de Escolas, com o objectivo
de promover um plano
de desenvolvimento da
modalidade no Con-

celho. O acto de assinatura contou com a
presença do Presidente
da Câmara de Vila Verde, Dr. António Vilela,
e com o Presidente da
Federação de Andebol
de Portugal, Dr. Henrique Torrinha. Ficaram,
assim, lançadas «as
bases para a adopção

de um conjunto de medidas que permitam não
só a sua divulgação,
como o incremento da
actividade junto da população mais jovem de
Vila Verde».
Este protocolo irá
permitir à autarquia
“que assuma um papel
fundamental na forma-

ção do jovens do concelho”, salientou AntónioVilela. A partir deste
moemntos os jovens
vilaverdense usufruirão, assim, de várias
iniciativas referentes à
modalidade.
A duração do acordo tem dois anos e vem
potenciar a inscrição e

filiação de atletas nos
clubes do concelho, tal
como apoiar a criação
de escolas de andebol. O protocolo prevê, ainda, o apoio aos
docentes da disciplina
de Educação Física e,
simultaneamente, aos
programas de enriquecimento escolar. O acto

contou com as presenças da Vereadora da
Educação, Drª Júlia
Rodrigues Fernandes,
e os representantes dos
cinco Agrupamentos de
Escolas do Concelho,
assim como o Presidente da Associação
de Andebol de Braga,
Dr. Augusto Silva. RED
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Autarquia de Terras de Bouro assina protocolo.

Objectivo é promover andebol no concelho

Redacção
praca.local@maisactual.pt

A Câmara Municipal de Terras de Bouro
assinou, este mês, um
protocolo com a Federação de Andebol de
Portugal.
O documento foi
assinado pelo presidente da autarquia e
por Henrique Torrinha,
responsável máximo
da FAP. O objectivo é
implementar e desenvolver a modalidade de
andebol no concelho.
Ao mesmo tempo, com
este compromisso, o
município pretende
alargar a oferta ao nível das modalidades

desportivas.
Em nota enviada
à comunicação social,
pode ainda ler-se que
o executivo de Terras
de Bouro pretende,
também, “promover o
desenvolvimento de
hábitos saudáveis junto
dos jovens do concelho, através de uma
modalidade de elevado
potencial físico, que
pode facilmente ser
praticada por todos”.
Pretende, ainda,
envolver o maior número possível de intervenientes, dando especial
ênfase à comunidade

escolar, e procurando ainda dinamizar as
estruturas desportivas
que existem no concelho.
Para a Federação
de Andebol de Portugal, e nas palavras do
seu Presidente, o Protocolo assumido com a
autarquia de Terras de
Bouro é “uma oportunidade para estabelecer
uma estrita colaboração, no sentido de criar
estruturas e conceptualizar iniciativas capazes
de seduzir e atrair cada
vez mais jovens para a
prática do andebol”.
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