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HOJE NA REGIÃO...

‘Tabaco ou Saúde’ na Guarda
O Centro de Estudos Ibéricos (CEI) da Guarda

promove uma conferência subordinada ao tema
‘Tabaco ou Saúde’. A conferência, integrada no
ciclo ‘Saúde Sem Fronteiras’, começa pelas 9h45,
na Sala António Almeida Santos, no edifício da
Câmara da Guarda.

Largada de balões em sete municípios
A ADRIMAG, em parceria com as sete

câmaras municipais suas associadas, vai levar a
efei to, hoje e amanhã, uma mega largada de
balões. A actividade visa promover o en volv -
imento de crianças, pais, educadores e popu la ção

em geral nas comemorações do 20º aniversário
da ADR IMAG. 

Centro de Dia de Chãs de Tavares 
recebe acção de formação
O Centro de Dia de Chãs de Tavares, em

Mangualde, recebe, a partir das 14h00, uma
acção de formação dedicada ao tema "Prevenção
de Acidentes no Idoso", levada a cabo pela Rede
Social de Mangualde. A sessão aborda temas
como os cuidados a ter na prevenção de quedas,
queimaduras e outros acidentes e constituiu um
forte contributo para a promoção do envelheci-
mento protegido.

... E NOS PRÓXIMOS DIAS

Crianças de Tondela no estádio
O Município de Tondela vai organizar aman-

hã, Dia da Criança, o encontro concelhio do pro-
jecto ‘Viv’a Escola’, que reunirá alunos de todas as
escolas do 1.º ciclo e jardins-de-infância do con-
celho no Complexo Desportivo do Estádio João
Cardoso.

Dia do Município em Mortágua 
O concelho de Mortágua comemora, na quin-

ta-feira, a partir das 15h00, o Dia do Município,
com uma sessão solene que se realizará no
Centro de Animação Cultural. O programa prevê
a entrega da Medalha de Ouro de Mérito
Municipal ao Centro Cultural e Recreativo da
Marmeleira e a abertura ao público do Centro
Educativo e Creche de Mortágua.

Equipas de andebol em Mangualde
Na próxima quinta-feira, as equipas que vão

participar em mais uma etapa do campeonato
‘Next 21 - Campeonato de Andebol Júnior
Masculino’, que decorre em Mangualde até sába-
do, são recebidas, pelas 16h00, no salão nobre da
Câmara Municipal.

Jornadas em Tarouca
O Pavilhão Gimnodesportivo da de Tarouca

recebe, entre quinta-feira e sábado, as II Jornadas
Educação, Formação e Emprego e a XIV Feira do
Livro.

‘A Fada Oriana’ 
no Teatro Ribeiro Conceição

A Urze Teatro leva, a partir de amanhã e até
sábado, à cena a peça ‘A Fada Oriana’, no Tea tro
Ribeiro Conceição, em Lamego. O apelo à curio -

sidade e à vontade de conhecer, e sobretudo à ele-
vação da poesia definem um espetáculo ampli-
ador dos sentidos do público para um mundo de
aprendizagem de valores, verdade e solidarie -
dade.

Dia Mundial da Criança em Moimenta
Cerca de 800 crianças são esperadas para as co -

memorações do Dia Mundial da Criança, aman-
hã. A iniciativa é organizada pela Câ mara
Municipal de Moimenta da Beira, em par ce ria
com o Agrupamento de Escolas. O programa
prevê inúmeras actividades. 

Alcoolismo debatido em Resende
Realiza-se sexta-feira, a partir das 9h00, no Au -

ditório Municipal de Resende, a conferência ‘Al -
coolismo: Uma Perspectiva Preventiva’. O evento
conta com a presença da vereadora da Ac ção So -
cial, Dulce Pereira.

Semana Gastronómica 
do Cabrito em Tondela
A Confraria Gastronómica do Cabrito e da

Serra do Caramulo, a Junta de Freguesia do
Guardão e o Pelouro do Turismo do Município
de Tondela organizam, de 9 a 12, a V Semana
Gastronómica do Cabrito e da Serra do Caramulo
e a XII Feira de Artesanato e Produtos Locais, que
terão lugar no Caramulo.

Feira do Livro em Santa Comba Dão
De 9 a 12, realiza-se, no Largo da Feira Semanal

de Santa Comba Dão, a 3.ª edição da Feira do
Livro, uma iniciativa da Biblioteca Municipal
Alves Mateu, sco-organizada pela Junta de
Freguesia local e Agrupamento de Escolas.
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Andebol: qualificação Euro 2012

Portugal-Eslovénia
joga-se em Espinho

O encontro entre Portugal 
e a Eslovénia, de apuramen-
to para o europeu de 2012 de 
andebol, disputa-se no dia 8 
de Junho, a partir das 20h25, 
em Espinho.

No dia 12 do mesmo mês, 
a partir das 14h45, a selecção 
nacional joga na Polónia.

Para preparar os dois jogos, 
com a Eslovénia e a Polónia, 
Mats Olsson convocou dezoi-
to atletas.

A comitiva nacional con-
centra-se a partir de quinta-
feira, pelas 13h00. É já em Es-
pinho que a selecção nacio-
nal vai trabalhar até 8 de Ju-
nho, dia em que jogam com 
a Eslovénia.

Recorde-se que, no arran-
que do grupo 3 de qualifica-
ção para o Euro 2012, Portu-
gal perdeu na Eslovénia, por 
34-31. Portugal termina a qua-
lificação a jogar com a Poló-
nia a 12 de Junho.

Dois academistas 
convocados

Para estes compromissos, o 
seleccionador nacional Mats 
Olsson chamou dois atletas 
do ABC de Braga, Álvaro Ro-
drigues e Tiago Pereira.

A estes juntam-se Hugo Fi-
gueira, Fábio Magalhães e Pe-
dro Solha (Sporting), Hugo 
Laurentino, Inácio Carmo, Wil-
son Davyes, Dario Andrade, 

Tiago Rocha e Ricardo Mo-
reira (FC Porto), Carlos Carnei-
ro, Cláudio Pedroso, João Lo-

pes, David Tavares e José Cos-
ta (Benfica), Elledy Semedo e 
João Antunes (Belenenses).

Tiago Pereira, um dos academistas convocados

DR
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Classificação
Pontos

1.º ABC de Braga 8 
(Duas vitórias e um empate)
2.º Xico Andebol 7
(duas vitórias e uma derrota)
3.º FC Porto 5
(uma vitória e duas derrotas)
4.º AC Sismaria 4 
(um empate e duas derrotas)

Resultados
1.ª jornada
Xico - Sismaria (29-25)
FC Porto - ABC (25-37)
2.ª  jornada
Sismaria - ABC (28-28)
Xico - FC Porto (33-30)
3.ª  jornada
FC Porto - Sismaria (28-25)
ABC - Xico (41-32)

ABC fecha com
melhor ataque 
e melhor defesa
O ABC de Braga sagrou-se
campeão nacional e nesta fase
final, disputada no Pavilhão
Flávio Sá Leite, foi a equipa
mais concretizadora. A equipa
orientada por José Vieira foi a
única que ultrapassou os três
digitos. Já ao nível defensivo
foi também a equipa menos
batida, embora em igualdade
com o Sismaria
Ataque
ABC de Braga 106 golos
Xico Andebol 94
FC Porto 83
AC Sismaria 78
Defesa
ABC de Braga 85 golos
Sismaria 85
FC Porto 95
Xico Andebol 96

Tomás 
Albuquerque 
foi o artilheiro
O bracarense Tomás
Albuquerque foi o melhor
marcador da fase final, tendo
obtido 26 golos ao longo dos
três dias de competição.
Mesmo assim, o melhor da
última jornada foi André
Azevedo, que obteve 11 golos.
Os dois jogadores ficaram
separados por apenas um golo.
Diga-se que o ABC de Braga
ainda colocou Rui Rolo nos
cinco melhores marcadores da
competição.
Melhor marcador
1.º Tomás Albuquerque
(ABC de Braga - 26 golos) 
2.º André Azevedo
(ABC de Braga - 25 golos)
3.º José Pinto
(Xico Andebol - 22 golos)
4.º Rui  Gomes
(Sismaria - 22 golos)
5.º Rui  Rolo
(ABC de Braga - 21 golos).

MODALIDADES

> Raúl Maia deu três títulos aos bracarenses e agora foi a vez de José Veira selar o quarto consecutivo.

ANDEBOLABC DE BRAGA ESMAGA XICO E MANTÉM HEGEMONIA NOS JUVENIS

> rui miguel graça

O ABC de Braga revalidou o tí-
tulo de campeão nacional de an-
debol, no escalão de juvenil,
pela quarta época consecutiva. A
formação bracarense selou o te-
tra num espectáculo de eleição e
mais uma vez provou que é o
cilindro amarelo que manda na
modalidade ao nível da forma-
ção.

Foi o jogo do tudo ou nada, o
embate onde se decidia o troféu,
sabendo logo de antemão que
este ficaria no Minho, uma vez
que as duas equipas entraram
para a última jornada como as
mais pontuadas. Curiosamente
eram os vimaranenses que lide-
ravam a classificação após duas
jornadas e nesse prisma apresen-
taram-se motivados na entrada
do desafio. Dominaram grande
parte da primeira etapa, obrigan-
do o ABC de Braga a correr
atrás do prejuízo. O ponto de vi-
ragem foi o minuto 24, ou seja, a
seis do intervalo, quando o con-
junto orientado por José Vieira
conseguiu pela primeira vez
colocar-se em vantagem. Muito
pela veia concretizador da André
Azevedo. O melhor marcador do
encontro mostrou nesta fase a

pontaria muito afinada e, a par
de Rui Rolo e Tomás Albuquer-
que, inclinaram a balança para
os lados da capital do Minho.

A força foi tamanha, que ao in-
tervalo o ABC de Braga coman-
dava com uma vantagem con-

fortável, cinco golos que em na-
da traduziam o equilibrio que se
sentiu no primeiro tempo.

O Xico Andebol tentou ainda,
no arranque da segunda etapa,
recuperar a desvantagem, contu-
do o ABC de Braga nunca per-

mitiu a colagem e, à medida que
o relógio avançava para o final,
com os nervos e a ansiedade a
subirem de tom, o conjunto ama-
relo aumentou mesmo a diferen-
ça, terminando com nove golos
de vantagem.

ROSA SANTOS

ABC de Braga revalidou o título de campeão nacional em juvenis pelo quarto ano consecutivo

ABC de Braga 
é tetra-campeão 
Xico Andebol dominou até aos 24 minutos, altura em que o ABC de Braga chegou pela
primeira vez à vantagem. A partir daí, o campeão nacional parecia um cilindro, um ver-
dadeiro rolo compressor, e esmagou o rival até à festa final.

ABC DE BRAGA 411 

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

XICO ANDEBOL 321 

Filipe Silva, Tomás Pereira (3), Pedro
Cunha, Alexandre Roque (3), João
Gonçalves, Pedro Freitas, João Macedo
(2), Raúl Roque (3), Ricardo Guimarães,
José Pinto (6), José Santos (9), Pedro
Carvalho, João Martins (2) e Paulo
Castro (4).
Tr. Eduardo Rodrigues

Árbi t ros:  Mário Coutinho 
e Ramiro Silva
Intervalo: 19-14

FC PORTO 281 

José Silva (5), Vasco Santos (6), Daniel
Guedes, Vasco Marques (4), Ricardo
Mourão (6), João Ramos (2), Pedro
Silva, João Pimentel, Pedro Almeida (4),
Ricardo Pereira, Ricardo Ramos (1),
André Campos, André Rei, e Pedro
Moura.
Tr. Ricardo Moreira

SISMARIA 251 

João Marques (3), Ruben Serrano (2),
Rui Gomes (9), João Ribeiro, Duarte
Carregueiro (5), Ivo Dias, Tomás
Fernandes, Manuel Quiteria, Nuno Neto
(1), Tomé Figueiredo, Carlos Simão,
Filipe João (3), Bruno Gabriel (1) e João
Ervilha (1).
Tr. Nuno Castanheira

Árbi t ros:  Nuno Francisco e Fernando
Rodrigues
Intervalo: 13-14

ROSA SANTOS

O Xico entrou forte, mas acabou por não aguentar a força amarela Página 12
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MODALIDADES

> No final do encontro houve muito fair-play, com os bracarenses a confortarem os vimaranenses.

ANDEBOLJOSÉ VIEIRA LEMBROU OS FEITOS DE RAÚL MAIA

> rui miguel graça

José Vieira era um técnico am-
plamente feliz no final do en-
contro. Teve, durante o jogo, a
seu lado Raúl Maia, actual timo-
neiro dos juniores bracarenses,
mas que nas três épocas anteri-
ores liderou a equipa ao título. O
tetra para o ABC de Braga foi
conquistado por José Vieira, mas
o treinador não esqueceu o cole-
ga e amigo na hora das cele-
brações.

“No final do jogo, o meu cole-

ga e amigo Raúl Maia, que fez
um feito brilhante, já que foi ele
que conquistou os três campe-
onatos para o ABC, disse-me
que este foi o campeonato que
mais gozo deu conquistar. Este
foi obtido contra tudo e contra
todos, mesmo contra as expecta-
tivas dos miúdos”, começou por
defender o timoneiro. 

“Ninguém dava nada por eles,
mesmo eles não tinham nenhu-
ma crença que podíamos estar
nesta festa. Fruto de muitos
treinos, muitas horas passadas

no pavilhão, muito trabalho,
mereceram por completo este
campeonato e, no conjunto des-
tes três jogos realizados nesta
fase final, não há discussão
quanto à justiça do campeonato
nacional”, destacou José Vieira,
assumindo que esse é o grande
segredo da família ABC de Bra-
ga.

“Começamos a época descren-
tes, porque tínhamos muitas di-
ficuldades a nível técnico, tácti-
co e físico, e isso notou-se na
primeira volta, onde sofremos

três derrotas. Curiosamente fo-
mos derrotados pelo Futebol
Clube do Porto, pelo Sismarias e
São Bernardo”, recordou José
Vieira, acrescentando: “A equi-
pa trabalhou muito, mostrou
evolução na fase intermédia e
chegamos a esta fase final com
este espírito e com esta quali-
dade”. 

“Hoje digo isto, ainda bem que
ficamos numa série com esses
adversários, já que foi a sua
qualidade que nos obrigou a su-
perar. Foi nesses jogos, rechea-

dos de competitividade, que a
equipa soube crescer. No meio
do azar, soubemos tirar proveito
das nossas debilidades e torná-
las armas para esta conquista e
este título é muito importante,
até porque toda a gente sabe a
necessidade do ABC em recorrer
às camadas jovens para formar o
seu plantel sénior”, lembrou ain-
da José Vieira, que voltou a ofe-
recer mais um ceptro ao ABC de
Braga, agora, pela primeira vez,
em juvenis, escalão que é ampla-
mente dominado pelo ABC.

“Este foi o mais saboroso”
José Vieira alcançou o seu primeiro título em juvenis, mas o quarto consecutivo para o ABC de Braga. Teceu ras-
gados elogios a Raúl Maia, actual técnico dos juniores e obreiro das três conquistas anteriores. Confessou mesmo
uma conversa entre ambos, onde consideram o troféu mais saboroso, face ao desenrolar da temporada.

ROSA SANTOS

A festa foi intensa no final do encontro, com os bracarenses a receberam o troféu de campeão nacional

> r.m.g.

Eduardo Rodrigues era um téc-
nico resignado com a derrota
averbada diante do ABC de Bra-
ga, a única nesta fase final, mas
satisfeito pelo trajecto da equipa
ao longo da temporada e que
culminou com o segundo posto e
o vice-campeonato no nacional
de juvenis. 

“O nosso grande objectivo era
chegar à fase final, o que veio a
acontecer. Acabamos por, fruto
destes jogos que são pratica-
mente finais, perder, mas esta-

mos de parabéns. O ABC de
Braga esteve melhor e estão de
parabéns por isso”, começou por
referir o técnico do conjunto vi-
maranense.

“Entramos bem no jogo, mas o
ABC tem um sistema defensivo
que o trabalha há muitos anos e
nem sempre é fácil as equipas
adversárias adaptarem-se a esse
sistema. Tivemos essas dificul-
dades e daí a diferença no mar-
cador, principalmente no avolu-
mar do resultado na segunda
parte”, destacou ainda o timo-
neiro dos vice-campeões na-

cionais. “A maior experiência do
ABC nesta tipo de competições
acabou também para ajudar”,
acrescentou.

“Apesar disso, chegar ao últi-
mo jogo da época, terminar em
segundo lugar no campeonato
nacional, e atendendo aos va-
lores das quatro equipas, sinto
que foi uma época muito provei-
tosa. Podíamos ter sido cam-
peões, mas foi o ABC e estão de
parabéns”, considerou ainda o
treinador, confortando os seus
atletas que terminaram o jogo
em lágrimas.

EDUARDO RODRIGUES DEU OS PARABÉNS AO ABC

“Cumprimos o nosso objectivo”
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ABC conquista ‘tetra’
no nacional de juvenis
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ABC: Juvenis 
sagram-se 
tetra-campeões
>> 26 e 27
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Benfica vence 
Madeira SAD

O Benfica conquistou 
ontem a Taça de Portu-
gal de andebol pela quar-
ta vez, ao derrotar o Ma-
deira SAD por 29-25 na 
final da prova disputada 
em Tavira, quebrando 
um jejum de 24 anos de 
triunfos na competição.

A equipa de José An-
tónio Silva estava em si-

tuação de desvantagem 
ao intervalo, mas uma 
segunda parte de gran-
de qualidade permitiu a 
reviravolta e garantiu-
lhe o segundo troféu da 
temporada, depois de ter 
ganho a Supertaça em 
Portimão, também no 
Algarve.

Na primeira parte, o 

Benfica, cuja última vi-
tória na Taça de Portu-
gal tinha sido em 1987, 
só esteve em vantagem 
no minuto inaugural. 
Depois do golo de Car-
los Carneiro, o Madei-
ra SAD aproveitou duas 
exclusões nos “encarna-
dos” (Rui Silva e Carnei-
ro) para conquistar uma 

benfiCa maDeira SaD29 25
RiCARDO CANDEiAS (JOãO FERREiRiNHO)

DAViD TAVARES (6)
JOãO LOPES

NUNO ROqUE (1)
CARLOS CARNEiRO (7)

RUi SiLVA (4)
PEDRO GRAçA

CLáUDiO PEDROSO (4)
JOSÉ COSTA (4)

JOãO PAiS (2)
ANTóNiO AREiA

MiLAN VUCiCEViC (1)

TELMO FERREiRA (LUíS CARVALHO)

GUSTAVO CASTRO (1)
GONçALO ViEiRA (5)
MáRiO COSTA
JOãO NUNO (1)
NUNO SiLVA
JOSÉ COELHO (8)
DANiEL SANTOS (2)
JOãO FERRAz (4)
LUíS MARqUES (2)
LEANDRO NUNES (1)
MAURO AVEiRO (1)

vantagem de dois golos.
Os madeirenses foram 

mantendo a vantagem, 
mas o Benfica foi reagin-
do aos poucos, chegando 
ao empate à passagem 
dos dez minutos de jogo, 
embora não tenha apro-
veitado esse ascendente 
para desequilibrar.

Algumas desconcentra-
ções defensivas dos “en-
carnados” e a superior 
prestação do guardião 
do Madeira SAD, Telmo 
Ferreira – que acumu-
lou 14 defesas na primei-
ra parte –, permitiram à 
equipa insular colocar-se 
de novo no comando.

Na sua melhor fase, e 
com muitas jogadas con-
cretizadas em contra-
ataque, os madeirenses 
foram elevando a conta-
gem, que atingiu um má-
ximo de quatro golos em 
várias ocasiões, a última 
delas em 14-10.

Nos dois últimos mi-
nutos da primeira parte, 
o Benfica voltou a res-
ponder da melhor forma, 
saindo para o intervalo 
com dois golos de des-
vantagem, situação que 
anulou cinco minutos 
após o reatamento (16-
16).

O Benfica colocou-se 

depois em vantagem, 
abrindo caminho a uma 
segunda parte de gran-
de equilíbrio, com várias 
igualdades e diferenças 
mínimas sempre a favor 
dos lisboetas, nos quais 
Ricardo Candeias se 
mostrava em bom plano 
na baliza.

A cinco minutos do fi-
nal, a turma de José An-
tónio Silva aumentou a 
diferença para dois golos 
e a defesa do guardião 
benfiquista a um livre de 
José Coelho na linha de 
sete metros, dois minu-
tos depois, deixou o ven-
cedor do jogo definido.
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Benfica 
vence
Madeira SAD

• Andebol Pág. 9
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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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ABC campeão
de juvenis 
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 	Duração: 00:01:25

 	Hora de emissão: 23:31:00 
ID: 35764833

 
28/05/2011

Liga dos Campeões de andebol

 

Liga dos Campeões de andebol com final espanhola
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 	Duração: 00:00:18
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28/05/2011

Taça de Portugal de andebol

 

Benfica e Madeira SAD estão na final da Taça de Portugal de andebol.
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ANDEBOL

JAC: iniciadas, juvenis e juniores nas “final four” dos nacionais
À segunda foi de vez. Depois do ano passado as junio-

res do JAC não se terem classificado para a fase final, por
muito pouco, desta vez e, com grande mérito, consegui-
ram esse apuramento em Vila Nova de Gaia nos dias 13,
14 e 15 de Maio. JAC, Maiastars, Juventude do Lis, Valongo
do Vouga e Almeida Garrett disputaram entre si, as três
vagas de acesso à finalíssima do campeonato, às quais junta
o campeão da Madeira. A final four realiza-se entre hoje,
sexta-feira e domingo, dia 29.

Juvenis jogam fase final em Junho
Depois das vitórias em Leiria, diante da Juventude do

Lis, e em casa, diante do Vela de Tavira, a equipa de juve-
nis do JAC conseguiu apurar-se pelo quarto ano consecu-
tivo para a fase final de onde sairá o próximo campeão nacional.
Esta competição será disputada nos dias 3, 4 e 5 de Junho.

Iniciadas ficam em 3.º lugar
A final four do campeonato nacional de iniciados femininos

da 1.ª divisão realizou-se em Leiria nos dias 13, 14 e 15,
numa prova de grandes emoções em que o campeão naci-
onal só ficou decidido na última jornada. O JAC entrou
para o último jogo com vitórias sobre a equipa madeiren-
se e de Valongo do Vouga, e em caso de empate ou vitória
diante do Maiastars, sagrava-se campeão nacional. Mas uma
derrota por cinco golos de diferença afastou o JAC do tí-
tulo relegando-o para a terceira posição, vencendo o cam-
peonato o Valongo do Vouga. Resultado não deixa de ser
extraordinário para a equipa de Alcanena, pois a esmaga-
dora maioria das suas atletas ainda terão idade para dis-
putar este escalão na próxima época desportiva.

Clube Desportivo de Torres Novas

REGIONAL DE INFANTIS
CD TORRES NOVAS, 39 – SALVATERRA, 6
CDTN: Iúri (1); Diogo (1); Almeida (12); Ricardo (1); Ivan Alves (9); Alex;
Simão; José Silva (1); José Santos (13), João (1). Treinador: Alfredo Garcia.
Dirigente: Paulo Costa. Pav. ESAG (21/5).
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Infantis e Juvenis do Xico disputam
Fases Finais dos respectivos

Campeonatos Nacionais
Ao vencerem no passado domingo no terreno do Juve Lis os

Infantis do Xico Andebol garantiram a presença na Fase Final do
respectivo Campeonato Nacional que irá ter lugar em Ponte de Sor,
entre 2 e 5 de Junho.

A jovem equipa vimaranense irá ter como adversários o Lagoa,
o G.E. Ponte de Sor, o ABC e 2 outras equipas que irão ser apura-
das na 3ª fase da prova que se realiza este fim-de-semana.

Entretanto, os Juvenis, disputam já este fim-de-semana a res-
pectiva Fase Final, em que vão ter como adversários ABC, F.C.
Porto e Sismaria, e cujos jogos se vão disputar no Pavilhão Flávio
Sá Leite, em Braga.

Eis o calendário dos jogos: 6ª feira, dia 27/Maio: 19,00 horas –
Xico Andebol vs Sismaria; 21,00 horas – F.C. Porto vs ABC.
Sábado, dia 28/Maio: 16,00 horas – Sismaria vs ABC; 18,00 horas
– Xico Andebol vs F.C. Porto. Domingo, 29/Maio: 10,00 horas –
F.C. Porto vs Sismaria; 12,00 horas ABC vs Xico Andebol

Os nossos votos das maiores felicidades para as 2 equipas
vimaranenses.
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Sábado foi dia de homenagens

João Silva, Paulo Sampaio
e Marino Machado agraciados

A Direcção do Xico
Andebol aproveitou a re-
alização do último jogo
do campeonato para ho-
menagear os atletas João
Silva e Paulo Sampaio
que, por motivos profis-
sionais, vão abandonar a
prática da modalidade.

Também o Departa-
mento de Formação do
clube aproveitou a opor-
tunidade para homenage-
ar Marino Machado, tal
como o havia já feito aos
ex-atletas Nuno Silva,
João Ferraz e Rui Silva,
pelas suas várias interna-

cionalizações ao serviço
das selecções nacionais
jovens e, principalmente,
pelo 2º lugar no Campeo-
nato Europeu de Juniores
�A�, disputado em 2010.

A todos foram entre-
gues lembranças alusivas.
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Xico Andebol – 28  #  Sp. da Horta – 32

Jogo de fim de estação�
Jogo no Pavilhão do DFH

Árbitros: Daniel Freitas / César
Carvalho (Braga)

XICO ANDEBOL – Ricardo Castro
(Paulo Sampaio), João Silva (1),
Diogo Oliveira, César Gonçalves
(7), Pedro Barbosa (2), Marino Ma-
chado (1), Tiago Silva (7), Sérgio
Ribeiro (1), João Baptista (1), José
Eduardo Sampaio (3), Tiago Heber
(3) e Daniel Costa (2).
Treinador: NUNO SANTOS

SP. DA HORTA – Nuno Silva (Fábio
Silva), Aleksandar Masic, Tiago
Rodrigues (2), Bruno Escobar, Fran-
cisco Menezes, Austris Tuminskis
(11), Paulo Medeiros, David Graça
(1), Yuriy Kostetsky (8), Afonso
Almeida (4) e Nelson Pina (6).
Treinador: FILIPE DUQUE

Ao intervalo: 12 – 18

Foi muito mau o jogo a
que, no passado sábado, umas
escassas dezenas de especta-
dores assistiram no pavilhão
do DFH. E, não era expectá-
vel que fosse melhor. Na ver-
dade o único interesse que
tinha o jogo entre o Xico e o
Sp. da Horta era, para além do
gosto que sempre dá vencer,
a hipótese que a equipa aço-
riana tinha de acabar a prova
como vencedora do Grupo B,
como veio a acontecer.

O jogo começou de um
modo esquisito, com nenhu-
ma das equipas a parecer  que-
rer defender, e assim foi com
alguma naturalidade que ao
fim de 10 minutos já estavam

marcados 14 golos (6-8). O
Sporting da Horta comandou
sempre o marcador, o que iria
ocorrer, aliás, durante toda a
partida. Para cúmulo o Xico
teve uns péssimos últimos 10
minutos da 1ª parte e permi-
tiu à equipa dos Açores che-
gar ao intervalo a vencer por
6 golos (12-18).

Na 2ª parte foi mais do
mesmo, com o Xico a não
deixar o seu adversário dis-
tanciar-se mais no marcador,
mas também a não conseguir
diminuir o mesmo de forma
significativa. O final do jogo
foi, pois, um alívio para aque-
les que tiveram a pachorra de
assistir até ao fim.

Do ponto de vista indivi-
dual as apreciações teriam que
ser muito más, não que os
atletas não se tenham esfor-
çado fisicamente, mas aquele
não era dia para jogarem
andebol. Uma única referên-
cia ao guarda-redes Ricardo
Castro que, sem ter feito uma
exibição por aí além, ainda
conseguiu efectuar 12 defe-
sas, incluindo uma a 1 livre
de 7 metros.

A dupla de arbitragem,
constituída por 2 jovens in-
ternacionais, um dos quais
de Guimarães (César Carva-
lho), acabou por ser a me-
lhor equipa em campo, o que
é sintomático�

Página 29


