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  Corte: 1 de 1ID: 41910017 22-05-2012

DR

Juvenis da Didáxis Riba d’Ave conquistaram o 3.º lugar no nacional

> redacção

Na última jornada da segunda
fase do Campeonato Nacional
de Andebol Feminino, a equipa
de juvenis da Didáxis Riba
d’Ave garantiu mais uma vitória
e um lugar no pódio da classifi-
cação final da competição.

As jovens andebolistas da Di-
dáxis de Riba de Ave cumpriram
com a sua obrigação e, na re-
cepção à equipa do Vermoim,
dominaram o encontro do prin-
cípio ao fim garantindo a vitória
por claros 38-8.

Terminado o Campeonato Na-
cional de Andebol Feminino, a

Didáxis conquistou o terceiro lu-
gar do pódio, a apenas um ponto
da segunda posição. Estando
apenas há três anos a competir
no desporto federado, a Didáxis
de Riba d’Ave tem vindo a con-
solidar o seu projecto desportivo
de andebol feminino, realizando
uma época muito positiva.

ANDEBOL

Didáxis garante lugar no pódio
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  Área: 5,61 x 5,09 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 41910001 22-05-2012
GUIMARÃES APRESENTA JOGO DE
ANDEBOL PORTUGAL-ESLOVÉNIA
A Federação de Andebol de Portugal, a
Câmara Municipal de Guimarães e a
Tempo Livre realizam, no próximo dia 31
de Maio, no pavilhão Multiusos de Gui-
marães, a partir das 11.30 horas, uma
conferência de imprensa para apresenta-
ção do jogo Portugal-Eslovénia, relativo
à segunda mão do “play-off” de acesso
ao Campeonato do Mundo Espanha 2013.
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A22

  Tiragem: 95662
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  Corte: 1 de 2ID: 41890604 21-05-2012

> paulo machado

As expectativas ficaram aquém
do esperado no que diz respeito
ao rendimento dos seniores do
ABC. Existe, todavia, a perspe-
ctiva de um futuro melhor, so-
bretudo porque o ano que chega
ao fim “foi o ano zero” na estreia
de Carlos Resende como treina-
dor. O clube vê partir jogadores
como Álvaro Rodrigues, Tiago
Pereira, Rui Lourenço e ainda
Miguel Sarmento. E prepara-se
para montar, ou reestruturar, um
plantel assente nos produtos da
formação. Tudo em nome de
uma gestão rigorosa, que obriga
a direcção a apertar o cinto. 
“Vamos assistir a algumas saídas
e adoptar, pelo facto de viver
período difícil, uma política de
contenção onde o clube vai fazer
uma aposta redobrada na sua
formação, em jogadores que já
este ano deram provas que po-
dem estar à altura das responsa-
bilidades e jogarem na equipa
sénior. Independentemente das
saídas, teremos um conjunto que
vai valer pelo seu todo, sem
vedetas, com alguns jogadores
experientes e outros mais
jovens. Será um grupo a valer
pelo seu todo, sob a mística do
ABC, sempre com o apoio do
fantástico público”, aponta Luís
Teles, numa altura em que pano
caiu em relação à campanha da
equipa sénior. Carlos Resende
recebe o voto de confiança da di-
recção. 

“O professor Carlos Resende é
um ícon do andebol nacional e
também do ABC. Reunia todas
as condições para dar continui-
dade a este projecto do clube.
Tem uma qualidade humana

muito a cima da média, com um
relacionamento com os jo-
gadores e direcção que é de lou-
var. Para além disso, é um estu-
dioso, tem um conhecimento
profundo da modalidade. Era ex-
pectável que colocasse em práti-
ca todo o seu conhecimento, mas
este foi o ano zero e as nossas
expectativas não eram muito
grandes. O resultado está à vista,
com uma equipa muito unida e
capacidade de luta. Tudo o que
apostávamos no professor Car-
los Resende foi conseguido, só
podia estar satisfeito pela esco-
lha que foi feita e pelo facto de
aceitar o convite para continuar
no clube”, manifestou o presi-
dente do clube bracarense. Con-
fia Luís Teles que “a próxima
época será iniciada de forma
auspiciosa, porque o entrosa-
mento entre a equipa-técnica e
jogadores, seguramente, está
melhorado e acredito que será
uma forma de conseguir ultra-
passar algumas dificuldades que
surgiram este ano”. 

Cartão ‘Amigo ABC’
Com o aproximar do final da

época, está já em marcha o
lançamento do novo ano e a es-
tratégia de futuro que, visa,
essencialmente, captar o maior
número de sócios e adeptos.
Luís Teles apela à capacidade de
“inovação” e “invenção”. Para
além de ultimar o programa de
refiliação do número de associa-
dos, o clube vai apostar numa
campanha designada por ‘Ami-
go ABC’, que visa a ligação aos
adeptos e à cidade. “Queremos
estar junto dos bracarenses que
não podem estar em todos os jo-
gos, mas podem sempre estar

presentes em alguns jogos. Por
isso, criámos o cartão Amigo
ABC. Por cinco euros pode
aceder a quatro jogos do ABC à
sua escolha, durante a época.
Acreditámos que é uma maneira
de massificar o número de ade-
ptos, através da presença em al-
guns espectáculos de andebol.
Assim podemos aumentar o
maior número de pessoas no
pavilhão, e ceder ainda mais al-
guns privilégios aos associados,
reunindo essa massa humana
para voltar a encher completa-
mente o o pavilhão”, expressou
o dirigente do ABC. “A nossa
grande aposta é dar continuidade
na importância aos nossos ade-
ptos e associados. É algo que
marca este clube, pela forma co-
mo marcam presença no andebol
nacional. Galvanizam de tal for-
ma as equipas que se atingem

objectivos que até parecem
inalcançáveis”. 

Atenções voltadas para
as fases finais da formação

Por agora, as atenções esta-
rão voltadas para as fases finais
na formação, com o emblema
bracarense a marcar presença
em cinco finais, nas categorias
de juniores, juvenis (2), inicia-
dos e infantis. Nota de destaque
para o facto das fases finais de
Infantis, iniciados e juvenis
terem como palco o pavilhão
Flávio Sá Leite. “É uma prova
da confiança que a Federação
deposita na capacidade de orga-
nização. Naturalmente, há um
esforço muito grande para orga-
nizar estes eventos, mas aqui
demonstramos que o futuro do
ABC está na formação”.

LUÍS TELES

> Presidente do ABC aplica algumas medidas de austeridade para a próxima temporada.

ANDEBOLPRATA DA CASA SERÁ APROVEITADA NUMA ÉPOCA DE CONTENÇÃO

ROSA SANTOS

Luís Teles destaca papel de Carlos Resende na continuidade de um projecto que assenta cada vez mais na formação

“Aposta será
redobrada
na formação”
O ABC vai apertar o cinto, e de que maneira, na próxima tempo-
rada desportiva reforçando a aposta nos jovens da forma-
ção. Luís Teles faz o balanço da época que chegou 
ao fim. Alguns jogadores estão de saída do clube, 
e as atenções voltam-se para a formação.

tlf. 253 284 390
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  Pág: 17
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  Corte: 2 de 2ID: 41890604 21-05-2012
ABC>>25

Luís Teles anuncia aposta
acentuada na formação
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HOJE NA REGIÃO...

INICIATIVA 
“RESENDE A MEXER”
A Câ ma ra de Re sende pro-
move, até ao fi nal do mês, à
iniciativa “Re sende a mex-
er”. Em colaboração com o
Cen tro de Saúde, pro move
diversas actividades de ca -
rácter des portivo.

EXPOSIÇÃO SOBRE
EVOLUÇÃO DO TELEMÓVEL
A Biblioteca Municipal de
Castro Daire recebe até ao
final do mês, a exposição
intitulada “Evolução do
Telemóvel”. Em exposição
estão cerca de 30 modelos,
que vão desde 1991 até à
actualidade

MÊS DO CORAÇÃO 
EM MOIMENTA DA BEIRA
Maio é o mês do coração e a
Câmara de Moimenta da
Beira assinala a efeméride, a
partir de hoje e até ao final
da semana, abrindo as por-
tas do pavilhão e das pisci-
nas municipais para a práti-
ca de exercício físico, de for-
ma gratuita.

MOSTRA EM RESENDE
O Centro Cultural de S. Ci -
pri ano, em Resende, tem
pa   tente até 10 de Junho
uma exposição de foto gra -
fia. As obras mostram S.
Cipriano há 50 anos e ac -
tualmente.

... E NOS PRÓXIMOS DIAS

ANDEBOL EM MANGUALDE
De sexta-feira até domingo,
Mangualde recebe a fase
final do campeonato NEXT 21
- Campeonato de Andebol
Júnior Masculino. ABC Braga
Andebol SAD, Sport Lisboa e
Benfica, Futebol Clube do
Porto e Sporting CP são as
equipas que se irão defrontar
no Pavilhão Municipal. A en -
trada é livre.

CURSO DE ASTRONOMIA
EM RESENDE
Sábado, no Pavilhão Multiu-
sos de Caldas de Aregos, o
município de Resende, em
colaboração com a Associ-
ação de Física da Universi-
dade de Aveiro (FISUA), pro-
move um curso de iniciação
em astronomia.

FEIRA À MODA ANTIGA
EM SANTA COMBA DÃO
O Largo do Município, em
Santa Comba Dão, recebe,
no próximo domingo, a se -
gunda edição do evento Feira
à Moda Antiga subordinado
ao lema: “Um retrato vivo do
passado ao alcance no pre-
sente”.

PERCURSO PEDESTRE
EM TONDELA
Realizar-se-á no próximo
domingo, o percurso pede -
stre denominado Rota das
Cruzes, localizado na fregue-
sia do Guardão, Tondela. O
percurso pedestre tem como
promotores a Junta de
Freguesia do Guardão e o
Município de Tondela. O iní-

cio da concentração estará
marcada para o Parque
Jerónimo Lacerda.

CONCURSO DE IDEIAS
No âmbito do projecto Em -
preendedorismo nas Escolas,
da iniciativa da Comunidade
Intermunicipal da Região
Dão-Lafões, realizar-se-á
quarta-feira, o Concurso
Municipal de Ideias, do con-
celho de Castro Daire onde
serão apresentados a con-
curso os projetos das turmas
participantes.

PUERTO FLAMENCO
EM LAMEGO
Sábado, pelas 21h30, o
Teatro Ribeiro Conceição, em
Lamego, recebe o espec-
táculo da Puerto Flamenco,
uma inovadora companhia
de Flamenco sediada em
Sevilha e que representa as
novas tendências no Flamen-
co original. 

FÓRUM FLORESTAL
EM MORTÁGUA
Mortágua recebe, no próximo
sábado, a partir das 9h30, no
Centro de Animação Cultural.
O tema é “A Floresta -
desafios e oportunidades”.

KARATÉ EM VOUZELA
Vouzela vai receber, no próxi-
mo domingo, o último dia do
24.º Estágio Internacional de
Karaté e kobudo. Depois de
Viseu acolher os primeiros
dois dias, caberá à vila de
Vouzela o encerramento do
estágio. Página 27
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ANDEBOL

Juniores do AC Fafe
vice-campeões nacionais

A equipa de juniores de andebol do Maia-
ISMAI sagrou-se campeã nacional da segunda 
divisão da categoria, ao vencer a fase final da 
competição disputada no fim-de-semana, nas 
suas instalações.

Na segunda posição ficou o AC Fafe, que perdeu 
a final com os maiatos por 33-23, com 17-13 ao 
intervalo. As duas equipas venceram os respetivos 
adversários, Passos Manuel e CCR Alto do Moinho, 
na primeira e na segunda jornadas da fase final do 
campeonato.

O jogo decisivo disputou-se ontem de manhã, 
entre os dois candidatos ao título, ADA Maia-
Ismai e AC Fafe, com os maiatos a não deixar 
fugir a oportunidade de se sagrar campeão 
nacional.

O AC Fafe ficou assim na segunda posição, com 7 
pontos, seguido do Passos Manuel, com 5 pontos, 
e do Alto do Moinho, com 3 pontos.

Importa ainda salientar que o AC Fafe estará, na 
próxima temporada, no campeonato da primeira 
divisão de juniores.
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Aí está aquilo que se tornou previsível
imediatamente após o triunfo de sábado,
por 27-23 no Algarve sobre o Gil Eanes: a
equipa feminina doMadeira SAD é campeã
nacional de andebol sénior.
Ontem, a equipa orientada pelo madei-

rense Duarte Freitas actuou em Alcanena e
bastava-lhe o empate para conquistar o tí-
tulo. Todavia, a gritante diferença de valo-
res entre as duas equipas acabou por ter
proporcional reflexo no marcador, com o
Madeira SAD a vencer por 39-13, com 19-9
ao intervalo.
A segunda parte, já disputada em ritmo

de festa, tornou-se, inclusive, um "massa-
cre" para as locais, com a turma insulara a
conseguir um parcial de 20-4.
Pelo Madeira SAD actuaram, e marca-

ram, Esmeralda Gouveia (0), Andreia An-
drade (0), Cláudia Aguiar (9), Ana Correia
(2), Bebiana Sabino (7), Márcia Abreu (1),

Daniela Silva (3), Ana Andrade (1), Renata
Tavares (3), Ana Franco (4), Virgínia Ganau
(0) e Catarina Ascensão (9).
O triunfo da equipa madeirense repre-

senta também o regresso do título nacional
à madeira, interrompendo um ciclo do Gil
Eanes, que ia já em dois triunfos consecu-
tivos.
No seu palmarés, o Madeira SAD con-

tava já com 11 títulos nacionais, conquista-
dos de forma consecutiva, entre as tempo-
radas 1998/99 e 2008/09.
Da mesma forma, no seu historial conta-

biliza 13 taças de Portugal, de novo obtidas
demodo consecutivo, com vitórias entre as
épocas 1998/99 e 2010/11. Termina o rol de
conquistas do Madeira SAD com 12 super-
taças de Portugal, tendo, neste âmbito, o
reinado se iniciado, igualmente, em
1998/99. 1

David Spranger

7 ANDEBOL: EQUIPA FEMININA RECUPERA TÍTULO QUE ESCAPAVA HÁ DUAS TEMPORADAS

Madeira SAD é campeã nacional
OMadeira SADsagrou-seontemcampeãonacional de andebol feminino, vencendo, naúltima jornada, o
JACAlcanena, por 39-13, depois dena véspera se ter desenvencilhadodoGil Eanes, o anterior campeão.

A equipa feminina do Madeira SAD conquistou o seu 12.º título de campeã nacio-
nal, retomando um ciclo iniciado em 1998/99 e que nas duas últimas temporadas
havia sido interrompido pelo emergir do Gil Eanes, grande derrotada do campeo-
nato que terminou ontem.

JM
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Madeira SAD
conquista 12.º
título nacional
OMadeira Sad venceu ontem o JAC-Alca-
nena por expressivos 39-13 e conquistou o
título de campeão nacional em andebol fe-
minino. Quanto ao Sports Madeira terminou
no 4.º posto e ficou apurado para as provas
europeias. Pág. 19
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Andebol: Campeonato Nacional da II Divisão/Fase de Manutenção-Sul

Vitória “desperdiça” e empata a 26 pontos com Paço D’Arcos
Os vitOs vitOs vitOs vitOs vitorororororianos tivianos tivianos tivianos tivianos tiverererereram em vam em vam em vam em vam em váráráráráriasiasiasiasias
situaçsituaçsituaçsituaçsituações vões vões vões vões vananananantagens ctagens ctagens ctagens ctagens confonfonfonfonfororororortá-tá-tá-tá-tá-
vvvvveis mas viereis mas viereis mas viereis mas viereis mas vieram a cam a cam a cam a cam a cometometometometometer su-er su-er su-er su-er su-
cccccessivessivessivessivessivas falhas no aas falhas no aas falhas no aas falhas no aas falhas no ataque o Ptaque o Ptaque o Ptaque o Ptaque o Paçaçaçaçaçooooo
DDDDD’’’’’AAAAArrrrrcccccos cos cos cos cos conseguiu ronseguiu ronseguiu ronseguiu ronseguiu recuperecuperecuperecuperecuperar naar naar naar naar na
segunda parsegunda parsegunda parsegunda parsegunda parttttte e ae e ae e ae e ae e atingtingtingtingtingir o empa-ir o empa-ir o empa-ir o empa-ir o empa-
ttttte a 26 pone a 26 pone a 26 pone a 26 pone a 26 pontttttososososos.....

O Vitória recebeu anteontem à tar-
de o Paço D’Arcos, último classifi-
cado na Fase de Manutenção-Sul,
e não foi além de um empate a 26
pontos apesar de ter passado por
vários momentos de jogo em que
conseguiu vantagens apreciáveis
no marcador. Ao intervalo, os se-
tubalenses venciam por três pon-
tos (16-13), mas ao longo da se-
gunda parte foram perdendo ren-
dimento, especialmente na área

da concretização, e o “sete” da Li-
nha acabou por conseguir recu-
perar.

Uma nota para o facto dos vito-
rianos terem contado na baliza,
durante a segunda parte, com o
veterano guarda-redes João Gon-
çalves, com 47 anos idade, e que
foi chamado para prevenir uma
vaga de lesões no posto específi-
co, incluindo a do seu filho, tam-
bém João Gonçalves.

No Pavilhão Antoine Velge, sob
a arbitragem de Vera Afonso e Ana
Ferreira, com Teresinha Soares e
Maria Cardoso como oficiais de
mesa, as equipas alinharam e mar-
caram:
VITVITVITVITVITÓRIA (26):ÓRIA (26):ÓRIA (26):ÓRIA (26):ÓRIA (26): Ricardo Martins e
João Gonçalves; João Fuzeta, An-

dré Fonseca (1), André Moreira,
Mário Fuzeta (3), Pedro Carvalho
(2), Francisco Fuzeta (7), Gonçalo
Almeida (2), David Tavares, Diogo
Godinho (7), Gonçalo Trancoso,
Gonçalo Neves (4) e Rui Mamede.
TTTTTrrrrreinadoreinadoreinadoreinadoreinador: : : : : Ricardo Palma.
LivrLivrLivrLivrLivres de 7m não ces de 7m não ces de 7m não ces de 7m não ces de 7m não concroncroncroncroncretiza-etiza-etiza-etiza-etiza-
dosdosdosdosdos: 1
Disciplina:Disciplina:Disciplina:Disciplina:Disciplina: 4 exclusões.
PPPPPAAAAAÇÇÇÇÇO DO DO DO DO D’’’’’ARARARARARCCCCCOS (26): OS (26): OS (26): OS (26): OS (26): João Lino e
Bruno Figueiredo; Mauro Mar-
ques, David Xavier, Gonçalo Rato,
João Pinho (11), Eduardo Bote (5),
Gonçalo Sousa (2), Nuno Francis-
co (2), Ricardo Ginja (3) e Carlos
Duarte (3).
TTTTTrrrrreinadoreinadoreinadoreinadoreinador::::: Vítor Manuel Marques.
TTTTTodos odos odos odos odos os livros livros livros livros livres de 7m fes de 7m fes de 7m fes de 7m fes de 7m forororororamamamamam
ccccconcroncroncroncroncretizados:etizados:etizados:etizados:etizados:

Disciplina:Disciplina:Disciplina:Disciplina:Disciplina: 2 exclusões.
RRRRResultado ao inesultado ao inesultado ao inesultado ao inesultado ao intttttererererervvvvvalo: alo: alo: alo: alo: 16-13.
RESULRESULRESULRESULRESULTTTTTADOS (10.ª JorADOS (10.ª JorADOS (10.ª JorADOS (10.ª JorADOS (10.ª Jornada):nada):nada):nada):nada): Vi-
tória, 26-Paço D’Arcos, 26; Alto
do Moinho, 27-Vela de Tavira, 25;
Ginásio do Sul, 23-ADC Benaven-
te, 20.
PPPPPrrrrróóóóóxima jorxima jorxima jorxima jorxima jornada: nada: nada: nada: nada: Vela de Tavi-
ra-Vitória (sábado, 18.00 horas,
Municipal Luz de Tavira); ADC
Benavente-Passos Manuel (do-
mingo, 17.00 horas); Paço
D’Arcos-Ginásio do Sul (sábado,
18.00 horas).
1.º PASSOS MANUEL, 37 pontos;
2.º ADC Benavente, 35; 3.º Vitó-
ria, 35; 4.º Ginásio do Sul, 34; 5.º
Vela de Tavira, 34; 6.º Alto do
Moinho, 31; 7.º Paço D’Arcos, 26.
Descem, pelo regulamento, as

duas últimas equipas.
FFFFFASE FINAL (7.ª JorASE FINAL (7.ª JorASE FINAL (7.ª JorASE FINAL (7.ª JorASE FINAL (7.ª Jornada): nada): nada): nada): nada): Na
competição para apuramento das
equipas que sobem ao escalão
principal registaram-se os seguin-
tes desfechos: AA Avanca, 27-Ma-
rítimo do Funchal, 26; Académica
de São Mamede, 30-CD Marien-
ses, 28; Académico do Porto, 24-
CDE Camões, 30.
PPPPPrrrrróóóóóxima jorxima jorxima jorxima jorxima jornada (sábadonada (sábadonada (sábadonada (sábadonada (sábado):):):):): Marí-
timo do Funchal-Académica de
São Mamede; CDE Camões-AA
Avanca; CD Marienses-Académico
do Porto.
1.º AA AVANCA, 19 pontos; 2.º CDE
Camões, 19; 3.º Marítimo do Fun-
chal, 15; 4.º Académica de São
Mamede, 13; 5.º Académico do
Porto, 10; 6.º CD Marienses, 8.
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JAC Alcanena de grande
nível em final de época!

– Juvenis, Iniciadas e Infantis estão apuradas 
para as Fases Finais dos respetivos campeo-
natos nacionais, de onde sairão os próximos 
campeões de Portugal!

– Seniores estão nos ¼ final da Taça de Portugal 
e, a duas jornadas do fim, garantem a manu-
tenção na 1ª Divisão Nacional!

SENIORES

1ª DIVISÃO NACIONAL

Depois de vencer em sua casa a equipa de Leça por ex-
pressivos 37/26 no passado dia 5 de maio, a equipa de seniores 
do JAC deslocou-se a Leiria no dia 13 maio para aí arrancar um 
extraordinário resultado, vencendo por 26/23 a Juventude do Lis 
e, desta forma, garantindo a presença na próxima época na divisão 
principal nacional do andebol feminino português.

Este resultado permite toda a tranquilidade para as últimas 
jornadas na dupla receção ao Sport Madeira e Madeira SAD 
nos dias 19 e 20 de maio, após decisão infeliz da Federação 
de Andebol de Portugal em não adiar a Fase Final de Juvenis, 
agendada de forma inqualificável e com erro assumido, para o 
mesmo fim-de-semana.

A equipa de seniores é constituída na sua maioria por 
atletas ainda juvenis e irá apresentar-se em campo apenas com 6 
ou 7 atletas seniores, devido ao facto das restantes irem disputar 
o título de juvenis.

TAÇA DE PORTUGAL
1/8 Final

Passos Manuel 23 / 30 JAC Alcanena

No passado dia 1 de maio, a equipa do JAC deslocou-se 
a Lisboa para aí defrontar um Passos Manuel reforçado e com 
aspirações de subida à 1ª Divisão Nacional da próxima época.

O JAC vencia ao intervalo por apenas um golo, mas com 
um segundo tempo de grande nível, não deu qualquer hipótese e 
qualificou-se para os ¼ final da competição.

¼ Final – 7 de junho de 2012
Colégio de Gaia / JAC Alcanena – 19:00h (Gaia)

JUVENIS

O Pavilhão do Francisco da Holanda em Guimarães rece-
beu a 3ª fase do nacional de Juvenis nos passados dias 4,5 e 6 de 
maio, com o JAC a confirmar todo o favoritismo que detinha. 
Derrotou toda a concorrência vencendo os três encontros com 
relativa facilidade, carimbando assim, a presença para a Final 4 

Juventude Amizade e Convívio
Centro de Formação de Andebol Feminino

de 18 a 20 de maio em S. João da Madeira, onde irá defender o 
título de campeão nacional diante da Sanjoanense, Juventude do 
Lis e Valongo do Vouga 

Resultados da 3ª Fase:

JAC-Alcanena, 39 – Leça, 22
Sports Madeira, 24 – JAC Alcanena, 37

JAC-Alcanena, 38 – Académico do Porto, 20

INICIADAS

As Iniciadas do JAC disputaram a 2ª Fase do Campeo-
nato Nacional e venceram de forma categórica todos os jogos, 
apurando-se diretamente para a Final 4 do campeonato, onde irá 
defrontar as equipas do Maiastars, SIR 1º Maio e B. Perestrelo 
(Madeira), nos próximos dias 8,9 e 10 de junho. 

INFANTIS

A equipa de Infantis do JAC – Alcanena, derrotou no 
passado dia 13 de maio, a Assomada (Oeiras) por claros 34 / 
/ 20, alcançando desta forma e a duas jornadas do fim da 2ª Fase 
do Campeonato Nacional, mais uma presença na fase final da 
competição, que se irá realizar nos dias 15, 16 e 17 de junho.

SELEÇÕES NACIONAIS

Juniores B
As atletas do JAC Alcanena, Neuza Valente, Rita Henri-

ques, Vanessa Oliveira e Patrícia Rodrigues, irão estar presentes 
na Fase Final do Campeonato do Mundo de Sub18, que se irá 
realizar no próximo mês de agosto, em Montenegro.

Infantis JAC 2011-2012

Iniciadas JAC 2011-2012

Juvenis JAC 2011-2012

Patrícia, Neuza, Rita e Vanessa

Seniores JAC 2011-2012 Página 32
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A  F e d e r a ç ã o  d e 
Andebol de Portugal e 
os Centros de Forma-
ção de Associação de 
Escolas assinaram, em 
Viseu, um protocolo de 
cooperação para a for-
mação de Professores 
de Educação Física. O 
acordo prevê ainda a 
criação de um Quadro 
Competitivo Inter-tur-
mas em andebol, a par-
tir do 5º ano de esco-
laridade, além da for-
mação de alunos para 
arbitrar as partidas.

Este protocolo vai ter 
a duração de 4 anos, e 
foi assinado com 9 cen-
tros de formação que 
exercem a sua activi-
dade em 38 concelhos 
dos distritos de Viseu 
e Guarda.

Joaquim Escada, pre-
sidente da Associação 
de Andebol de Viseu, 
destacou “a importân-

cia do desporto na for-
mação cívica dos jo-
vens”, e lembrou que 
“estes protocolos per-
mitirão ter mais e me-
lhor andebol na região”, 
quer ao nível da quali-
dade quer da quantida-
de de atletas.

Já Ulises Pereira, re-
cém-eleito presiden-
te  da  Federação de 
Andebol de Portugal, 
considerou que estes 
protocolos “represen-
tam o caminho que a 
modalidade deve se-
guir para um desenvol-
vimento sustentado”, e 
manifestou a vontade 
em “ver este projecto, 
que é pioneiro no país, 
ser aplicado em outras 
regiões”.

Em Viseu e na Guar-
da, o desenvolvimento 
do andebol passa pela 
colaboração com cen-
tros de formação. 

ANDEBOL

Mais formação, melhor andebol

A Joaquim Escada, presidente da A. A. Viseu

G
il 

Pe
re

s
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Equipa de iniciadas é uma das que parte com alegria para a fase final do compeonato rumo ao título

Andebol: JAC mantém bons resultados 
O Juventude Amizade e Convívio (JAC) 

de Alcanena continua o seu caminho 
positivo no andebol feminino e, em três 
escalões de formação, o JAC garantiu já 
três presenças em fases finais: em infan-
tis, iniciadas e juvenis. A duas jornada 
do fim, a equipa principal assegurou 
já manutenção na primeira divisão 
nacional e está nos quartos-de-final na 
Taça de Portugal.

Depois de vencer o Leça por expres-
sivos 37-26, no dia 5 de Maio, a equipa 
de seniores do JAC deslocou-se a Leiria 
no dia 13 Maio para aí arrancar um 
extraordinário resultado, vencendo por 
26-23 a Juventude do Lis e, desta forma, 
garantir a presença na próxima época 
na divisão principal nacional do andebol 
feminino português. A conquista do 
objectivo da manutenção faz com que  
a equipa vá com tranquilidade para as 
últimas jornadas na dupla recepção 
ao Sport Madeira e Madeira SAD, nos 
dias 19 e 20 de Maio. Os dirigentes do 
clube não se conformam com a posição 
da federação de andebol ao não terem 
adiado a fase final do campeonato de 
juvenis, agendada para o mesmo fim-de-
semana. Assim, e uma vez que a equipa 
de seniores é constituída na sua maioria 
por atletas juvenis, irá apresentar-se 
em campo apenas com 6 ou 7 atletas 
seniores, devido ao facto  de as restantes 
irem disputar o título de juvenis.

Entretanto, a equipa ultrapassou o 

Passos Manuel nos oitavos-de-final da 
Taça de Portugal,vencendo no passado dia 
1 de maio por 23-30. Ao intervalo, o JAC 
vencia por apenas um golo, mas com um 
segundo tempo de grande nível garantiu a 
qualificação para os  ¼ final da competição 
que se joga no dia 7 de Junho, em Gaia.

Escalões jovens dão cartas
Na formação propriamente dita, as 

juvenis participaram na 3.ª fase do 
campeonato nacional em Guimarães, 

nos dia 4, 5 e 6 de Maio e confirmaram 
o favoritismo, derrotando toda a concor-
rência, carimbando a presença na final 
4, que se disputa este fim-de-semana de 
18 a 20 de Maio em S. João da Madeira 
com a Sanjoanense, Juventude do Lis 
e Valongo do Vouga.

As iniciadas venceram todos os jogos 
da 2.ª fase e apuraram-se para a final 
4, onde irão defrontar o Maiastars, SIR 
1.º Maio e B. Perestrelo (Madeira), nos 
próximos dias 8, 9 e 10 de Junho. 

A equipa de infantis derrotou no dia 13 
de Maio a Assomada (Oeiras) por claros 
34-20, alcançando desta forma e a duas 
jornadas do fim da  2.ª fase do nacional, que 
se realiza nos dias 15, 16 e 17 de Junho.

Entretanto, as atletas Neuza Valente, 
Rita Henriques, Vanessa Oliveira e Pa-
trícia Rodrigues foram chamadas pela 
seleccionadora nacional para estarem 
presentes na fase final do campeonato 
do mundo de sub-8, que se realiza em 
Agosto, em Montenegro.
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Andebol
Nac. 2.ª divisão, iniciados
COsTa DOIrO, 19 
CD TOrrEs NOvas, 32 
CdTN: José Santos (13), diogo Costa, 
João Garcia, Ricardo Correia (2), eduardo 
Ferreira (3), Miguel Matos (1), Simão 
Antunes, diogo duarte (1), estevão Silva, 
Miguel Cardoso (4), André Alves (8) 
Telmo, André leandro, Guilherme Vieira. 
Treinador: João Gonçalves. dirigentes: 
Artur Vieira e Paulo Costa.
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A viver um período desportivo complicado, a ADA, emble-
ma de referência do andebol masculino no interior do país, tem 
dois encontros para salvar o seu estatuto de equipa nacional. 
Nunca no seu historial a Albicastrense esteve tão apertada 
em termos classifi cativos, com a ameaça da despromoção a 
pairar nas suas contas.

Os azuis vêm de um empate (25-25) na Batalha, em jogo 
disputado a 5 de maio (no último fi m-de-semana o campeonato 

Albicastrense luta pela sobrevivência
nos nacionais

da 3ª divisão esteve parado) e estão obrigados a vencer este 
sábado em Castelo Branco, pelas 18 horas, a Académica. Não 
há margem de erro, já que o 1º de Maio (Marinha Grande), em 
zona de descida, encontra-se apenas a um ponto e vai receber 
a Juventude do Lis, que lidera esta fase de permanência.

Na derradeira ronda, a 26 de maio, a ADA jogará em 
Leiria, enquanto a representação marinhense terá tarefa mais 
simplifi cada em Almeirim. 
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ANDEBOL

Juvenis femininos de Valongo 
discutem título nacional

 
A equipa de juvenis femininos 

da Casa do Povo de Valongo do 
Vouga (CPVV) discute, de sexta a 
domingo, o tí tulo de campeã na-
cional no pavilhão das Travessas, 
em São João da Madeira. 

A equipa valonguense estreia-
-se precisamente com a equipa 
local, a Sanjoanense, ás 19 horas 
de sexta-feira, dia 18, jogando 
sábado (17h) com o JAC de Alca-
nena e no domingo (10h) com o 
Juventude de Lis.

Valongo do Vouga, Sanjoanense 
e Juventude de Lis foram os vence-
dores das séries (três) da segunda 
fase do campeonato nacional. O 
JAC de Alcanena foi segundo clas-
sifi cado da série do Juventude de 
Lis mas está na fase fi nal porque 
venceu a terceira fase, à frente de 
Académico do Porto (2º na série 
da CPVV), CS Madeira e CALE (2º 
na série da Sanjoanense).

O programa completo dos jo-
gos é o seguinte:

Sexta-feira: Sanjoanense-CPVV 
(19h) e Juventude Lis-Alcanena 
(21h).

Sábado: CPVV-Alcanena (17h) e 
Sanjoanense-Juventude Lis (19h).

Domingo: Juventude Lis-CPVV 
(10h) e Alcanena-Sanjoanense 
(12h).

EQUIPA EM ESTÁGIO

Entretanto, e com vista à par-
ti cipação na fase fi nal, decorreu 

no fi m de semana um estágio de 
preparação nas instalações da 
Casa do Povo, com os objecti vos 
de melhorar o espírito de grupo, 
de elevar o ritmo de jogo e criar 
situação análoga ao esperado na 
competi ção. Esti veram presentes 
as jogadoras Ana Teixeira, Tati ana 
Esti ma, Sandra Santi ago, Joana 
Santos , Vanessa Duarte, Maria 
Coelho, Catarina Marti ns, Inês 
Veiga, Ana Marques, Ana Gomes, 
Bruna Santos, Diana Gomes, 
Marta Tavares Cáti a Lima, Ga-
briela Marques, Catrina Pinheiro, 
Carla Mendes, acompanhadas 

pelo técnico Paulo Veiga e diri-
gente José Santos

“A equipa aguarda com sereni-
dade o próximo desafi o, sabendo 
que estão presentes as quatro 
melhores equipas nacionais, que 
serão jogos muito competi ti vos 
e que a equipa de Valongo é com 
toda a certeza aquela que tem o 
grupo mais jovem”, referiu o trei-
nador Paulo Veiga. “Pela primeira 
vez este escalão inclui uma faixa 
etária de três anos, sendo a equipa 
de Valongo composta maioritaria-
mente por atletas de 1º e 2º ano 
enquanto os seus adversários pos-

suem no seu plantel várias jogado-
ras de 3º ano neste escalão”. 

“Senti mo-nos muito honrados 
em chegar a este patamar mas a 
lógica da discussão do tí tulo pas-
sa pelo Alcanena e pela Juven-
tude do Lis, ou até da equipa da 
casa, a Sanjoanense que no seu 
ambiente pode surpreender os 
favoritos”, considera Paulo Veiga, 
para quem a responsabilidade 
da sua equipa passa por “dignifi -
car o nome da Casa do Povo mas 
acima de tudo dignifi car o nosso 
empenho e dedicação ao longo 
de uma época”.

Os juvenis femininos da Casa do Povo de Valongo do Vouga discutem o título nacional em S. João da Madeira
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