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FC PORTO-BENFICA É O PRATO FORTE DAS MEIAS-FINAIS

ANDEBOL

MODALIDADES

Supertaça arranca hoje em Fafe
A cidade de Fafe é, este fim-de-semana, a catedral do andebol português. Hoje, arranca a Supertaça 2012, com os
jogos das meias-finais, e amanhã realiza-se a II Gala da modalidade no Cine Teatro, a partir das 21h30.
antes, entram em campo, as
também ambiciosas equipas do
Sporting e Madeira SAD.

> miguel machado

Pelo segundo ano consecutivo, a
cidade de Fafe foi promovida a
catedral do andebol nacional, recebendo, este ﬁm-de-semana,
vários eventos de nomeada da
modalidade, promovidos pela
Federação Portuguesa de Andebol, e que marcam o arranque da
temporada 2012/2013.
Hoje, no pavilhão multiusos
começa a disputa da Supertaça
de Portugal 2012, com quatro
‘candidatos’ de luxo: FC Porto,
campeão nacional, Benﬁca,
Sporting e Madeira SAD, vencedor da Taça de Portugal.
O prato forte das meias-ﬁnais é
o duelo entre dragões e águias,
marcado para as 20 horas, mas

Programa da Supertaça
Hoje:
18h: Sporting-Madeira SAD
20h: Benﬁca-FC Porto
Domingo:
14h30: Jogo do 3.º/4.º lugares
17h: a ﬁnal.

DR

Jorge Rito, ex-ABC, treina agora o Benfica e vai tentar vencer a supertaça

Jogo das Glórias de Sempre
Para o dia de amanhã, sábado,
está guardado o jogo das Glórias
de Sempre que vai reunir os atletas da selecção nacional de 1991
e ex-internacionais de Portugal.
O jogo visa prestar homenagem
à equipa das quinas que conquistou a medalha de ouro no Cam-

peonato da Europa de Sub-18
em 1992, passados 20 anos sobre a conquista de um dos mais
importantes títulos do andebol
português. O jogo está marcado
para as 17 horas, com entrada
gratuita no pavilhão de Fafe.
All Star Game Feminino
Antes, a partir das 15 horas,
decorre o All Star Game de Andebol feminino, organizado pela
Federação, pelo blogue andebol
feminino Portugal e pela Associação de Andebol de Braga.
É um jogo de promoção do andebol feminino, entre a Zona
Norte e Zona Sul, com jogadoras
da 1ª divisão nacional.
À noite, realiza-se a II Gala do
Andebol no Cine Teatro de Fafe.
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Supertaça arranca
hoje na cidade de Fafe
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Artística mostra garra
frente ao ABC de Braga
A equipa de Avanca perdeu apenas por quatro golos com a formação minhota,
mas deu boas indicações para o início do Campeonato Nacional da 1.a Divisão
ANDEBOL
Avelino Conceição
Depois da participação no Torneio Cidade de Fafe, a equipa da
Artística de Avanca centrou a sua
preparação para jogos de treino
em casa, como forma de premiar
os seus adeptos, que foram o oitavo jogador na época passada.
Com uma série de jogos particulares já realizados, tendo em
visto a melhor preparação para o
inicio do campeonato, marcado
para 15 de Setembro, diante da
equipa do Sporting, a equipa de
Luís Santos defrontou, na passada quarta-feira, a equipa do ABC
de Braga, uma das potencias dos
andebol nacional, que ainda no
passado domingo venceu o Benfica na final do Torneio de São
Mateus em Viseu.
O “amigável” entre duas equipas que se vão encontrar logo na
segunda jornada para o campeonato, com a turma de Carlos Resende a marcar estreia em casa da
formação avancanense na Primeira Divisão nacional, marcou
também o reencontro entre dois
técnicos que se conhecem bem,
pois trabalharam juntos no FC
Porto.

PEDRO ALVES/PHOTOREPORT.IN

I

ARTÍSTICA aguentou bem com o poderoso ABC
A Artística entrou muito bem
no jogo e, mesmo sabendo do poderio do adversário, não se intimidou e chegou mesmo a ganhar
alguma supremacia no marcador aos oito minutos, altura em

que vencia por 4-1. Um entrada
que, de alguma forma, causou alguma surpresa no muito público
que esteve no Pavilhão Adelino
Dias Costa.
A toada de equilíbrio foi a nota

dominante à medida que os minutos iam passando, mas a partir
dos 15 a equipa bracarense passou
pela primeira vez para a frente do
marcador (6-7), dianteira que o
ABC não mais largou até ao inter-

valo, saindo para o descanso com
cinco de vantagem (10-15).
Apesar de mostrar algum cansaço, face ao ciclo de jogos realizados, a equipa de Luís Santos deu
sempre a réplica possível ao conjunto minhoto, que lhe permitiu
não perder por mais de quatro
golos de diferença (24-28). Mas o
mais importante foi o facto do
treinador ter rodado todos os jogadores da equipa, que mostrou
numa primeira análise condições para fazer um boa época.
Tiago Cunha, muito poderoso
aos nove metros, foi o melhor
marcador da partida com seis
golos, seguido por Alberto Silva
(5). Numa equipa que procura elevar os níveis de confiança, nota
positiva ainda para a prestação
de Victor Valente, que, ainda júnior, mostrar ser um jogador com
grande potencial e que, se jogar,
vai ser uma surpresa durante o
campeonato.
Com mais dois “ensaios” marcados este fim-de-semana, no pavilhão de Avanca, a Artística vai
completar quatro semanas de intenso trabalho. Amanhã, a partir
das 11 horas, defronta a equipa do
ISMAI, jogando no domingo, meia
hora mais tarde, frente à forte
equipa do Águas Santas.l
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ANDEBOL

Multiusos de Fafe
é palco da Supertaça
DR

O Multiusos de Fafe recebe, a partir de hoje, mais
uma edição da supertaça
masculina de andebol.
Em disputa vão estar FC
Porto, Sporting, Benfica e
Madeira SAD. Os bilhetes
custam 3 euros (dá direito a assistir aos dois jogos do dia).
São quatro as formações
que dão corpo à competição que vai ser disputada
pelo FC Porto, Sporting,
Benfica e Madeira SAD.
Das quatro equipas, o FC
Porto é a que por mais vezes ergueu o troféu (5) e
o Madeira SAD é a única
que nunca provou o sabor

da vitória.
Agora comandados por
Alexander Donner, a formação madeirense está
apostada em arrecadar o
troféu pela primeira vez.
O Sporting, por sua
vez, quer começar da melhor maneira e esquecer a
temporada passada, assim
como o Benfica de Jorge
Rito que na época anterior falhou a conquista do
campeonato, o seu principal objetivo.
Já o FC Porto é o campeão em título e vai tentar levantar mais um troféu
no andebol nacional, agora
em terras minhotas.

Multiusos de Fafe recebe supertaça em andebol
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Em Fafe, o Madeira SAD
joga, esta tarde, a 1.ª
meia-final da Supertaça
masculina de Andebol,
frente ao Sporting CP, a
partir das 18h00.
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MODALIDADES

Tudo a postos
em Fafe para
a supertaça
de andebol
Benfica - FCPorto, é o prato forte das meias-finais da Supertaça de Andebol 2012, que
arranca, amanhã, no Multiusos
de Fafe, uma partida agendada
para as 20 horas. Antes, jogam
a outra meia-final o Sporting
e o Madeira SAD (às 18 horas).
Das quatro equipas, o FC Porto
é a que por mais vezes ergueu
o troféu (5) e o Madeira SAD
é a única que nunca provou o
sabor da vitória.
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ABC venceu Artística
de Avanca em jogo-treino
O ABC venceu ontem o Artística de Avanca, por
28-24, em jogo-treino de preparação para o campeonato
nacional da I Divisão.
Nos academistas, os jogadores em destaque foram
Hugo Rocha e Nuno Rebelo, ambos com quatro tentos. As duas equipas voltam a defrontar-se a 22 de
setembro, na segunda jornada do campeonato nacional
da I Divisão.
Nesta partida, o técnico Carlos Resende testou várias
soluções e mostra que o ABC está no bom caminho,
depois da conquista do Torneio de S. Mateus, prova
com prestígio na pré-temporada de andebol.
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ANDEBOL
ABC excelente
vence troféu do
Torneio Internacional
São Mateus
A equipa bracarense do ABC, que na primeira jornada do Torneio tinha vencido a equipa espanhola do
Cangas, venceu na final o Benfica, vindo a conquistar,
com todo o mérito, o Torneio S. Mateus.
Na primeira jornada, enquanto o ABC se apurou
ao vencer os espanhóis, o Benfica conseguiu a final, ao
derrotar o Sporting. Para disputa do 3.º e 4.º lugar, o
Cangas venceu o Sporting.
RESULTADOS
ABC – CANGAS.........................................32-27
SPORTING – BENFICA............................25-31
APURAMENTO DO VENCEDOR
ABC – BENFICA.........................................29-27
3º E 4º LUGAR
CANGAS – SPORTING.............................23-20
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ANDEBOL - ARRANQUE DE ÉPOCA COM 1.º TROFÉU MASCULIN0, ENTRE AMANHÃ E DOMINGO, EM FAFE

Insulares jogam 1.ª meia-final frente ao Sporting.

DR

Madeira SAD atrás de uma Supertaça inédita
O Multiusos de Fafe apresta-se para receber, a partir de amanhã, sexta-feira, mais uma
edição da Supertaça de Andebol, para o sector masculino. São quatro as formações que
dão corpo à prova, que vai ser disputada pelo
FC Porto; Sporting CP; SL Benfica e Madeira
SAD. Das quatro equipas, o FC Porto é a que
por mais vezes ergueu o troféu (cinco), ao
passo que o Madeira SAD é a única que
nunca provou o “sabor” da vitória. Este é, por
assim dizer, um bom incentivo para que os
madeirenses, agora comandados por Alexander Donner, façam tudo por tudo para
conquistar a Supertaça. Uma tarefa que o “capitão” da equipa madeirense, Gonçalo Vieira,
sabe não será fácil. Ao “site” da Federação
Portuguesa de Andebol (FPA), o atleta diz que
«o objectivo principal nesta competição será,
primordialmente, ganhar um pouco de ritmo
para o Campeonato. Não temos feito jogos
de preparação, pelo que vamos aproveitar
para ganhar mais ritmo competitivo. Mas a
nossa meta é a mesmo de sempre: entrar nos
jogos para ganhar e chegar à final». O primeiro obstáculo que se coloca ao Madeira
SAD, na 1.ª meia-final, dá pelo nome de Sporting CP, forte candidato à conquista do 1.º troféu oficial da temporada. De acordo com
Gonçalo Vieira «estamos à espera de um adversário forte. O Sporting é uma equipa ex-

tremamente forte, pelo que pensamos que
vai ser um jogo muito complicado». Mas o
“capitão” dos madeirenses não esconde que
«gostávamos muito de inscrever o nome do
Madeira SAD na lista de vencedores desta
competição, pelo que espero bem que possamos ganhar o troféu». O calendário da Supertaça de Andebol masculino 2012, a disputar no Multiusos de Fafe, é o seguinte:
Sexta-feira, dia 31 de Agosto - 18h00 - Sporting CP-Madeira SAD e 20h00 - SL BenficaFC Porto. Domingo, 3 de Setembro - 14h30 3.º/4.º lugares e 17h00- Final (RTP2).
Gala do andebol 2011/12
com vários madeirenses nomeados
Já no sábado à noite, o Cine Teatro de Fafe
vai ser palco de uma Gala, onde se pretende
reconhecer e consagrar os melhores do Andebol, referente à época 2011/12. Entre os nomeados estão vários elementos do Madeira
SAD. A saber: Atleta Revelação Masculino:
Hugo Rosário. Atleta Revelação feminino:
Mónica Soares (Sports da Madeira). Melhor
Treinador(a): Duarte Freitas e Paulo Fidalgo.
Melhor Jogadora: Virgínia Ganau. Melhor dupla de árbitros: Duarte Santos/Ricardo Fonseca (AA Madeira). 1
Vasco Sousa
vascosousa@jornaldamadeira.pt
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Torneio de Fafe

Xico no segundo lugar
No andebol, o Xico ficou em 2º lugar no Torneio Cidade de Fafe. A equipa de Viktor Tchikoulaev garantiu o
apuramento para a final ao vencer o Avanca por 34-27,
enquanto o A.C. Fafe, de Nuno Santos, perdeu com o
Águas Santas por 37-27. De resto, a formação da Maia
– uma das mais fortes da última temporada - havia de
ganhar o Torneio ao bater na final o Xico Andebol por 2925. No jogo de apuramento dos 3º e 4º lugares o Fafe
impos-se ao Avanca por 29-28.
Na próxima quinta-feira, às 19 horas, o Xico apresenta-se aos seus adeptos diante do Sporting.
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zandebol

CPVV já trabalha juvenis e iniciadas femininas
Treinador das equipas masculinas
mudou-se, com os jogadores, para
o CD Pateira
O treinador Miguel Ribeiro, que na última época orientou os escalões de iniciados masculinos e de infantis masculinos da
Casa do Povo de Valongo do Vouga (CPVV),
mudou-se para o CD Pateira, juntamente
com os jogadores que consigo trabalhavam.
Na origem da mudança de clube esteve
a recusa da CPVV em dar continuidade ao
trabalho no escalão de juvenis masculinos,
decisão que Miguel Ribeiro não aceitou. O
técnico reuniu-se com encarregados de
educação dos atletas e transitou com eles
para a formação de Fermentelos.
É intenção da CPVV inscrever equipas de

bambis, minis e infantis masculinos – tendo-se, inclusivamente, inscrito nesta prova
-, negando assim a supressão do andebol
masculino na instituição.
“Como coordenador, espero que os atletas, que são livres com os pais de tomarem
as decisões que entendam ser as melhores
para si, continuem a ter o mesmo sucesso
no seu novo clube”, comentou Rui Calhau,
da CPVV.

FEMININOS JÁ TRABALHAM
As equipas femininas da CPVV, que há
um ano viveram a saída de um treinador
de Viseu pelo facto da instituição também
não querer dar seguimento às juvenis (formando o escalão sénior e evitando a saída
de muitos dos seus melhores valores) começaram a nova época andebolística.

As primeiras a iniciar os treinos, a 20
de Agosto, foram as juvenis e as iniciadas,
com Paulo Veiga e Diogo Santos como treinadores. Ambos, recorde-se, sagraram-se
campeões nacionais de andebol com os
escalões de iniciadas (em 2010/11) e de
infantis (em 2011/12).
A CPVV vai ainda ter juniores (Paulo
Veiga será o treinador) após a Federação
de Andebol de Portugal ter reconhecido o
erro de terminar com este escalão etário
há um ano, levando ao abandono de muitas juvenis que transitavam para juniores.
Em meados de Setembro, coincidindo
com o início do período escolar, começam a actividade os escalões de minis (Rui
Calhau como treinador, com a habitual
função de detectar e captar talentos) e
infantis (Diogo Santos mantém-se como
treinador).
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LAAC abre época
com casa remodelada
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Nova época inicia-se domingo
mas sabe-se inauguram-se as
obras no pavilhão

de iniciativas desportivas que passam pelo
futsal e andebol.

A direcção do pavilhão da LAAC aproveitou a época de defeso desportivo para colocar um novo piso no pavilhão e remodelar os
balneários. “Com estas obras as condições
da prática desportiva são substancialmente
melhoradas, sendo uma mais valia para as
atletas, pois estão menos sujeitas a lesões”,
referiu o coordenador do andebol da LAAC,
Daniel Cardoso.
A nova época do andebol da LAAC inicia-se no próximo domingo, com a apresentação às atletas e encarregados de educação
do projecto para o ano desportivo, bem
como de toda a logística inerente. Contudo,
no sábado será a inauguração oficial da remodelação feita no pavilhão com uma série

Quanto ao andebol, para a nova época,
o clube inscreveu três equipas: minis, que
irão participar no campeonato regional, e
iniciadas e juniores, que participarão nos
nacionais. As equipas de iniciadas e juniores serão constituídas respectivamente
por infantis e iniciadas (em iniciadas) e juvenis/juniores (em juniores). Ambas terão
três treinos por semana e jogarão ao domingo, conforme planeamento federativo.
Quanto a treinadores é certo que as iniciadas serão orientadas por Daniel Cardoso e as juniores por José Santos. Quanto
às minis, ainda nada está definido, só o
sendo no próximo domingo, aquando da
apresentação oficial.
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TRÊS EQUIPAS NA NOVA ÉPOCA

Iniciadas da LAAC

“Os objectivos para a época passam por
proporcionar às atletas a continuação da
aquisição sólida das componentes técnico/tácticas e criar um ambiente familiar”,
referiu Daniel Cardoso. “Como a maioria
das atletas irá jogar no escalão superior e
as que jogam no seu escalão fá-lo-ão pela
primeira vez, irão encontrar equipas mais
maduras fisicamente, pelo que já seria

bom passarem à segunda fase dos respectivos campeonatos”.
Segundo Daniel Cardoso, “iremos privilegiar a formação de dirigentes e apostar
na criação de um quadro técnico e de arbitragem sólido, recorrendo a ex-atletas ou
a atletas juniores, com vista a uma maior
estabilidade e com o objectivo de assegurarem o futuro da modalidade no clube”.
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