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ANDEBOL

1.ª DIVISÃO NACIONAL
FEMININO

Meias-Finais
1.ª Mão

Col. Gaia-Alavarium                        30-25
CJ Barros-Madeira SAD              26-28

2.ª Mão
Alavarium-Col. Gaia                        25-21
Madeira SAD-CJ Barros              29-19

3.ª Mão
Alavarium-Col. Gaia                        28-20

2.ª DIVISÃO NACIONAL
MASCULINO
PROMOÇÃO

4.ª Jornada
AC Sismaria-Fafe                               22-27
Benfica B-Avanca                              17-23
Arsenal Devesa-Boa Hora         25-24

                                               J      V    E     D                             P
Fafe                                  4       4    0      0                          12
Ars. Devesa               4       3    0      1                          10
Avanca                          4       2    1      1                              9
Boa Hora                     4       1    1      2                              7
AC Sismaria              4       1    0      3                              6
Benfica B                     4       0    0      4                              4

Próxima jornada
Fafe-Benfica B, Avanca-Arsenal De-
vesa, Boa Hora-AC Sismaria.

3.ª DIVISÃO NACIONAL
MASCULINO

11.ª Jornada
Sassoeiros-Mafra                               23-27
Redondo-1.º Dezembro               20-32
Batalha-Zona Azul                            27-36
Juve Lis-Oriental                                27-20

                                               J      V    E     D                             P
Juve Lis                      11   10    0      1                          31
1.º Dezembro       11       8    0      3                          27
Zona Azul                11       6    1      4                          24
Oriental                    11       6    1      4                          24
Redondo                  11       5    0      6                          21
Sassoeiros               11       4    1      6                          20
Mafra                          11       3    0      8                          17
Batalha                      11       0    1   10                          12

Próxima jornada
Mafra-Redondo, Zona Azul-Sas-
soeiros, 1.º Dezembro-Juve Lis, Ori-
ental-Batalha.
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Juve Lis está de regresso
à 2.ª divisão nacional

A equipa masculina da Juve
Lis está de regresso à 2.ª divi-
são nacional de andebol. O
feito foi conseguido este sá-
bado, após a vitória sobre o
Oriental (27-20), o que permi-
tiu festejar a subida quando
ainda faltam disputar três jor-
nadas. “Está a ser uma época
extremamente positiva e agora

resta-nos conquistar o pri-
meiro lugar do grupo para dis-
putar-mos a final nacional”, fri-
sou o treinador André Afra,
acrescentando que o segredo
da subida esteve no “espírito
de sacrifício” dos seus atletas
todos eles “amadores”.

Em relação à próxima época,
o técnico que irá manter-se
nos comandos da equipa
aponta para que a Juve Lis faça
“uma época tranquila”. |

Objectivo da Juve Lis passa agora por garantir o primeiro lugar

Andebol
3.ª Divisão, Seniores
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Juve Lis sobe 
à segunda divisão
nacional
Andebol | P17
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Desporto Escolar andebol

Didáxis campeã nacional em juvenis

A 
equipa de juvenis 
em andebol da Di-
dáxis venceu a fa-
se final nacional do 

desporto escolar, que se 
realizou em Lisboa no 
fim de semana e, apenas 
com vitórias, representa-
ram da melhor forma Vi-
la Nova de Famalicão e o 
distrito de Braga. Depois 
de no ano anterior terem 

conseguido o 2.º lugar, es-
te ano as atletas da Didá-
xis sagraram-se campeãs 
nacionais depois de der-
rotarem a ES Adolfo Por-
tela (Águeda) por 29-24, a 
ES Aquilino Ribeiro (Lis-
boa) por 24-12, a ES P. An-
tónio Oliveira (Algarve) e, 
no último jogo o Colégio 
de Gaia por 32-13. Esta foi 
a primeiras vez que a Di-

dáxis conquistou um título 
nacional de andebol, após 
já ter estado em quatro fa-
ses finais, onde sempre ti-
nha ficado em 2.º lugar. O 
título nacional conquista-
do este ano foi um justo 
prémio pelo percurso da 
equipa ao longo dos anos 
tendo, inclusivamente, ce-
dido atletas às seleções na-
cionais nas últimas épocas. 

D
R
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A11Sporting-FC Porto: Uns querem a negra e os outros a festa
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Meio: Record Online Autores: Isabel Dantas

URL:: http://www.record.xl.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=949627

 
voltam a encontrar-se hoje à noite, em odivelas Esta edição do campeonato nacional está a oferecer
argumentos aos defensores do playoff, pela emotividade que a final está a ter. O triunfo do Sporting
no jogo 3, depois de ter perdido os dois primeiros no Dragão Caixa, acabou por prolongar o tira-
teimas, que hoje à noite conhece um novo capítulo, novamente no Multiusos de Odivelas, às 21 horas.
Conseguirá o FCPorto festejar já o hoje o heptacampeonato, ou o Sporting vai forçar a negra e levar a
decisão para a Invicta? A estratégia montada por Frederico Santos, que no último jogo ordenou a
marcação individual a Gilberto Duarte (a "vedeta" dos dragões...), limitou o desempenho ofensivo do
FCPorto e o Sporting acabou por vencer, relançando-se nesta final. Mas Ljubomir Obradovic já deve
ter preparado um "plano de contingência" e muito dificilmente os azuis e brancos serão novamente
apanhados de surpresa. Terá o Sporting outra carta na manga? "O FCPorto é uma grande equipa,
muito experiente, mas a verdade é que conseguimos demonstrar a nossa capacidade em casa.
Podemos ter vencido apenas por uma vez, mas tivemos o jogo sempre controlado. Não podemos
falhar tanto", reconheceu ao canal do clube o guarda-redes leonino, Ricardo Correia. Hugo Canela,
treinador adjunto, contou também à TV dos verdes e brancos que o moral entre as hostes leoninas
não podia ser melhor. "A equipa está com o espírito de vitória, até porque sabe que se não ganhar,
nada mais existirá no dia seguinte. O FC Porto tem vencido o campeonato nos últimos anos, mas
dentro do campo a nossa equipa não pensa nisso. O que está para trás não interessa", afiança o
técnico. Retificar. No FCPorto há a consciência de que com apenas mais um triunfo a equipa pode
festejar um inédito "hepta" e é com esse espírito de missão que os dragões vão apresentar-se em
Odivelas. Os erros cometidos no último encontro já foram escalpelizados e a equipa está a postos,
garante o guarda-redes Alfredo Quintana ao Porto Canal. "O facto de não termos estado bem na
defesas foi o primeiro erro que cometemos; além disso, fomos precipitados no ataque. Não saiu como
queríamos, mas espero que este jogo corra bem. Queremos sair com a vitória e com o campeonato."
Presidente deve comparecer Bruno de Carvalho tem sido presença assídua no apoio às modalidades do
Sporting e hoje não deverá ser exceção. O presidente leonino conta estar entre os adeptos no
Multiusos de Odivelas, recinto que os leões esperam que esteja lotado. As entradas para sócios da
equipa da casa são gratuitas. Basta apenas que tenham as quotas em dia...
 
 , 20 maio de 201505:24
 
ISABEL DANTAS
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Sporting-FC Porto: Uns querem a negra e os outros a festa
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Os portistas lideram a final do campeonato por 2-1... 05:24 . Record Por ISABEL DANTAS - Record
Esta edição do campeonato nacional está a oferecer argumentos aos defensores do playoff, pela
emotividade que a final está a ter. O triunfo do Sporting no jogo 3, depois de ter perdido os dois
primeiros no Dragão Caixa, acabou por prolongar o tira-teimas, que hoje à noite conhece um novo
capítulo, novamente no Multiusos de Odivelas, às 21 horas. Conseguirá o FCPorto festejar já o hoje o
heptacampeonato, ou o Sporting vai forçar a negra e levar a decisão para a Invicta? A estratégia
montada por Frederico Santos, que no último jogo ordenou a marcação individual a Gilberto Duarte (a
"vedeta" dos dragões...), limitou o desempenho ofensivo do FCPorto e o Sporting acabou por vencer,
relançando-se nesta final. Mas Ljubomir Obradovic já deve ter preparado um "plano de contingência" e
muito dificilmente os azuis e brancos serão novamente apanhados de surpresa. Terá o Sporting outra
carta na manga?"O FCPorto é uma grande equipa, muito experiente, mas a verdade é que
conseguimos demonstrar a nossa capacidade em casa. Podemos ter vencido apenas por uma vez, mas
tivemos o jogo sempre controlado. Não podemos falhar tanto", reconheceu ao canal do clube o
guarda-redes leonino, Ricardo Correia. Hugo Canela, treinador adjunto, contou também à TV dos
verdes e brancos que o moral entre as hostes leoninas não podia ser melhor. "A equipa está com o
espírito de vitória, até porque sabe que se não ganhar, nada mais existirá no dia seguinte. O FC Porto
tem vencido o campeonato nos últimos anos, mas dentro do campo a nossa equipa não pensa nisso. O
que está para trás não interessa", afiança o técnico. Retificar.No FCPorto há a consciência de que com
apenas mais um triunfo a equipa pode festejar um inédito "hepta" e é com esse espírito de missão que
os dragões vão apresentar-se em Odivelas. Os erros cometidos no último encontro já foram
escalpelizados e a equipa está a postos, garante o guarda-redes Alfredo Quintana ao Porto Canal. "O
facto de não termos estado bem na defesas foi o primeiro erro que cometemos; além disso, fomos
precipitados no ataque. Não saiu como queríamos, mas espero que este jogo corra bem. Queremos
sair com a vitória e com o campeonato."Presidente deve comparecerBruno de Carvalho tem sido
presença assídua no apoio às modalidades do Sporting e hoje não deverá ser exceção. O presidente
leonino conta estar entre os adeptos no Multiusos de Odivelas, recinto que os leões esperam que
esteja lotado. As entradas para sócios da equipa da casa são gratuitas. Basta apenas que tenham as
quotas em dia...
 
 05:24 . Record
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XII Congresso Técnico Científico de Andebol a 27 e 28 de Junho em Lisboa
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19-05-2015

Meio: Atletismo Magazine Online

URL:: http://www.ammagazine.pt/noticias/noticias-andebol/22570-xii-congresso-tecnico-cientifico-de-andebol-

a-27-e-28-de-junho-em-lisboa

 
"Andebol: Novas Abordagens para o Futuro" é o tema do XII Congresso Técnico Científico de Andebol
2015.
 Dedicado ao tema "Andebol: Novas Abordagens para o Futuro", o XII Congresso Técnico Científico de
Andebol realizar-se-á nos dias 27 e 28 de Junho de 2015, na Universidade Lusófona, em Lisboa.
 Serão, seguramente, dois dias substantivos em termos de análise de trabalhos de investigação, de
discussão conceptual, de sugestões para a criação e implementação de novas metodologias de Treino,
de Programas de Formação e de Intervenção.
 Como habitualmente, a Federação de Andebol de Portugal propõe-se a apresentar um programa onde
o Andebol será figura de cartaz, com principal incidência as novas abordagens para o futuro. Nesta XII
edição, os conferencistas nacionais e internacionais demonstrarão os seus créditos, com uma
abordagem muito pragmática.
 De Portugal, o Congresso conta já com a presença de Carlos Garcia, Henrique Rocha, José Soares e
Luís Santos; da Holanda chega a Lisboa Monique Tijsterman e da República Checa, damos as boas-
vindas a Michal Barda.
 O XII Congresso Técnico Científico de Andebol pretende reunir profissionais, estudantes e
acompanhantes da modalidade para uma jornada de conhecimento técnico científico com os seguintes
propósitos:
 - Discutir e debater os assuntos relacionados aos aspectos teóricos e metodológicos da modalidade e
do desporto;
 - Proporcionar um espaço informal e de confiança para a potencialização do estimular a
aprendizagem, troca de experiências e ferramentas entre os participantes através de workshops
específicos;
 - Preparar os profissionais e estudantes interessados na aprendizagem dos métodos e técnicas mais
actuais da metodologia e pedagogia;
 - Congregar o conhecimento de diferentes profissionais na Área do desporto na ampliação e
preenchimento de lacunas do saber.
 Os destinatários deste Congresso são os Treinadores, Estudantes da Área Desportiva, Professores de
Educação Física, Atletas, Dirigentes, Quadros de Arb itragem bem como o público em geral.
 O XII Congresso Técnico Cientifico é creditado para efeitos de formação contínua com 2,2 U.C
presenciais na Componente Especifica para os Graus 1, 2 , 3 e 4.
 INSCRIÇÕES
 As inscrições serão unicamente por via on-line, no Portal da Federação.
 É fundamental que preencha corretamente as informações solicitadas, nunca esquecendo de colocar o
respectivo email.
 As inscrições só serão validas após o pagamento estar regularizado. Para aceder ao formulário de
inscrição on-line AQUI .
 Taxas de Inscrição:
 Inscrições até 19 de Junho (inclusive):
 · Geral - 20EUR
 · *Sócios ATAP (com quotas em dia) - 18EUR
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 · **estudantes da Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias (1º e 2º Ciclo de Bolonha) -
5EUR
 · Estudantes de Outras Instituições de Ensin o Superior (1º Ciclo de Bolonha) - 10EUR
 · Com comunicação / Poster no Congresso Gratuita- (desde que sejam aceites)
 *Sócios da ATAP - deverão enviar comprovativo de quotas em dia.
 **Estudantes - deverão enviar junto do Comprovativo de inscrição no Estabelecimento de Ensino
Superior ao qual frequenta.
 Inscrições a partir de 20 de Junho até 27 de Junho (inclusive):
 · Geral - 25EUR
 · Sócios ATAP (com quotas em dia) - 23EUR
 · **Estudantes da Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias (1º e 2º Ciclo de Bolonha) e
Estudantes de Outras Instituições de Ensino Superior (1º Ciclo de Bolonha) -15EUR
 * Sócios da ATAP - deverão enviar comprovativo de quotas em dia.
 **Estudantes - deverão enviar junto do Comprovativo de inscrição no Estabelecimento de Ensino
Superior ao qual frequenta.
 Formas de pagamento:
 - Transferência Bancária: NIB 0046 0032 0060 0219 81656, Banco Popular. (Atenção: só se
confirmará a inscrição com a recepção do comprovativo de pagamento com a Identificação do Nome e
NIF para o seguinte email Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o
JavaScript para o visualizar. ou por fax nº 213626807).
 - Cheque à ordem de: Federação de Andebol de Portugal - enviar para Calçada da Ajuda, 63-69,
Apartado 3346, 1301-971 Lisboa (com a respetiva identificação).
 Confirmação:
 Após estar tudo confirmado (pagamento, comprovativo de pagamento identificado, comprovativo de
estudante se o caso), receberá um email a confirmar o seu registo, comprovativo esse que deverá
fazer-se acompanhar na recepção do Congresso.
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Curso de Grau 1 - Braga 2015
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Estão abertas, até 29 de Maio, as inscrições para o curso de treinadores de Andebol de Grau 1 - Braga
2015.
 A Associação de Andebol de Braga, com o apoio da Federação de Andebol de Portugal, irá organizar o
Curso de Treinadores de Andebol de Grau 1 - Braga 2015, a ter início a 1 de Junho de 2015.
 O Curso de Treinadores de Grau 1 integrará 2 fases: Curricular (geral e específica) e Estágio.
 A componente presencial tem a duração de 81 horas - a componente específica com uma carga
horária de 40 horas e componente geral com uma carga horária de 41 horas. O estágio tem uma
duração de 1 época desportiva.
 A Fase Curricular terá início a 1 de Junho até o dia 1 de Julho o e o Estágio durante a época
desportiva de 2015/2016.
 DESTINATÁRIOS: Técnicos, atletas, dirigentes, professores, estudantes de desporto, de Educação
Física e interessados que pretendam iniciar ou desenvolver-se na área do treino desportivo
 REQUISITOS DE ACESSO AO CURSO DE TREINADORES DE GRAU I
 a) Idade mínima de 18 anos. b) Possuir escolaridade mínima obrigatória à data de emissão do
Diploma de Qualificações.
 INSCRIÇÕES
 As inscrições terão início a 19 de Maio e terminam no dia 29 de Maio.
 As inscrições serão unicamente via on-line, no Portal da Federação .
 É fundamental que preencha corretamente as informações solicitadas, nunca esquecendo de colocar o
respetivo email.
 O curso só funcionará com um número mínimo de 20 candidaturas.
 Taxa de inscrição 100 EUR - contatar a AA de Braga através do email Este endereço de email está
protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar. ou do nº de tel.: (351)
253616072
 Local:
 - Teóricas - Sede da AAB
 - Práticas - Pav. Flávio Sá Leite
 AGENDA DE CURSOS DE TREINADORES DE ANDEBOL PARA 2015
 Curso de Treinadores de Andebol de Grau 1
 AA de Braga - Início previsto para o dia 1 de Junho - Inscrições no portal da FAP.
 AA de Leiria - Apresentar candidatura através do email Este endereço de email está protegido contra
piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar.
 AA da Madeira - Apresentar candidatura através do email Este endereço de email está protegido
contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar.
 U. A. A. Açorianas - Apresentar candidatura através do email Este endereço de email está protegido
contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar.
 Curso de Treinadores de Andebol de Grau 2
 AA de Braga - Início previsto para Maio - Pré inscrições para a Associação através do email Este
endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar.
 AA de Leiria - Apresentar candidatura através do email Este endereço de email está protegido contra
piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar.
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 Curso de Treinadores de Andebol de Grau 3
 Federação de Andebol de Portugal - Início Previsto para 27 de Junho - Inscrições on-Line no Portal da
FAP
 
 

Página 16



A17

Campeonato Fidelidade Andebol 1: Sporting CP e F.C. Porto prosseguem luta pelo
título nacional
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19-05-2015

Meio: Atletismo Magazine Online

URL:: http://www.ammagazine.pt/noticias/noticias-andebol/22562-campeonato-fidelidade-andebol-1-sporting-

cp-e-f-c-porto-prosseguem-luta-pelo-titulo-nacional

 
Leões e dragões voltam a encontrar-se, de novo no Multiusos de Odivelas, desta feita para o quarto
jogo da final do  play-off . A hora da grande decisão aproxima-se.
 
 Sporting Clube de P0rtugal e Futebol Clube do Porto voltam a encontar-se na noite desta quarta-feira,
para o quarto jogo da final do  play-off  do Campeonato Fidelidade Andebol 1.
 O jogo decorre no Multiusos de Odivelas, a partir das 21 horas, com direção da dupla internacional da
Madeira, Duarte Santos/Ricardo Fonseca, e vai ter transmissão em direto na Sporting TV.
 Depois de duas vitórias do F.C. Porto no Dragão Caixa e do mais recente triunfo do Sporting no
Multiusos de Odivelas, as duas equipas regressam à competição sabendo que a hora das grandes
decisões está a chegar. Já esta quarta-feira à noite ou no próximo sábado, será conhecido o campeão
nacional de 2014/2015.
 Do lado do Sporting, a equipa tudo fará para repetir o triunfo do passado sábado, levando a decisão
do título para o Dragão Caixa. Nesse caso, e pese o sempre importante fator casa quando a equipa de
Ljubomir Obradovic actua no seu reduto, o F.C. Porto poderia se ntir-se um pouco pressionado porque
jogava a partida decisiva logo após ter perdido os dois últimos confrontos com o adversário.
 Mas o F.C. Porto tudo fará para resolver a questão do título já esta quarta-feira, num jogo que se
pretende venha a ser um bom espetáculo, com três belas equipas, e um público que ajude a compor
este bonito cenário.
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ALAVARIUM                                  28

Treinador: Carlos Neiva.
Isabel Góis; Mariana Lopes (6), Filipa
Fontes (9), Mónica Soares (6), Ana
Moreira (5), Viviana Rebelo e Ana
Neves - sete inicial - Joana Ferreira, 
Soraia Domingues, Andreia Madaíl, Ana
Almeida, Sara Sousa, Inês Rocha, Inês
Branco, Soraia Fernandes (1)
e Brynhildur Eddudottir.

COLÉGIO DE GAIA                    20

Treinadora: Paula Castro.
Nina Silva; Fernanda Carvalho (4),
Helena Soares (5), Ana Gante (2),
Bebiana Sabino (5), Nair Pinho (2)
e Patrícia Lima (1) - sete inicial - Sofia
Mota, Melissa Costa, Juceleyde Cabral,
Vanessa Silva (1) e Irina Vieira.

Pavilhão do Alavarium, em Aveiro.
Árbitros: Daniel Martins e Roberto
Martins. Ao intervalo: 13-9.

Alexandre Silva

Uma vitória concludente, por
oito golos de diferença, sobre
o Colégio de Gaia no derra-
deiro jogo da meia-final do
Campeonato Nacional da 1.ª
Divisão Feminina coloca o Ala-
varium/Love Tiles no sítio cer -
to para defender o título de bi-
campeão nacional. Na final,
contra o Madeira SAD, a for-
mação aveirense terá pela
frente o adversário mais cate-

gorizado, que este ano já ven-
ceu a Taça de Portugal.

No entanto, no domingo viu-
se no pavilhão um Alavarium
personalizado. Nem sempre a
jogar bem ou nem sempre a sa-
ber gerir as emoções, mas que
entrou em campo com tudo, a
mostrar a raça que tornou a for-
mação agora orientada por
Carlos Neiva, bicampeã nacio-
nal. Com cinco golos sem res-

posta nos primeiros seis minu-
tos, a equipa aveirense mostrou
logo para o que vinha.

Sem deixar respirar o adver-
sário, o Alavarium apenas so-
freu o primeiro golo, e de livre
de sete metros, aos oito minu-
tos e isso foi, claramente, deci-
sivo para tudo o que se passou
até ao final da partida. Com um
“sete” em campo muito forte,
onde Filipa Fontes, Mónica Soa -

res e Mariana Lopes iam, cada
uma em momentos decisivos
distintos, marcando mesmo
nas alturas menos positivas, o
principal destaque da equipa
aveirense foi, contudo, Isabel
Góis. Se o intervalo chegou
com 13-9 para a equipa da casa
foi porque na baliza estava uma
guarda-redes de outro cam-
peonato, que segurou a lide-
rança com defesas impossíveis.

Num pavilhão completa-
mente lotado, esperava-se uma
reação das gaienses na se-
gunda parte, mas o Alavarium,
mesmo em inferioridade nu-
mérica logo no início, não deu
qualquer hipótese e aos 37 mi-
nutos vencia por 18-11. Só que
o quartode hora seguinte o Co-
légio de Gaia encheu-se de brio,
equilibrou, melhorou mui to e
com Bebiana Sabino e Fernan -
da Carvalho e tomar as rédeas,
chegou aos 21-18 à passagem
do minutos 52.

Só que tudo mudou num mi-
nuto, quando Mariana Lopes
decidiu finalmente aparecer no
jogo e Isabel Góis fez mais uma
defesa incrível. De repente o
marcador estava nos 24-18 e
tudo ficava resolvido. Os últi-
mos minutos foram jogados a
um ritmo tão alto quanto des-
controlado e o marcador pa-
rou nos 28-20.

Vitória justa da melhor equi -
pa em campo. O Alavarium vai
agora defender o título frente
ao Madeira SAD, numa final à
melhor de três jogos, com a o
primeiro a disputar-se já no
próximo sábado, no Pavilhão
do Funchal. Nos próximos dias
30 e 31, jogam-se em Aveiro o
segundo e terceiro jogos. |

Aveirenses encontram
caminho certo para a final
Êxito O Alavarium apurou-se para a decisão do campeonato, onde vai defender o título de bicampeão
nacional frente ao Madeira SAD, a melhor de três jogos, o primeiro no Funchal

Andebol
1.ª Divisão Feminina

RICARDO CARVALHAL

Defesas de Isabel Góis foram determinantes no apuramento do Alavarium para final
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de bicampeão feminino  P26
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Avelino Conceição

VITÓRIA Depois de um em-
pate a 22 golos registado há
uma semana no recinto do Boa
Hora, a Artística de Avanca des-
locou-se novamente ao Sul do
país, mais concretamente a Al-
mada, para defrontar a equipa
B do Benfica, na quarta jornada
da Fase Final da 2.ª Divisão Na-
cional.

Num confronto que antevia
difícil para a equipa avanca-
nense, a primeira parte acabou

por registar grande equilíbrio,
como comprova o resultado
ao intervalo (9-10) a favor da
formação orientada por Carlos
Martingo.

Na segunda parte, a Artística
de Avanca foi ganhando algum
conforto no marcador e os
quatro golos de vantagem al-
cançados a meio deste período
foram determinantes para que,
no final, alcançasse a vitória
por 23-17.

Merecem destaque as pres-
tações de Luís Silva na baliza,
a transmitir grande confiança,
e do cubano Victor Alvarez,
que com seis golos apontados,

se cotou como um dos melho-
res marcadores da partida.

Com este triunfo, a equipa de
Avanca somou três preciosos
pontos e ocupa agora a terceira
posição na tabela classificativa,
com nove pontos, menos três
do que o líder AC Fafe, man-
tendo assim as suas aspirações
quanto à promoção ao princi-
pal escalão.

Na próxima jornada, agen-
dada para o próximo sábado,
a Artística de Avanca recebe o
Arsenal Devesa, segundo clas-
sificado com dez pontos e tam-
bém um dos principais candi-
datos à subida de divisão. |

Artística de Avanca
mantém aspirações de subida
Andebol
2.ª Divisão Nacional

Victor Alvarez foi um dos bons finalizadores do encontro

PEDRO ALVES/PHOTOREPORT.IN

Página 20



A21

  Tiragem: 8500

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 19

  Cores: Cor

  Área: 26,00 x 28,74 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 59335755 19-05-2015

Câmara Municipal de Braga prepara tarde animada

Praça do Município será um 
"mini-Jamor" à espera da Taça

Invasão em marcha 

70 autocarros 
"reservados" para      
a final no Jamor
Os adeptos do Sporting de Braga já reservaram 
cerca de 70 autocarros que, no próximo dia 31, 
partem, pela manhã, rumo ao Jamor.

A Câmara Municipal de Braga disponibiliza 
autocarros para o Jamor (apenas para bilhetes 
de 15 e 20 euros) e, até ontem, já estavam reser-
vados cerca de 70 autocarros.

Os cerca de 12 mil bilhetes reservados aos só-
cios braguistas foram todos vendidos e, por isso, 
espera-se que, nos próximos dias, aumentem as 
inscrições no GNRation, onde os adeptos, des-
de que munidos do retângulo mágico que dá 
acesso ao jogo com os leões, podem inscrever-
-se para, assim, usufruirem de transporte grátis 
para a final da Taça de Portugal, aprazada para 
31 deste mês, no Vale do Jamor.

Praça do Município será uma espécie de "mini-Jamor"

D
M

 Joaquim Martins fernandes

A
Câmara Municipal 
de Braga vai trans-
formar a Praça do 
Município numa 

espécie de segundo palco 
da final da Taça de Portu-
gal entre o Sporting Clu-
be de Braga e o Sporting 
Clube de Portugal.

A colocação de um ecrã 
gigante e a oferta de uma 
tarde de animação mu-
sical são os ingredientes 
com que o município bra-
carense se propõe cativar 
os braguistas que não pu-
derem ir ao Jamor.

A revelação foi feita, 
ontem, pelo presidente 
da autarquia minhota, Ri-
cardo Rio, que não escon-
deu o desejo de que Braga 

viva uma “noite branca” 
fora de tempo e colorida 
de vermelho.

«Não é por acaso que 
a Câmara Municipal de 
Braga escolheu a Praça 
do Município para fazer 
a festa da final da Taça de 
Portugal. Se o Sporting de 
Braga vencer a Taça tere-
mos, certamente, uma 
noite de festa», disse Ri-
cardo Rio, acrescentan-
do que, neste momento, 
a autarquia está empe-
nhada em fazer transpor-
tar para o Estádio Nacio-
nal, no vale do Jamor, «o 
maior número possível» 
de adeptos do Braga.

Custos acima         
dos 100 mil euros
O edil desconhece, ain-

da, quais os custos para 
o município, mas estima 
que fiquem acima dos 100 
mil euros.

Para repartir encargos, 
a CMB lançou, ontem, um 
apelo às empresas de Bra-
ga, para que associem à 
iniciativa que impõe «cus-
tos consideráveis» para o 
município. 

«É importante que os 
empresários bracarenses 
se associem aos momen-
tos mais marcantes da ci-
dade e as empresas divi-
dam uma parte simbólica 
dos seus lucros», disse Ri-

CMB 
pediu 

a empresas 
para 

que se 
associem 

à iniciativa

Adeptos do SC Braga já reservaram 70 autocarros

D
M

cardo Rio, concretizando 
que a festa que vai decor-
rer na Praça do Município, 
no dia 31 de maio, integra 
uma tarde de convívio.

Além do ecrã gigan-
te, onde será projetada a 
transmissão do jogo, ha-
verá «muita animação», 
prometeu o autarca, que 
não escondeu a confian-
ça de que o clube arse-
nalista vai trazer do Ja-
mor a sua segunda Taça 
de Portugal. 

Há dias, depois de re-
ceber a equipa da APD de 
Braga que venceu a Ta-
ça de Portugal, Rio dis-
se estar à espera de rece-
ber o ABC/UMinho (luta 
pela Taça Challenge) e o 
SC Braga, que joga no Ja-
mor no dia 31.

Trio em sub-rendimento 

Matheus, Rafa e 
Pedro Tiba: afinal,     
o que é que se passa?
É notório que alguns jogadores do SC Braga não 
atravessam um grande momento, por razões di-
versas. Na baliza, Matheus, que chegou, como 
se costuma dizer, a "dar pontos", não tem esta-
do feliz nas últimas partidas. Em Alvalade ficou 
mal na fotografia num golo, isto depois de ter 
errado em Paços de Ferreira. Pedro Tiba e Ra-
fa, que começaram a época a todo o gás, tam-
bém estão a render pouco. Cansaço?
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desporto P.19

BRAGA 
VÊ TAÇA 
DE PORTUGAL
NA PRAÇA 
DO MUNICÍPIO
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Andebol: II Divisão

Arsenal da Devesa 
venceu Boa Hora
O Arsenal da Devesa recebeu e venceu o Boa Ho-
ra por 25-24, em encontro da quarta jornada da 
segunda fase do campeonato nacional de ande-
bol da segunda divisão.  O conjunto bracaren-
se, que ao intervalo vencia por 13-12, segue na 
segunda posição da tabela classificativa, com 10 
pontos, menos dois que o comandante AC Fafe, 
que soma por triunfos os quatro jogos até ago-
ra disputados.

Nesta ronda o conjunto fafense venceu no pa-
vilhão do Sismaria por 27-22, enquanto o Avan-
ca venceu no pavilhão do Benfica B por 23-17.

Assim, a classificação geral é liderada pelo AC 
Fafe com 12 pontos, seguido do Arsenal da De-
vesa (10), Avanca (9), Boa Hora (6), Sismaria (6) 
e Benfica B (5).

Na próxima jornada, o Arsenal visita o Benfi-
ca, o Fafe faz o mesmo ao Boa Hora e o Avanca 
recebe o Sismaria.

Juniores: ABC venceu Gaia
Na segunda fase do campeonato nacional de ju-
niores, o ABC recebeu e bateu o Gaia por 37-29, 
em encontro da sexta jornada da competição.

Noutros encontros da ronda, o Benfica rece-
beu e bateu o Águas Santas (22-21) e o Sporting 
fez o mesmo ao S. Bernardo. O Sporting lidera, 
com 16 pontos, seguido do ABC (14), S. Bernar-
do (13), Benfica (13), Águas Santas (10) e Gaia (6).

Juvenis: ABC venceu
no pavilhão do Benfica

Na segunda fase do campeonato nacional de ju-
venis, o ABC visitou e venceu o Benfica por 28-
25, em encontro da primeira jornada da prova, 
enquanto o Perestrelo recebeu e empatou com 
o Águas Santas a 25 golos.
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Tal como aconteceu no ano ante-
rior, o Centro de Cultura e Des-
porto dos Trabalhadores da Saúde 
e Segurança Social de Angra do 
Heroísmo resolveu associar-se às 
comemorações do Dia da Seguran-
ça Social, tendo, na circunstância, 
promovido uma caminhada pela ci-
dade açoriana Património Mundial 
com saída do edifício da Segurança 
Social, sito à Avenida Tenente-Co-
ronel José Agostinho, pelas 17h00, 
e regresso, por volta das 18h30, à 
sede do Centro de Cultura e Des-
porto, no Caminho Novo, freguesia 
de São Pedro.
O percurso comportava cerca de 3,5 
quilómetros e a caminhada durou 
aproximadamente uma hora, tendo 
passado por algumas das principais 
artérias do centro histórico de An-
gra do Heroísmo, até ao Porto das 
Pipas e regresso, englobando ainda 

o excelente parque natural do Rel-
vão.
Esta foi uma forma que o Centro 
de Cultura e Desporto da institui-
ção encontrou para marcar a pas-
sagem deste dia e, ao mesmo tem-
po, aproveitar para proporcionar o 
convívio de sócios e familiares, in-
clusive, um de os objetivos expres-
sos nos estatutos, que, à melhor 
maneira das gentes da ilha Tercei-
ra, terminou na respetiva sede com 
um beberete para restabelecimen-
to das energias despendidas pe-
los briosos “atletas” – todos eles, 
segundo os dados recolhidos, em 
notável forma.
Foi, digamos, uma ótima jornada 
de convívio e boa-disposição, não 
esquecendo, claro, a importância da 
salutar prática da atividade física. É 
caso para dizer: venha a próxima 
caminhada.

COmEmORaÇÃO DO Dia Da SEGURaNÇa SOCiaL

GRUPO DE PARTICIPANTES na Caminhada promovida pela Segurança Social 

Caminhada no 
centro de Angra

ENCONTRO DAS ESCOLINHAS
A outro nível, o Serviço de Despor-
to da Terceira dinamiza no próxi-
mo dia 23, sábado, das 10h00 às 
12h00, no Complexo Desportivo 
João Paulo II, em Angra do Heroís-
mo, o XIV Encontro das Escolinhas 
do Desporto, em colaboração com 
as diferentes associações de mo-
dalidade, clubes desportivos esco-
lares, clubes desportivos e demais 
instituições.
Segundo a organização, prevê-se a 
participação, neste evento, de cer-
ca de 450 alunos dos 153 núcleos 
de atividades desportivas que se 
encontram a funcionar no corrente 
ano letivo.

São 18 as modalidades desportivas 
presentes, nomeadamente: andebol, 
atletismo, basquetebol, bowling, 
dança desportiva, equitação, fute-
bol, futsal, golfe, judo, karaté, kick-
boxing, natação, patinagem, ténis 
de campo, vela, voleibol e xadrez. 
O modelo organizativo é idêntico 
ao do ano transato, sendo cons-
tituído por cerca de 20 estações 
com atividades lúdicas/desportivas. 
Para além das modalidades descri-
tas, incluir-se-ão jogos tradicionais, 
circuito de destrezas, bicicletas, 
escalada, insufláveis, matraquilhos 
e taurina-pegas. Mais informações 
sobre este acontecimento em próxi-
mas edições. 

Iniciativa do Centro de Cultura e Desporto dos Tra-
balhadores da Saúde e Segurança Social de Angra 
comportou cerca de três quilómetros e meio.
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Quintana promete "um FC Porto trabalhador" - O Jogo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19-05-2015

Meio: Jogo Online

URL:: http://www.ojogo.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=4577427

 
O guarda-redes dos hexacampeões reconhece erros no terceiro jogo, mas avisa que o FC Porto quer
chegar outra vez ao título, esta quarta-feira com o Sporting.
 
 O FC Porto venceu dois jogos na final do play-off do campeonato, pelo que está em vantagem para o
quarto e último jogo. Quintana admite que a equipa falhou no encontro anterior, mas trabalhou bem
para corrigir os erros.
 
 "O facto de não estarmos muito bem na defesa foi o primeiro erro que cometemos para termos
perdido o terceiro jogo e, para além disso, estivemos muito precipitados no ataque. Infelizmente, não
saiu como queríamos, mas espero que este jogo corra bem e temos trabalhado para corrigir os nossos
erros. Esperamos um jogo complicado, mas queremos sair com uma vitória e com o campeonato",
disse o guarda-redes portista ao Porto Canal
 
 Quintana não tem dúvidas de que o Sporting terá pela frente "um FC Porto como se tem visto nesta
época, decisivo, trabalhador, com vontade. Acho que o jogo de amanhã vai ser muito diferente; eles
vão dificultar o nosso trabalho, mas temos de estar bem concentrados no que temos de fazer. Eles
não podem cometer erros, têm apenas a vantagem do fator casa e por isso vamos confiantes para o
jogo de amanhã", rematou.
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"O segundo lugar é o primeiro dos últimos" - O Jogo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19-05-2015

Meio: Jogo Online

URL:: http://www.ojogo.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=4577416

 
O capitão da equipa do Sporting garante que a equipa preparou-se bem para a receção, esta quarta-
feira, ao FC Porto, no quarto jogo da final do play-off
 
 Bruno Moreira diz que os três jogos anteriores com o FC Porto foram analisados ao pormenor para
detetar e corrigir o que esteve mal e já se notaram diferenças.
 
 "Vamos encontrar uma equipa muito forte como nas últimas três partidas. Vamos encontrar muitas
dificuldades. Analisámos várias vezes e muito bem os três jogos frente ao FC Porto. Percebemos que
tínhamos de melhorar na finalização porque tivemos muitos remates falhados nos dois primeiros
encontros e foi isso que conseguimos corrigir na terceira partida, tal como a maior parte das coisas
que falharam e é o que temos de continuar a fazer amanhã", apontou, em declarações ao sítio do
clube.
 
 O Sporting "está mais concentrado e motivado do que nunca. Temos esta oportunidade de estar a
disputar uma final e temos de aproveitar. O segundo lugar é o primeiro dos últimos, e só fazemos
história se vencermos e conquistarmos o campeonato", concluiu.
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O Madeira SAD vai defrontar o Ala-
varium na final do Campeonato
Nacional. Recorde-se que a for-
mação chegou à final após duas
vitórias sobre o Colégio João de
Barros por 28-26 e 29-19. A final
da comeptição, à melhor de três
tem o seu primeiro jogo marcado
para dia 30 de maio.

Madeirenses
estão na final
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O Madeira Andebol SAD derrotou
no domingo passado o Passos
Manuel em partida referente à 1.ª
mão do apuramento classificativo
entre os 7.º e 8º lugar do Campeo-
nato Nacional da I Divisão . Ainda
assim tudo está em aberto até ao
dia 23, em partida a disputar no
Pavilhão do Funchal.

SAD derrotou
Passos Manuel
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Carlos Resende atira-se à televisão pública por não respeitar ´mérito´ do ABC
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19-05-2015

Meio: Modalidades Online Autores: Anabela Macedo

URL:: http://www.modalidades.com.pt/noticias/carlos-resende-atira-se-a-televisao-publica-por-nao-respeitar-

merito-do-abc

 
E poderia ser sobre qualquer outro clube e a afirmação de Carlos Resende continuaria válida e, acima
de tudo, merecedora de reflexão. Carlos Resende é muito mais do que o treinador do ABC de Braga. É
uma das mais importantes personalidades do nosso desporto. Enquanto atleta foi, provavelmente, o
melhor jogador de andebol português de sempre, sendo um dos desportistas mais acarinhados do
desporto nacional. Enquanto treinador, mantém o respeito de todos e vai construindo uma bonita
carreira. Neste final de época, está a viver um dos momentos mais importantes da sua carreira, ao
disputar uma final europeia. Um momento tremendo para o ABC de Braga e para os seus adeptos,
mas também para todos os apaixonados por andebol e para o desporto português. O problema é que
a final da Taça Challenge parece estar a passar ao lado de algumas entidades. A primeira-mão desta
final decorreu no último Domingo, no pavilhão Flávio Sá Leite, mas o encontro só foi visto por quem se
pode deslocar ao pavilhão de Braga, uma vez que não teve qualquer transmissão, nem televisiva nem
online. E Carlos Resende foi ao Facebook partilhar a sua indignação, sobretudo contra a RTP, que
acusa de não reconhecer o mérito do ABC. "A participação de uma equipa portuguesa numa Final
Europeia de Andebol (Taça Challenge) não é algo meritório? Numa altura de grandes dificuldades para
o nosso país, não devemos transmitir os méritos internos? Assumindo que a RTP1 e a RTP2 são
'subsidiadas' com os nossos impostos (.) não conseguiria realizar esforços, no sentido, de alterar a sua
programação e de reunir o capital financeiro para transmitir o mérito nacional? Qual é o custo social
de valorizar o que fazemos bem?", são as questões lançadas pelo treinador do ABC. Carlos Resende
continua a sua declaração referindo que assim será difícil explicar às filhas, aos alunos e aos atletas a
importância de darem "o melhor deles", após este exemplo que "vem de cima" e que prefere
"valorizar as banalidades", finalizando o comentário dirigindo-se aos governantes apelando que "não
permitam que este tipo de situações ocorram". O jogo teve início às 18h00, numa altura em que os
canais desportivos se dividiam entre as decisões dos campeonatos de futebol português e espanhol.
No entanto, na RTP tal não sucedeu, e também a Bola TV e a Andebol TV que transmitem alguns jogos
do campeonato e Taça de Portugal, não transmitiram a final europeia. O facto é que o ABC venceu o
jogo, perante a melhor assistência da época, com quase 2200 espectadores nas bancadas, na mesma
hora do futebol e quando em Braga decorria a prova de automobilismo 'Rampa da Falperra', o que
apenas esclarece a paixão que os portugueses têm pelo andebol. O ABC joga, no próximo domingo, na
Roménia, a segunda-mão da final, contra o Odorhei. A equipa viaja de Braga com uma vantagem de
quatro golos e com o sonho de regressar com o primeiro título europeu na bagagem, depois de
perdidas as finais em 1994 (Liga dos Campeões) e 2005 (Taça Challenge). O jogo terá transmissão na
EHF TV (http://www.laola1.tv/en-int/calendar/266.html). Pelos comentários e partilhas desta
publicação de Carlos Resende, subentende-se que são centenas as pessoas a compartilharem o
sentimento do treinador academista. E há mesmo quem diga que, se fosse um dos 'três grandes' do
futebol, esta questão nem se colocaria, e que Braga fica longe de Porto e Lisboa. Também por isso,
lançamos a questão: Tem razão Carlos Resende ao apontar o dedo à televisão pública que se
'esqueceu' da meritória campanha do ABC de Braga nesta prova europeia? Deixem-nos as vossas
opiniões na caixinha de comentários em baixo!
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 19 Maio, 2015
 
Anabela Macedo
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Sócios do Sporting com entrada livre em Odivelas
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19-05-2015

Meio: Record Online

URL:: http://www.record.xl.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=949504

 
para o 4.º jogo da final do playoff Os sócios do Sporting vão ter entrada livre no quarto jogo da final
do playoff do campeonato, frente ao FC Porto, quarta-feira, a partir das 21 horas no Pavilhão
Multiusos de Odivelas. O clube de Alvalade informa que os sócios com as quotas em dia poderão
levantar o seu bilhete, mais um de acompanhante, na Loja Verde mediante a apresentação do
respetivo cartão de Sócio até às 20 horas desta terça-feira e entre as 10h e as 18h30 de quarta-feira.
Os bilhetes também podem ser levantados no Multiusos de Odivelas, a partir das 20 horas do dia do
jogo, sendo a iniciativa limitada à lotação do pavilhão. A final do playoff está 2-1 com vantagem para
o FC Porto.
 
 , 19 maio de 201516:45
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Sócios do Sporting com entrada livre em Odivelas
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19-05-2015

Meio: Sábado Online

URL:: http://www.sabado.pt/ultima_hora/detalhe/socios_do_sporting_com_entrada_livre_em_odivelas.html

 
Multiusos de Odivelas recebe quarta-feira, às 21 horas, o quarto jogo do playoff entre leões e FC
Porto... 16:45 . Record Por Record Os sócios do Sporting vão ter entrada livre no quarto jogo da final
do playoff do campeonato, frente ao FC Porto, quarta-feira, a partir das 21 horas no Pavilhão
Multiusos de Odivelas.O clube de Alvalade informa que os sócios com as quotas em dia poderão
levantar o seu bilhete, mais um de acompanhante, na Loja Verde mediante a apresentação do
respetivo cartão de Sócio até às 20 horas desta terça-feira e entre as 10h e as 18h30 de quarta-feira.
Os bilhetes também podem ser levantados no Multiusos de Odivelas, a partir das 20 horas do dia do
jogo, sendo a iniciativa limitada à lotação do pavilhão.A final do playoff está 2-1 com vantagem para o
FC Porto.
 
 16:45 . Record
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  Área: 5,12 x 15,58 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 59312337 15-05-2015
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andebol

FC Porto vence Sporting e ganha vantagem na 
disputa do título

O FC Porto venceu o Sporting 
por 36-33 no primeiro jogo da 
fase final de disputa do título na-
cional de andebol, num jogo mui-
to equilibrado em que foi mes-
mo necessário ir a prolongamento 
para resolver.

Os ‘azuis e brancos’ começa-
ram melhor com Hugo Santos - 
que divide com Gilberto Duarte 
o rótulo de melhor marcador dos 
‘dragões’ com oito golos - dois em 
livres de sete metros.

Antes dos cinco minutos, o FC 
Porto vencia por um parcial de 
cinco golos sem resposta, man-
tendo a vantagem sobre um Spor-
ting muito tímido na recuperação 
de bola.

Mas os ‘leões’ recompuseram 
a defesa e entre os 18 e os 25 
minutos conseguiram mesmo um 
parcial de 7-0 e chegaram ao in-
tervalo com o marcador assinalar 
17-14 a favor dos lisboetas, que 
tiveram em Pedro Portela o seu 
melhor marcador com oito golos, 
não surpreendia.

Valeu, no entanto, aos portis-
tas saberem tirar partido das ex-

clusões dos sportinguistas para 
conseguir recuperar a veia agres-

siva do início da partida. Nota de 
destaque para jogadas de con-

tra-ataque inspirado que acaba-
ram em Daymaro Salina, autor 
dos dois golos que recolocaram 
o atual campeão em título na 
frente.

Aos 45 minutos, um 22-21 
fazia adivinhar que a reta final do 
jogo seria disputada ‘taco a taco’. 
Sem surpresas: apenas se regis-
taram empates ou vantagens mí-
nimas, com cada uma das equi-
pas a marcar de cada vez que 
tinha posse de bola.

O 29-29 no final do tempo re-
gulamentar ditou a ida a prolon-
gamento que até começou melhor 
para o Sporting que, no entan-
to, se revelou incapaz de contro-
lar o internacional Gilberto Duar-
te (três golos em dois minutos), 
jogador que se revelou decisivo 
nesta fase do encontro.

FC Porto, que nas meias-fi-
nais tinha afastado o Benfica, e 
Sporting, vice-campeão e respon-
sável pela eliminação do ABC, 
voltam a defrontar-se em casa 
dos portistas.
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Após derrApós derrApós derrApós derrApós derrototototota, Ara, Ara, Ara, Ara, Arsenal lamensenal lamensenal lamensenal lamensenal lamenttttta oportunidadea oportunidadea oportunidadea oportunidadea oportunidade
perdidaperdidaperdidaperdidaperdida

 Hélder Oliveira

SIR 1º Maio – 23  /  Arsenal Canelas – 22

Juniores Femininos
   Arsenal de Canelas perdeu
uma boa oportunidade para
garantir a fase final. Na
deslocação à Marinha Grande,
as Juniores não foram felizes
e saíram derrotadas, deixando
para a última jornada a
possibilidade de qualificação.
   A lutar pelos mesmos
objetivos, Canelas e 1º de
Maio protagonizaram um jogo
disputado até aos limites e
muito emotivo. As canelenses
sabiam que ia ser um jogo
difícil, muito complicado e,
entrando algo nervosas,
permitiram que as adversárias
fossem melhores, deixando-
as superiorizarem-se durante
a primeira parte, onde
construíram uma vantagem de
sete golos. O jogo parecia
controlado pelo 1º de Maio e
perdido para as canelenses.
Puro engano. O Canelas nunca
desistiu de discutir o
resultado e, após o
reatamento, num assumo de
garra, as forasteiras
efetuaram uma recuperação

milagrosa, equilibrando a
partida, mantendo o jogo em
aberto até ao último segundo.
T iveram ainda uma última
oportunidade de êxito, mas
falhada, o que seria um
merecido prémio para a alma
demonstrada por esta equipa.
   Nada está perdido. Agora é
levantar a cabeça. Agora é
pensar no domingo. Jogando
em casa, com o apoio dos
nossos amigos, apesar de
difícil, a meta será vencer o

Porto Salvo e não perder essa
oportunidade de concretizar o
sonho da Fase Final.
   No próximo fim-de-semana
as Juniores disputam essa
verdadeira final. Domingo, 17
de Maio, 17h00, no Pavilhão
de Canelas, ARSENAL/PORTO
SALVO, ficando um apelo à
máxima mobilização dos
adeptos e amigos do Andebol
do Arsenal de Canelas para
que estejam em força no
apoio às nossas Juniores!
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andebol
Campeonato regional de veteranoS

Sanjoanense cimenta liderança
sANJOANENsE, 29

AA AvANCA, 10

Jogo no Pavilhão das Travessas.
Árbitros: Fábio Fernandes e Roger 
Gomes.
Sanjoanense: Nuno Cardoso, José Cor-
reia, Manuel Macedo, Luís Silva, André 
Lima, José Magalhães, Filipe Rosário, 
Carlos Ferreira, André Tavares, Luís 
Correia, Nuno Baptista, Marco Cardoso, 
Nuno Silva, Luís Cruz, José Fonseca, 
João Pereira. 
Treinador: Humberto Rodrigues.
Avanca: Pedro Santos, Joaquim Oliveira, 
Paulo Viterbo, Paulo Barbosa, António 
Santos, Carlos Rodrigues, David Oliveira, 
Carlos Valente, José Costa, João Cor-
reia, Hugo Gonçalves, António Matos, 
André Silva.
Ao intervalo: 14-3.

A Sanjoanense entrou a 
“matar” no jogo e obteve um 
parcial de 6-0. Jogando em 

velocidade e com uma defesa 
consistente, os alvinegros não 
deram hipótese à equipa do 
Avanca.

O resultado foi-se construin-
do na primeira parte e com uma 

margem grande no resultado, a 
Sanjoanense foi gerindo o plantel 
e rodando todos os seus atletas.

Não há muito a dizer sobre 
o jogo, apenas que a vitória 
cimenta ainda mais o primeiro 

lugar da formação de S. João da 
Madeira.

Na próxima sexta feira jogo 
importante entre a Sanjoanense 
e o Espinho, atual segundo 
classificado.
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SINAIS DA SEMANA

O Alcains tentou no campe-
onato discutir o título com o 
Águias do Moradal. Fê-lo com 
dignidade. A conquista da Taça 
de Honra é um prémio mereci-
do para quem valoriza o futebol 
no distrito.

Alcains: Foi o
 seu momento

O distrito de Castelo Branco 
e a sua capital têm uma rela-
ção especial com o ciclismo. 
E é nesta modalidade que a 
Comunidade da Beira Baixa 
também se apoia para promo-
ver os seus seis concelhos. 

Beira Baixa: 
É ciclismo…

A Albicastrense tinha traçado 
como objetivo a subida à 2.ª 
divisão de andebol e chegou 
a exibir argumentos para tal. 
Perdeu com o Modicus e 
deitou a toalha ao chão. Já vão 
três derrotas seguidas.

ADA: A toalha 
ao chão
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A Associação Desporti-
va Albicastrense (ADA) 
concluiu com uma vitória 
(24-19 sobre o 1.º de Maio 
da Marinha Grande) a sua 
participação no campeonato 
nacional de infantis (zona 
5). É o culminar de uma 
temporada positiva, tradu-
zida num lugar a meio da 
classifi cação.
Esta equipa, treinada por 
Márcia Cernawsky, conta 
com os seguintes atletas: 
Daniel Nunes, Vasco Breia, 
Vasco Lourinho, David 
Nunes, Francisco Mendes, 
Alexandre Matos, Rodrigo 
Correia, João Roque, João 
Tavares, Gonçalo Varandas, 

SEGUE-SE UM TORNEIO INTERNACIONAl

Infantis da ADA acabam bem
João Gertrudes, Pedro Cer-
nawsky, Diogo Romão, João 
Ventura, Rudi Matos e Rui 
Martins. 
Uma referência para Gon-
çalo Varandas que apontou 
103 golos ao longo do cam-
peonato, à média de quase 
sete por encontro.
O departamento de for-
mação da ADA vai agora 
preparar-se para o Torneio 
Internacional de Estarreja, 
que se realiza em junho (24 a 
28), o mais importante even-
to de andebol juvenil no país 
e onde o emblema de Castelo 
Branco se fará representar 
com as suas equipas de mi-
nis, infantis e juvenis.

FOTO FRANCISCO AFONSO

Jovens realizaram uma boa temporada
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ndebolA
Minis Femininos Taça de Encerramento

Vacariça A, 8
Sanjoanense, 18

Uma vez mais esta jovem equipa demonstrou grande 
atitude, que lhe permitiu averbar uma vitória justa e clara. 
Com uma defesa que na primeira parte foi praticamente 
impenetrável (ao intervalo a ADS vencia por 2-10) e um 
ataque que com belíssimas combinações ia contornando 
as dificuldades que as adversárias colocavam, assim se 
justifica a vitória das campeãs distritais num terreno habi-
tualmente complicado, mas que naquela tarde se rendeu 
à qualidade evidenciada pelas jovens comandadas pela 
dupla técnica Manuel António e Beto.

Página 40


