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10 E 11 DE SETEMBRO

Eurico Nicolau e Ivan Caça-
dor, árbitros internacionais,
naturais de Leiria, foram elei-
tos, no último fim-de-semana,
a melhor dupla da época de
2010/11, na Gala do Andebol,
realizada no Cine Teatro de

Fafe, inserida na Semana do
Andebol Nacional.

Os árbitros leirienses vence-
ram ao reunindo mais votos do
que Duarte Santos/Ricardo
Vieira (Madeira) e Daniel Frei-
tas/César Carvalho (Braga).l

Árbitros leirienses recebem 
prémio em Gala do Andebol
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Luís Filipe  � Silva

 O ABC faz hoje o seu jogo 
de apresentação à massa as-
sociativa,  às 20h30, no pavi-
lhão Flávio Sá Leite, frente aos 
espanhóis do SD Teucro.

A direcção academista de-
cidiu franquear as portas do 
pavilhão e espera-se uma en-
chente para ver em acção a 
equipa agora comandada por 
Carlos Resende.

Depois da participação no 
Torneio de Portugal, em Fafe, 
no passado fim-de-semana, 
que se saldou por um triun-
fo frente aos suecos do Lugi 
Handboll, por 38-33; e por der-
rotas ante o Benfica (29-28) 
Sporting, por 32-27, o ABC tem 
hoje mais um teste para veri-
ficar a evolução do seu grupo 
de trabalho, este ano sob uma 
nova orientação técnica.

Hoje, às 20h30, no Flávio Sá Leite

ABC apresenta-se aos sócios 
frente ao Teucro

Protocolo 
com Braga 2012: 
Capital Europeia 
da Juventude

Entretanto, hoje às 11h30, 
no Pavilhão Flávio Sá Leite, 
o ABC vai assinar um pro-
tocolo de colaboração com 
Braga 2012: Capital Euro-

peia da Juventude, onde es-
tarão presentes o presiden-
te clube academista, Luís Te-
les, o treinador Carlos Resen-
de e o presidente do Con-
selho de Administração da 
Fundação Bracara Augusta, 
Hugo Pires. 

O novo equipamento do 

ABC para 2011/12 terá o logo-
tipo  Capital Europeia da Ju-
ventude e esta parceria dará 
ainda aos jovens associados 
do ABC (até 30 anos) a pos-
sibilidade de pagarem apenas 
50 por cento da quota men-
sal entre Setembro de 2011 e 
Dezembro de 2012.

ABC tem hoje mais um teste de pré-temporada

ARQUIVO DM
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Equipa insular foi 2.ª classificada (vice-campeão nacional) nas últimas duas épocas e chegou a uma final da Taça de Portugal.

O Madeira SAD, para a época
2011/2012, conta com três caras novas
no grupo de trabalho, de onde se des-
tacaBoskoBjelanovic, um internacional
portuguêsque,depoisde representaro
FC Porto e o Sporting CP, optou por
aceitar o convite formulado pela “so-
ciedade” insular. O facto de a equipa
estar bem orientada econseguir bons
resultados, comoodois 2.ºs lugares no
Campeonatoe ter sido finalistadaTaça
de Portugal, permitiu umacordo (fácil)
entre as duas partes.
JM - Como é que aconteceu o convite
para o Madeira SAD?
BoskoBjelanovic -Nãoconsegui che-

gar a acordo como Sporting para con-
tinuar e surgiu a oportunidade de re-
presentar o Madeira SAD. Sabendo
que, nosdois últimos anos, fizeramum
excelente trabalho e como era uma
proposta interessante, achei que ao
aceitar poderia evoluir mais e ajudar a
equipaa fazer umaépoca, igual oume-
lhor, à do ano passado.
JM - Assim, o Madeira SAD ao ter fi-
cado em 2.º lugar nos dois últimos
campeonatos pesou na sua decisão?
BB - Sem dúvida que sim. Quando

se olha para oMadeira SAD, não se vê
uma equipa inferior aos outros candi-

datos ao título. Já mostrou que pode
ganhar a qualquer adversário e isso
aconteceu na época passada, à excep-
ção do FC Porto. Acho que, este ano,
podemos fazer um trabalho interes-
sante, igual oumelhor...
JM - Como é que está a ser a adapta-
ção à Madeira, uma realidade dife-
rente da que estava habituado?
BB - Éummeiocompletamentedife-

rente. Vivi seis anos no Porto, três anos
em Lisboa e vir para cá é uma expe-
riência diferente, mas está a ser muito
bom, estou a gostar e todos, desde os
meus colegasdeequipa, técnicos edi-
rigentes ,têm ajudadomuito. Não tem
sido nada difícil a minha adaptação.
JM - É um grupo motivado este do
Madeira SAD?
BB - Sim, vive-se muita alegria. Os

atletas estão a se divertir e, ao mesmo
tempo, com muita seriedade e muito
trabalho. Não há nenhum atleta que
não esteja a dar o máximo nos treinos
e, naalturadacompetição, vamosmos-
trarqueo trabalhovai ser compensado.
O espírito de grupo émuito bom.
JM - Por aquilo que conhece do grupo
é possível ir mais longe que o 2.º lu-
gar?
BB - Éumcoisaque todos sonhamos,

mas ainda estamosnapré-época. Esta-
mos a ver os jogadores que temos, a
equipaquevai ser construídae, para já,
vamos pensar jogo-a-jogo. É impor-
tante ganhar os dois primeiros jogos,
frente ao Sporting da Horta e ao Bele-
nenses edepois veremos atéondepo-
demos ir.
JM - O Madeira SAD é hoje visto com
outros olhos, como uma equipa que
se intromete na luta pelo título?
BB - Quando se fala do topo do An-

debol masculino em Portugal, o Ma-
deira SADéumaequipa que é sempre
referenciada, não só pelos resultados
desportivos,mas tambémpela organi-
zação do clube e pelo trabalho desen-
volvido e pela qualidade do Andebol
praticado.
JM - Apesar de ter vindo para a Ma-
deira, vai continuar a trabalhar para
voltar a ser convocado à Selecção Na-
cional?
BB - Estoua trabalharpara isso. Nãoé

por não estar num dos “grandes” que
nãomereçoestar lá,masestou, empri-
meiro lugar, para trabalhar edar omeu
melhorpara ajudaroMadeira SADaal-
cançar os seus objectivos. 1

Caros Jorge

O jogador não chegou a acordo com o Sporting e mostra-se satisfeito
pela opção. Na “sociedade” insular promete dar o melhor e ajudar o
clube a atingir os objectivos, ou seja lutar pelo topo da classificação.

As ambições de Bjelanovic
7 ANDEBOL -INTERNACIONAL PORTUGUÊS É REFORÇO DE QUALIDADE PARA O MADEIRA SAD

De acordo
com o jo-
gador «o
Madeira
SAD não é
inferior aos
outros can-
didatos ao
título».

DR
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ABC apresenta-se 
amanhã aos sócios
O ABC de Braga realiza amanhã
a sua apresentação oficial aos
sócios numa actividade que se
espera uma festa e que tem a
promessa de muitas surpresas.
No Pavilhão Flávio Sá Leite, a
partir das 20.30 horas, serão
prestadas homenagens, tributos
aos escalões de formação e
apresentação individual dos
jogadores que compõem o
plantel academista tendo em
vista o ataque à temporada
2011/2012.
Depois da apresentação a festa
fica completa com a realização
do encontro entre o ABC de
Braga e a equipa do SD Teucro.
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Decorreu em Fafe, no Norte do
País, a IGaladoAndebol, eventoque
premiouosmelhoresdamodalidade,
com medalhas de ouro, numa ceri-
mónia que teve lugar no Cineteatro
local.Oespaçoesteverepletodeuma
assistência atenta, que seguiu a par e
passo todososmomentosda festado
Andebol nacional. A iniciativa inse-
riu-sena SemanadoAndebolNacio-
nal, com a Federação a distinguir e a
reconhecer aquelesquemais sedes-
tacaram e contribuíram para o su-
cessodoAndebol, atravésdeum tra-
balhoprolongadoecomdedicaçãoà
modalidade.
Deentre todosopremiados,odes-

taque foi para Carlos Pereira, doMa-
deira SAD, eleito como “MelhorDiri-
gente”, pelo trabalho efectuado
naquele emblema, nos últimos anos,
equeculminoucomaequipa insular
aconseguirdois2.ºs lugaresnoCam-
peonato e uma final da Taça de Por-

tugal.CarlosPereiraconseguiudarou-
tra credibilidade à formação insular,
que agora é vista como um clube or-
ganizado eque luta sempre pelos lu-
gares cimeiros da prova.
Também Miguel Ferraz, ainda do

Madeira SAD, recebeu o prémio de
“Jogador Revelação”, um reconheci-
mento pelo trabalho que vem reali-
zando e pela importância que tem
tido as suas prestações, quer ao nível

do clube como tambémdaSelecção
Nacional.CarlosCarneiro,doBenfica,
e Vera Lopes, do Gil Eanes, foram os
“Melhores Jogadores”, enquantoque
o “Melhor Treinador” foi Ljubomir
Obradovic, do FC Porto, um prémio
quenãoficariamalao técnicodoMa-
deira SAD, Paulo Fidalgo, pelos re-
sultados que temalcançado.
Já a “Melhor Dupla de Árbitros”,

que tinha como nomeados os ma-

deirenses Duarte Santos e Ricardo
Fonseca, foiatribuídoaEuricoNicolau
e IvanCaçador.
Nesta Gala do Andebol, a “Andys-

tat”,o sítiodaestatísticadoAndebol 1,
entregouosprémiosaosmelhoresda
últimaépoca,comdestaqueparaCar-
losCarneiro (Benfica) - “Melhor Joga-
dor” -, Hugo Laurentino (FC Porto) -
“Melhor Guarda-Redes” - e Ricardo
Moreira (FC Porto) - “Melhor Marca-
dor”. Uma nota, ainda, para as “Me-
dalhasdeExcelência” (150oumais in-
ternacionalizações como sénior)
atribuídas a Carlos Galambas, Juliana
Sousa e Ana Seabra, todos jogadores
que passaram pelas fileiras do Ma-
deira SAD. Com “Medalha de Ouro”
(75 ou mais internacionalizações
como sénior) foram várias as atletas
(femininas)galardoadas,madeirenses
ouquepassarampela Região.1

Carlos Jorge

7 ANDEBOL - FEDERAÇÃO PREMIOU OS MELHORES NUMA GALA EM FAFE

Carlos Pereira e Miguel Ferraz premiados

O jogador madeirense foi um dos “galardoados”.

Página 10


