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Andebol feminino: Vermoim com arranque
positivo no campeonato nacional de juvenis
A equipa de juvenis feminina AC Vermoim iniciou a época com uma jornada
dupla. No feriado de 5 de Outubro, na deslocação a Esposende, deu boa
réplica frente ao Juvemar (campeão nacional de seniores femininas) e logo
no dia seguinte levou de vencida as felgueirenses do Clube de Andebol
Barrosas. A equipa famalicense disputa esta época o campeonato nacional
de juvenis femininas, de andebol, e com pouco mais de um ano de trabalho
regular, as atletas apresentam já um nível evolutivo muito considerável,
contando para a presente época com a orientação do treinador Luís Pinto que
transita da época passada e do experiente técnico Carlos Baldaia (conhecido
pelo seu trabalho em clubes como Boavista e o Andebol Clube de Fafe) nu-
ma clara afirmação da aposta de todos nesta equipa de atletas famalicenses.

DR

Equipa feminina de juvenis do AC Vermoim
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111 Tiago Carmo, jovem 
de 23 anos, está de regresso 
à Académica, depois de ter 
representado o AC Sismaria 
(2.ª Divisão Nacional) duran-
te duas épocas. Esquerdino, 
Carmo é natural de Coimbra 
e “nasceu” para o andebol nos 
escalões de formação do em-
blema estudantil. Enquanto 
júnior, alinhou na formação 
sénior academista, que repre-
sentou por 87 vezes, tendo 

marcado 284 golos. Atualmen-
te, é um dos jogadores estu-
dantis que mais vezes vestiu a 
camisola do clube de Coimbra.

Com o objetivo de concluir o 
seu mestrado na Faculdade de 
Ciências do Desporto e Educa-
ção Física da Universidade de 
Coimbra, Tiago Carmo regres-
sa à sua cidade natal, depois de 
ter recusado alguns convites 
de clubes da 1.ª Divisão Na-
cional.

Andebol Tiago Carmo 
regressa à Académica
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Conferimos os desfechos completos 
da quinta jornada da primeira fase 
do Campeonato Nacional de Ande-
bol 1, na qual sobressai a excelen-
te vitória (23-26) do Sporting da 
Horta em Lisboa: Madeira SAD 31 
– Avanca 25, ABC 27 – Belenenses 
23, Xico Andebol 24 – Sporting 26, 
CDE Camões 23 – Sporting da Hor-
ta 26, SL Benfica 26 – Águas Santas 
20 e Fafe 23 – FC Porto 38. 
O quadro da classificação atual está 
assim estabelecido: 1.º Sporting 
5 jogos/15 pontos, 2.º SL Benfica 
5/15, 3.º FC Porto 5/13, 4.º Águas 
Santas 5/11, 5.º Madeira SAD 5/11, 
6.º Sporting da Horta 5/11, 7.º 
ABC/U Minho 5/11, 8.º Xico Ande-
bol 5/9, 9.º Fafe 5/7, 10.º Belenen-
ses 5/7, 11.º CDE Camões 5/5, 11.º 
Avanca 5/5.  

ANDEBOL

Sporting da Horta
ganha fora de portas
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AGENDA DIÁRIA
MODALIDADES

FUTEBOL
• Marítimo folga no dia de hoje.
• Nacional treina às 10h30 no Es-
tádio da Madeira, na Choupana.
• Selecção A de Portugal com os
madeirenses Cristiano Ronaldo e
Rúben Micael, prossegue o está-
gio de preparação para os jogos
com a Rússia e Irlanda do Norte
de qualificação para o Campeo-
nato do Mundo. O treino de hoje é
às 10h30 no Campo de treinos do
Hotel Marriott em Praia D’El Rey
• Selecção da Madeira de sub-14
treina hoje, a partir das 19h15, no
Campo Adelino Rodrigues.
• Inscrições para o Colóquio sobre
o Futebol Feminino "Caminhos
para o Futuro", até quinta-feira.
• Inscrições para a "Smurfs da
Bola", projecto de Futebol do FC
Bom Sucesso, 10h/13h, sede do
clube.
• Inscrições para o Torneio “Perei-
ras e Desporto” na referida loja.

ANDEBOL
• Apresentação oficial do “Torneio
de Apresentação ADC Andebol
2012”, pelas 19h00, no Pavilhão
da Camacha.

AUTOMOBILISMO
• Inscrições para o Raid Município
do Funchal (Viaturas Clássicas e
Históricas), até dia 19.

CONGRESSO
• Inscrições para o Congresso In-
ternacional "O Desporto e o Mar",
organizado pelo Clube Naval do
Funchal e UMa, até ao próximo
dia 15.

DIVERSOS
• Exposição "Judo na Ribeira
Brava", Espaço Mercado, até ao
próximo dia 28.
• A Escola Náutica RAM realiza
Curso de Navegador de Recreio,
categoria de Patrão de Costa.
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Centro de Treino Feminino de Lisboa começa a funcionar a 9 de Outubro
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 08/10/2012

Meio: Atletismo Magazine.com

URL: http://www.ammamagazine.com/noticias/noticias-andebol/8276-centro-de-treino-feminino-de-lisboa-comeca-a-funcionar-a-9-de-outubro

/

 
Os treinos serão semanais, às terças, quartas e quintas feiras. O Pavilhão da Escola Secundária Pedro
Nunes, na Av. Álvares Cabral, em Lisboa (entre o Largo do Rato e o Jardim da Estrela), receberá
semanalmente às 3ªs, 4ªs e 5ªs feiras, das 21h00 às 22h30, os treinos do Centro de Treino de Lisboa.
O primeiro treino é já amanhã, 9 de Outubro. As atletas das Seleções Nacionais deslocadas na região
de Lisboa, por motivos escolares ou outros, estão automaticamente convocadas para os respetivos
treinos. Os clubes que estiverem interessados em que outras atletas possam frequentar o Centro de
Treino, deverão apresentar a proposta à Federação de Andebol de Portugal, através do e-mail Este
endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar.
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ANDEBOL

Alexandre Tavares
pivot

Daniel Valente
ponta dir.

Sérgio Paiva
ponta dir.

Fabien Scheck
lat. esq.

Andebol sénior masculino aposta nos

“A nossa meta passa
A aposta em atletas 

formados no clube tem sido 
uma das prioridades da 
Associação Desportiva San-
joanense que, no andebol, 
também tem seguido esse 
caminho. Com a nova época 

desportiva prestes a come-
çar, a equipa sénior mas-
culina já está pronta para o 
novo desafio e com atletas 
e um treinador formado nas 
escolas alvinegras. Hum-
berto Rodrigues, que ainda 

Fernando Ferreira
vice-presidente andebol

Augusto Macedo
dirigente
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Eduardo Sousa
ponta esq.

Pedro Amorim
pivot

Bruno Pinho
central / lat. esq.

Eduardo Pereira
pivot

Humberto Rodrigues
treinador

Nuno Neves
dirigente

Ricardo Pinho
lateral esq./dir.

Ricardo Gaspar
guarda-redes

Henrique Pinho
guarda-redes

Hugo Terra
guarda-redes

Hélder Santos
central

Rui Gonçalves
ponta esq./dir.

Ricardo Pinho
lat. dir.

José Correia
treinador adjunto

 “homens da casa”

 pela subida de divisão”
há pouco tempo vestia a 
camisola da Sanjoanense 
como jogador, é agora o 
principal treinador de um 
grupo que recentemente 
foi reforçado com cinco ele-
mentos de grande qualida-

de, e que regressam a um 
clube que bem conhecem. 
Ricardo Pinho, Hugo Terra 
e Bruno Ferreira ingressam 
nos alvinegros depois de, 
na época passada, terem 
alcançado o título nacional 

da 2.ªa divisão ao serviço do 
Avanca., enquanto Hélder 
Santos e Eduardo Pereira, 
regressam também a uma 
“casa” que bem conhecem 
depois de uma passagem 
de dois anos por outros 

clubes.
Inserida na 3.ª Divisão 

Nacional, a nova temporada 
não se espera fácil para a 
Sanjoanense, mas os obje-
tivos já estão definidos e o 
patamar estabelecido é ele-
vado. “A nossa meta passa, 
claramente, por entrar na 
luta pela subida de divisão”, 
admitiu o novo técnico que 
considera que a pré-época 
tem corrido dentro da nor-
malidade. “Sempre que 
possível, temos feito jogos 

de treino com equipas de 
divisão superior”, acres-
centou o treinador que, no 
entanto, aponta algumas 
adversidades. “O único se-
não foram algumas lesões 
e mazelas que apareceram, 
mas felizmente nada de 
grave”, sublinhou Humberto 
Rodrigues, considerando 
que a equipa está a evoluir 
e a preparar-se para atacar 
a temporada. “É obvio que 
temos muito trabalho pela 
frente de forma a potenciar 

toda a qualidade que temos 
no plantel”, acrescentou o 
técnico, reconhecendo a im-
portância de ter construído 
uma equipa forte e a custo 
zero. “Todo o grupo veio da 
formação da Sanjoanense, 
e alguns jogadores estavam 
em patamares competitivos 
mais elevados”, sublinhou 
Humberto Rodrigues, que 
considera que a aposta 
“tem de ser claramente na 
formação”. “Não há outra 
hipótese”, admitiu.

Emanuel Pinheiro
ponta esq.

António Brandão
ponta esq.

Tiago Ribeiro
pivot

Diogo Gomes
lat./ponta dir.
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ANDEBOL
Juniores masculinos – Nacional da 1.ª Divisão

Segundo tempo ditou derrota 
em jornada inaugural

Fafe  32
Sanjoanense  18

Sanjoanense: Rui Guerra, 
Bruno Sousa, Fábio Gonçal-
ves, Daniel Veloso, Ricardo 
Pinho, Vítor Mateus, Rui 
Martins, Emanuel Silva, 
Ricardo Silva, Fábio Fer-
nandes.
Treinador: Filipe Rosário.

Na jornada inaugural 
do Campeonato Nacional da 
1.ª Divisão, a Sanjoanense 

não se conseguiu impor à 
equipa de Fafe, regressan-
do a S. João da Madeira 
com uma pesada derrota. 

Apesar do início equi-
librado, situação que se 
manteve durante toda a pri-
meira parte, com o intervalo 
a chegar com a igualdade 
no marcador (12-12), a 
Sanjoanense acabaria por 
ceder no segundo tempo. 
Com uma exibição pouco 
conseguida na segunda me-
tade da partida, os alvine-
gros permitiram assim que 

o Fafe chegasse à vitória. 

AGENDA

Juniores masculinos 
Nacional 1.ª Divisão
Sanjoanense-ISMAI
Dia 5, às 15h00, 
Pavilhão Travessas

Seniores femininos 
Nacional 2.ª Divisão
Lusitanos-Sanjoanense
Dia 5, às 21h30, 
Pavilhão St. Cruz

Seniores femininos 
Nacional 2.ª Divisão
Sanjoanense-St. Joana
Dia 6, às 15h00, 
Pavilhão Travessas

Juniores masculinos 
Nacional 1.ª Divisão
Gaia-Sanjoanense
Dia 7, às 18h00
Pavilhão FC Gaia
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Equipas de 
Leiria no pódio 
da Supertaça
ANDEBOL - Juve Lis (2.º 
lugar) e Colégio João de 
Barros (3.º) participaram 
na decisão da Supertaça 
(seniores femininos), 
ganha pela equipa do 
Madeira SAD. A prova, 
que contou ainda com o 
Sports Madeira, decor-
reu no Pavilhão da Juve 
Lis (Leiria), dias 29 e 30 
de Setembro.

No jogo aguardado 
com maior expectativa, 
o muito público que pre-
senciou a partida e en-
cheu as bancadas do pa-
vilhão não deu por mal 
empregue o seu tempo 
já que pode assistir a um 
jogo muito equilibrado 
até ao intervalo. Algum 
desequilíbrio só pare-
cia notório quando as 
madeirenses chegaram a 
uma vantagem de quatro 
golos (24-20), margem 
que parecia ser sufi-
ciente. A Juve Lis reagiu 
muito bem e recuperou 
até ao 25-24. A última 
posse de bola ainda foi 
das leirienses que, no 
entanto, não consegui-
ram levar o ataque até 
ao fim, desperdiçando a 
eventual oportunidade 
de empatarem o jogo, 
levando-o para prolon-
gamento. O resultado 
não se alterou e o título 
viajou novamente para a 
Madeira. 

No jogo de atribuição 
dos 3.º e 4.º o Colégio 
João de Barros sentiu 
grandes dificuldades 
em ultrapassar o Sports 
Madeira, que ao interva-
lo vencia por 12-14. No 
segundo tempo, a forma-
ção de Paulo Félix che-
gou a estar a perder por 
22-18, mas nos últimos 
sete minutos apareceu 
muito bem a defender, 
com muitas intercepções 
de bola que permitiram 
rápidos contra-ataques 
quase sempre concreti-
zados em golo. No final, 
25-24 a favor da equipa 
das Meirinhas (Pombal).
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Junta de Caldelas assina protocolo
A Junta de Freguesia de Caldelas assina amanhã um 

protocolo com o CART, Agrupamento de Escolas das 
Taipas e Ponte e a Associação de Andebol de Braga com 
vista à promoção deste desporto entre os jovens. A ceri-
mónia está marcada para as 18 horas, na sede da Junta 
de Caldelas.

Página 12



A13

  Tiragem: 8000

  País: Portugal

  Period.: +2 por Semana

  Âmbito: Regional

  Pág: 11

  Cores: Cor

  Área: 9,93 x 5,82 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 44079670 01-10-2012

Andebol: II Divisão

Vitória bateu Vela por cinco pontos
Na segunda ronda da primeira fase do “nacional” da II Divisão,
o Vitória bateu anteontem à tarde, em Setúbal, a formação do
Vela de Tavira pela margem de 26-21. Ao intervalo da partida,
os setubalenses venciam por margem ainda mais folgada, 18-
11. O “sete” vitoriano mostrou uma superioridade clara face aos
algarvios. Comentário mais alargado na próxima edição. Ainda na
Zona Sul, Ginásio do Sul recebeu e bateu o AC Sismaria por 29-28.
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