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ANDEBOL
| Carlos Costinha Sousa | 

O Xico Andebol, no regresso à II
Divisão Nacional, apresenta
uma estrutura técnica e um plan-
tel que sofreram bastantes modi-
ficações, mas muita vontade de
conseguir somar, desde o início
do campeonato, os pontos que
tão importantes são para que a
equipa vimaranense consiga lu-
tar pelos seus objectivos.

Gustavo Castro é o timoneiro
que vai tentar levar o Xico An-
debol aos seus objectivos e afir-
ma que este primeiro jogo da
temporada, em casa do Arsenal
Andebol, vai ser disputado da
mesma forma que serão todos,
ou seja, a equipa vimaranense
apresenta-se na nova temporada
com a mentalidade de “jogo a
jogo pensar que devemos e po-
demos ganhar”. A meta será
sempre a conquista dos três pon-

tos em disputa na partida.
O técnico reconhece, no entan-

to, que a sua equipa está a en-
frentar um processo de reestru-
turação, com um plantel bastante
modificado, mas com plena co-
vicção de que “todos conhecem
os nossos pontos fracos e fortes.
O plantel está estruturado e tem
trabalhado bem no sentido de se
apresentar ao seu melhor nível”.
Por isso, a vitória é o objectivo.

Clube histórico do andebol
português, o Xico é neste mo-

mento, na opinião de Gustavo
Castro, um “clube que tem expe-
riência de I Divisão, mas com
poucos jogadores no plantel que
tenham essa mesma experiência.
Temos muitos jovens atletas que
ainda não tiveram a oportunida-
de de disputar a divisão maior
do andebol português, temos
atletas que já disputaram a II e
III divisões e também alguns jo-
vens que eram juniores. Por isso
pode faltar alguma experiência
que o Arsenal, por sua vez, terá,
mas temos muita qualidade,
vontade, determinação e ambi-
ção de conseguir lutar pelos
objectivos que traçamos”.

Por isso mesmo, para além de
ser um dérbi minhoto e ainda
que disputado numa fase muito
embrionária do campeonato, o
duelo entre Arsenal e Xico tem
todos os ingredientes para se
transformar num grande espec-
táculo de andebol.

Gustavo Castro, técnico do Xico Andebol, acredita na vitória em Braga

“Jogo a jogo pensamos sempre no triunfo”

“Temos como objectivo pri-
mordial para esta tempora-
da encarar jogo a jogo a
pensar que devemos e po-
demos ganhá-lo”.
“Temos muita qualidade,
vontade, determinação e
ambição”.
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ANDEBOL
| Carlos Costinha Sousa | 

É o regresso das grandes emo-
ções do Campeonato Nacional
de Andebol da II Divisão ao pa-
vilhão Flávio Sá Leite. O Arse-
nal Andebol está de volta à ac-
ção e começa a competição com
um jogo que promete: um dérbi
minhoto frente ao Xico Andebol.

A qualidade do andebol prati-
cado na partida de amanhã está,
certamente, assegurada, com
duas equipas que procuram co-
meçar a temporada da melhor
maneira, ou seja, a vencer.

Para Gabriel Oliveira, treina-
dor que se estreia no comando
dos arsenalistas, o objectivo pas-
sa por conquistar o triunfo, para
“começar a época com uma vitó-
ria. No entanto, temos noção de
que este jogo acaba por ser algo
especial e certamente terá índi-
ces emotivos mais elevados e se-
rá um jogo complicado. O Xico
Andebol é uma equipa experien-
te, com vários anos de I Divi-
são”, começou por considerar o
treinador do Arsenal, para logo
acrescentar que, no entanto, a
sua equipa vai “assumir o papel
e o facto de jogar em casa, para

lutar pela conquista dos pontos”.
Mas o técnico reconhece que

não será nada fácil defrontar um
Xico Andebol que tem muita ex-
periência, apesar das alterações
que sofreu. “Considero que há
vários factores que podem in-

fluenciar o jogo. Desde logo o
facto de que o Xico Andebol
desceu de divisão e sofreu mui-
tas alterações, sendo que todos
certamente querem mostrar ser-
viço. Nós também temos alguns
jogadores com experiência de

I Divisão e, curiosamente, al-
guns representavam o Xico na
época passada. Por isso mesmo
vamos tentar impor o nosso esti-
lo de jogo e o ritmo que preten-
demos para trabalhar pela vitó-
ria”, referiu o treinador.

Para este jogo, que tem início
marcado para as 21.30 horas,
Gabriel Oliveira espera que “a
equipa conte com o apoio do pú-
blico, dos seus adeptos, como de
resto aconteceu nos jogos da
época passada”.

“Queremos começar com uma vitória”
ARSENAL ANDEBOL regressa amanhã à acção no Campeonato Nacional da II Divisão, com uma recepção ao Xico Andebol,
num dérbi que promete emoções e no qual os bracarenses querem somar os primeiros três pontos da temporada.

DR

Gabriel Oliveira quer conduzir o Arsenal Andebol à primeira vitória no campeonato

Às 21.30 horas
Arsenal - Xico Andebol
disputa-se amanhã
no Flávio Sá Leite
A jornada inaugural do Campeo-
nato Nacional da II Divisão já te-
ve uma série de jogos disputa-
dos, com os seguintes resultados:
Fermentões-Boavista, 31-26
FC Porto B-S. Bernardo, 34-40
St. Tirso-Modicus, 32-29
S. Paio-Sanjoanense, 23-21
S. Mamede-FC Gaia, 23-25
Amanhã realiza-se a partida en-
tre Arsenal e Xico Andebol, mas
a primeira jornada do campeo-
nato só fica encerrada em No-
vembro, uma vez que a partida
entre as equipas do Marítimo e
Estarreja só se disputa no dia 14
desse mesmo mês.

§1.ª Jornada
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VILA VERDE
| Marta Caldeira | 

A população de Barbudo esteve
ontem ‘em peso’ no novo Cam-
po de Jogos da terra para inau-
gurar as mais recentes obras de
requalificação e arrelvamento
sintético da infraestrutura. “Hoje
[ontem] é um dia de festa para
Vila Verde pois estamos a co-
memorar o que se faz bem no
concelho e pelo seu densenvol-
vimento”, assinalou, nas cerimó-
nias inaugurativas, António Vi-
lela, presidente da Câmara Mu-
nicipal de Vila Verde. O investi-
mento na requalificação e tam-
bém da zona envolvente ao cam-
po ronda os 60 mil euros.

“Barbudo vira mais uma pági-
na da sua história com a inaugu-
ração deste Campos de Jogos
que é um espaço desportivo de
grande qualidade para a prática
desportiva não só para as crian-
ças que frequentam a escola e
jardim-de-infância daqui, mas
também para os jovens e popula-
ção em geral que têm agora aqui

à sua disposição uma infraestru-
tura que lhes possibilita a prática
de diversas modalidades, desde

futebol, ténis, andebol e volei-
bol”, apontou o autarca vilaver-
dense.

António Vilela recordou que
esta requalificação do Campo de
Jogos de Barbudo se insere num

conjunto de obras que a câmara
municipal está a levar a cabo em
todo o concelho, cujo investi-
mento ronda os cinco milhões de
euros e que inclui dois campos
de futebol de 11, quatro campos
de futebol de sete, um rinque
desportivo, dois pavilhões des-
portivos de grandes dimensões e
ainda as piscinas municipais ex-
teriores.

O presidente da Câmara de Vi-
la Verde garantiu aos barbuden-
ses que a câmara “está a fazer tu-
do o que tem a seu alcance para
o desenvolvimento de todo o
concelho” , adiantando que neste
momento está a trabalhar em es-
treita ligação com a Junta da
União de Freguesias de Vila Ver-
de e Barbudo para levar a cabo
mais algumas obras, nomeada-
mente a requalificação do cemi-
tério a capela mortuária.

‘Novo’ Campo de Jogos 
brinda população de Barbudo
MUITA GENTE fez questão de marcar presença na inauguração da requalificação e arrelvamento
sintético do Campo de Jogos de Barbudo. O investimento ronda os 60 mil euros.

FLÁVIO FREITAS

António Vilela, presidente da Câmara de Vila Verde, acompanhado pelo autarca e entidades locais e da sua equipa, inaugurou o campo

“Barbudo vira hoje mais
uma página da sua história
com a inauguração deste
Campos de Jogos que é um
espaço desportivo de
grande qualidade para a
prática desportiva não só
para as crianças que
frequentam a escola e
jardim-de-infância daqui,
mas também para os jovens
e população em geral”.

António Vilela
Presidente da Câmara Municipal de Vila Verde

VILA VERDE
| Marta Caldeira | 

Verdadeiramente emocionado.
Foi assim que se mostrou ontem
Manuel Cerqueira, o presidente
da Associação Cultural e Des-
portiva de Barbudo, durante a
inauguração da requalificação
do Campo de Jogos de Barbudo.
“É um dia de muita alegria e fes-
ta e temos muito orgulho pela
grandiosidade desta obra e muita
satisfação pela sua concretiza-
ção”, confessou.

Emoção partilhada igualmente
pelo presidente da Junta da
União de Freguesias de Vila Ver-
de e Barbudo, José Luís Faria,
que assinalou que esta obra “era
um dos maiores sonhos da asso-
ciação local”. 

O autarca local destacou o fac-
to de a obra ter permitido tam-
bém o melhoramento do espaço
envolvente e aproveitou para pe-
dir ao presidente da câmara in-

tervenções na Rua do Castelo e
da Rua de S. Salvador ao nível
de saneamento, águas pluviais e
alcatroamento daquelas artérias
da localidade.

Manuel Cerqueira, presidente da Associação Cultural e Desportiva de Barbudo

“É um dia de muita alegria e festa 
e temos muito orgulho desta obra”

FLÁVIO FREITAS

Momentos da inauguração da requalificação da infraestrutura
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Novo Campo de Jogos brinda
população de Barbudo
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ANDEBOL
| Redacção | 

A equipa do Andebol Clube de
Fafe ficou em branco na jornada
7 do Campeonato Nacional de
Andebol, naquela que foi a pri-
meira vitória do Avanca nesta
competição. O jogo foi equili-
brado, registando-se um empate

ao intervalo (13-13), mas na se-
gunda parte o Fafe sucumbiu e o
Avanca garantiu a primeira vitó-
ria na prova. 

Num jogo de emoções fortes o
Sporting cimentou a liderança
ao vencer a formação do Águas
Santas por 26-28.

No Funchal, o Madeira SAD
impôs-se com maior facilidade

do que poderia ser esperado,
vencendo o duelo insular por
concludente 26-17, com 14-6 ao
intervalo.

Em Belém, o Belenenses co-
mandou o marcador durante a
primeira parte (11-9 ao interva-
lo) mas acabou por permitir a re-
cuperação da formação da Maia
no segundo tempo.

Jornada 7

Fafe sucumbiu no duelo com Avanca

ANDEBOL 
JORNADA 5

TOTAL CASA FORA

J V E D M S V E D M S V E D M S

1. Sporting 15 5 5 0 0 166 116 2 0 0 68 44 3 0 0 98 72
2. Benfica 15 5 5 0 0 148 104 3 0 0 92 68 2 0 0 56 36
3. FC Porto 12 4 4 0 0 124 96 2 0 0 61 50 2 0 0 63 46
4. Madeira SAD 12 5 3 1 1 133 125 2 0 0 51 40 1 1 1 82 85
5. ABC/UMinho 11 5 3 0 2 143 137 1 0 1 52 54 2 0 1 91 83
6. ISMAI 8 5 1 1 3 116 138 0 1 1 50 62 1 0 2 66 76
7. Fafe 7 5 1 0 4 119 136 1 0 2 71 79 0 0 2 48 57
8. Belenenses 7 5 1 0 4 107 133 0 0 3 66 80 1 0 1 41 53
9. Passos Manuel 7 5 1 0 4 121 152 0 0 3 69 93 1 0 1 52 59

10. Ag. Santas 6 4 1 0 3 104 108 0 0 2 51 58 1 0 1 53 50
11. Avanca 6 4 1 0 3 88 112 1 0 1 45 55 0 0 2 43 57
12. SC Horta 2 2 0 0 2 41 53 0 0 1 24 27 0 0 1 17 26

RESULTADOS

PRÓXIMA JORNADA

Belenenses, 21; ISMAI, 23

Madeira SAD, 26; SC Horta, 17

FC Porto, 32; ABC/UMinho, 27

Passos Manuel, 15; Benfica, 32

Avanca, 24; Fafe, 21

Ag. Santas, 26; Sporting, 28

ISMAI - SC Horta

Belenenses - Avanca

Fafe - Passos Manuel

Sporting - FC Porto

ABC/UMinho - Madeira SAD

Benfica - Ag. Santas
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Andebol
FC Porto perde com La Rioja
O FC Porto perde com o Naturhouse La Rioja por 30-23, em jogo da se-
gunda jornada do grupo C da Champions League. Um resultado pesado
que não espelha o grande equilíbrio que marcou todo o primeiro tempo
em que foi da equipa portuguesa o dominio da partida e do marcador. 
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Regresso a casa
com primeira vitória

ARTÍSTICA                                      24

Treinador: Carlos Martingo.
Luís Silva; Vítor Alvarez (4), Miguel Bap-
tista (2), Ricardo Mourão (3), Vasco San-
tos (5), Marco Sousa (3) e Ricardo
Ramos (1) - sete inicial - Nuno Carvalho,
Diogo Oliveira (5), Marco Ferreira (1),
Carlos Santos e João Valente.

FAFE                                                     21

Treinador: José Silva.
Bruno Dias; Cláudio Mota (4), Dario An-
drade (4), César Gonçalves (2), Nuno
Fernandes (4), Diogo Gomes e Paulo
Silva (3) - sete inicial - Miguel Marinho,
Armando Pinto (1), Sérgio Ribeiro (1),
Nuno Pinheiro, Valdemiro Pires e João
Fernandes (2).

Pavilhão Adelino Dias Costa, em
Avanca.
Assistência: 350 espectadores.
Árbitros: Nuno Marques e João Cor-
reia (AA Aveiro).
Oficiais de Mesa: Mário Pangaio e
Rosa Pontes (Aveiro).
Ao intervalo: 13-13.

Avelino Conceição

ESTREIA Artística de Avanca
e Fafe protagonizaram, ontem,
um jogo quase sempre equili-
brado, em particular nos pri-
meiros 30 minutos, período em
que a forma ção da casa, com
um parcial de 3-0, começou a
dar boas indicações ao público
que quase encheu o renovado
Pavilhão Adelino Dias Costa .

A resposta da equipa de Fafe
foi célere e, em pouco tempo,
passou para a frente (5-4), mas
seria a sua única vantagem em
toda a partida. A equipa de
Avanca foi quase sempre mui -
to agressiva a defender e, na
baliza, Luís Silva foi arrancado
aplausos das bancadas. Mas o
jogo acabaria por chegar ao in-
tervalo com o marcador a as-
sinalar uma igualdade, pro-
vando a toada de equilíbrio en-
tre as equipas.

Na segunda metade, a Artís-
tica esteve mais serena e foi
“cavalgando” no marcador,
conseguindo uma vantagem
de cinco golos aos 15 minutos.
O triunfo dos locais começava
a desenhar-se e a organização
defensiva, aliada a uma fantás-
tica exibição Luís Silva, garan-
tia a tranquilidade (24-17).

Só de um momento para o
outro a equipa da casa perdeu
um pouco do fulgor, permi-
tindo que o Fafe fizesse um
parcial de 4-0 e se aproximasse
perigosamente (24-21) no mar-
cador, mas já não teve mais
tempo para evitar a vitória in-
teiramente justa da Artística,
que regressou a casa da me-
lhor maneira: com a primeira
vitória no campeonato. |

Andebol
1.ª Divisão Nacional

Vasco Santos foi um dos melhores marcadores do encontro

PAULO RAMOS
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ANDEBOL

FC Porto perdeu
na Liga dos Campeões
O FC Porto sofreu ontem a primeira derrota na 
fase de grupos da Liga dos Campeões de ande-
bol, frente aos espanhóis do Naturhouse La Rio-
ja, por 30-23, em encontro da segunda jornada 
do Grupo C. Os campeões nacionais voltam a 
entrar em ação na prova europeia quinta-feira, 
desta feita na Sérvia, frente ao Vojvodina.
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Benfica goleou Passos Manuel
No campeonato nacional, o Benfica goleou, on-
tem, no pavilhão do Passos Manuel por 32-15, o 
AC Fafe perdeu por 24-21 em Avanca e o Madei-
ra SAD bateu o Horta por 26-17.

A jogar em Lisboa, o Maia/ISMAI bateu o Be-
lenenses por 23-21, enquanto o Sporting venceu 
no pavilhão do Águas Santas por 28-26.

Sporting e Benfica, com 15 pontos cada, li-
deram a classificação, com mais três pontos 
que o FC Porto, mas também com mais um jo-
go disputado.
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Madeira SAD revelou grande eficácia na receção ao Sportinga da Horta.

ANDEBOL
Carlos C. Silva
carlosilva@jm-madeira.pt  

E
equipa do Madeira SAD
venceu ontem o Sporting
da Horta por 26-17, com
14-6 ao intervalo, em jogo
da 5.ª jornada do Cam-

peonato Andebol 1, disputado
no pavilhão do Funchal. Uma
forte e determinada entrada da
equipa de Paulo Fidalgo com
um bom bloco defensivo e efi-
cácia no plano ofensivo, permitiu
arrecadar um triunfo folgado
sobre a formação açoriana que
na primeira parte deu uma pá-
lida imagem do seu real valor.
Sem surpresas a equipa madei-
rense chegou ao intervalo a ven-
cer com uma vantagem de oito
golos (14-6). 
O Madeira SAD continuou a

dominar o encontro num se-
gundo período mais equilibrado

e onde a formação açoriana ten-
tou reduzir a diferença, mas
nunca tal conseguiu pois não
teve argumentos para ultrapas-
sar o bloco defensivo madeiren-
se. Com um parcial de 12-11, o
Madeira SAD venceu a partida
com uma vantagem de nove go-
los (26-17). Em destaque no Ma-
deira SAD esteve novamente
Cláudio Pedroso com sete golos,
bem como o jovem internacional
Nuno Carvalhais com seis, e Nél-
son Pina (5).  As equipas femi-
ninas que disputam a I Divisão
também jogaram como anfitriãs,
com Madeira SAD e Clube Sports
Madeira a terem sortes diferen-
tes. O Madeira SAD venceu fa-
cilmente o recém promovido
Santa Joana-Maia por 30-13, com
21-7 ao intervalo. Já o Sports
Madeira foi surpreendido pelo
CA Leça e perdeu pelo tangencial
30-31, com 14-16 ao intervalo.
Foi um jogo muito equilibrado
e que se decidiu nos detalhes.
Hoje as equipas voltam a en-

trar em ação, trocando de ad-
versário em jogos da 2.ª jornada. 

JM

Madeira SAD com entrada de leão
abate Sporting da Horta
O Madeira SAD venceu o Sporting da Horta por 26-17 graças a um excelente desempenho na primeira
parte. Nos femininos o Sports Madeira perdeu e o Madeira SAD venceu.
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há muito desejado, porque es-
tivemos muitas semanas a trei-
nar fora do nosso ‘habitat’, o
que nos limitou muito a nossa
preparação”. O técnico deseja,
por isso, “encher o pavilhão,
porque queremos jogar bem e
ganhar, com o apoio dos nosso
público. Agora vamos começar
o ‘nosso’ campeonato”.

Quem mostrou confianção
para a partida de hoje foi  Nuno
Carvalho, que cumpre a sua
quinta época ao serviço da Ar-
tística e tem estado em bom
nível no arranque do campeo-
nato, contabilizando nove go-
los. “Vai ser uma partida deci-
siva para nós, depois de três
derrotas com equipas muito
fortes. Conhecemos bem o Fa -
fe, por isso temos mesmo que
ganhar”, perspectivou.

“Espero que o público adi ra
em massa, pois é diferen te jo-
gar com um pavilhão cheio de
adeptos. Esperamos terminar
o jogo com os três pontos con-
quistas, para dar uma prenda
ao clube que está de parabéns”
desejou o “pivot”, que é já uma
referência do plantel. |

Artística de Avanca
regressa hoje a “casa”
Estreia A formação orientada por Carlos Martingo volta a utilizar o Pavilhão
Adelino Dias Costa e quer festejar a vitória frente ao Fafe

Avelino Conceição

A equipa sénior da Artística de
Avanca regressa, hoje, a “casa”,
após a remodelação do Pavi-
lhão Adelino Dias Costa, onde
joga, a partir das 18 horas, fren -
te ao AC Fafe, em jogo a contar
para a quinta jornada do Cam-
peonato da Divisão A1 de An-
debol. Será o primeiro encon-
tro diante dos seus adeptos e
simpatizantes há muito espe-
rado, depois da intervenção a
que foi sujeito o pavilhão, com
a renovação de toda a cober-
tura e do piso, mas também a

criação de uma zona para a
Imprensa e o melhoramento
de toda a zona exterior.

Depois de todas estas me-
lhorias ,e com a equipa a fazer
toda a pré-época de “malas às

costas”, este jogo diante do Fafe
,é também para muitos a pri-
meira aparição ao público de
Avanca, pois a equipa jogou to-
dos os jogos particulares e os
três do campeonato “fora de
portas”. Mas representa um
marco na história do clube, que
este ano completa 59 anos de
existência. A partir das 14 horas,
realiza-se uma etapa de Ande-
bol de Rua, tendo como objet-
civo captar novos atletas e em
que estarão envolvidos todos
os jogadores da Artística.

Técnico deseja “enchente”
Visivelmente satisfeito, o trei-

nador Carlos Martingo referiu
que este regresso a “casa” era

O remodelado pavilhão já apresenta melhores condições

D.R.Andebol
1.ª Divisão Nacional
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Artística de Avanca estreia-se
diante dos seus adeptos P27
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Torneio de Minis
e de Infantis
em S. Bernardo

O Centro Desportivo de São
Bernardo realiza, hoje, o Tor-
neio de Andebol “Edicópia”, pa -
ra os escalões de Minis e de In-
fantis. Para além das forma-
ções do S. Bernardo (Minis) e
da Academia Paulo Gonçalves
(Infantis), estão ain da envolvi-
das as equipas da Associaçao
Desportiva Sanjoanense e do
Clube Desportivo Feirense.

A competição começa ao iní-
cio da tarde no Pavilhão de S.
Bernardo, com os jogos a dis-
putarem-se intercaladamente:
de hora-a-hora. S. Bernardo-
Feirense, em Minis (14 horas),
S. Bernardo-Feirense, em In-
fantis (15 horas); Feirense-San-
joanense, em Minis (16 horas);
Feirense-Sanjoanense, em In-
fantis (17 horas); Sanjoanense-
S. Bernardo, em Minis (18 ho-
ras) e Sanjoanense-S. Bernar -
do, em Infantis (19 horas). |

Andebol
Formação
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Futebol americano e andebol em cadeira de rodas

Mexe-te Braga esta tarde

O
futebol americano 
e o andebol em ca-
deira de rodas são 
as modalidades em 

destaque este fim-de-se-
mana no âmbito do pro-
grama ‘Mexe-te Braga’.

Hoje à tarde, na Ave-
nida Central, na capital 
minhota, entre as 16h00 
e as 18h00, haverá fute-
bol americano, com os 
‘Braga Warriors’, e ande-
bol em cadeira de rodas, 

com a APD Braga.
Amanhã, pela manhã, 

o Complexo Desportivo 
da Rodovia acolhe, entre 
as 10h00 e as 12h00, uma 
atividade organizada pe-
lo Solinca.
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Andebol (I divisão)

Fafe joga com Avanca

A AC Fafe joga, esta tarde, extramuros, com o AA 
Avanca, a partir das 18h00, em partida relativa 
à 5.ª jornada do Nacional da I Divisão em ande-
bol. Eis os jogos desta tarde: Belenenses-Maia/
/ISMAI (18h30), Madeira SAD-SC Horta (17h00), 
Passos Manuel-Benfica (18h30), AA Avanca-AC 
Fafe (18h00) e Águas Santas-Sporting (18h30).

A ronda abriu, na passada quarta-feira, no 
Porto, onde a turma local bateu o ABC/UMi-
nho por 32-27.
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europeu de andebol (sub-18)

Portugal já conhece adversários

A seleção portuguesa de andebol de sub-18 vai dispu-
tar a fase regular da 1.ª divisão do Campeonato da Eu-
ropa de 2016 juntamente com a Alemanha, Sérvia e 
Polónia, ditou o sorteio realizado, ontem à tarde, em 
Viena, na Áustria.
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FUTEBOL
Liga Espanhola, 6.ª jornada:
Barcelona-Las Palmas (15:00
SportTV2) e Real Madrid-Má-
laga (17:15 SportTV1).
I Liga, 6.ª jornada:
Benfica-Paços Ferreira (18:30
Benfica TV), Boavista-Sporting
(20:45 SportTV1).
Treino do Marítimo, às 10:00,
seguido de conferência de im-
prensa (12.30) e apresentação
da “Marítimo- Revista oficial” .
Treino do Nacional, às 10:00 na
Choupana, seguido de conferên-
cia de imprensa.
Treino do União, às 10:00 no
Vale Paraíso.
I Div. de Juniores, 7.ª jornada:
Loures-Nacional, às 15:00.

AUTOMOBISMO
Rali Zoom - Trap, prova do
Campeonato da Madeira de
Ralis, com realização de cinco
Provas Especiais: Faial 1, 2 e 3,
às 13:28, 15:36 e 17:02; e Cidade
Santana 1 e 2 às 14:11 e 16:19.

ANDEBOL
I Divisão Masc. 5.ª jornada:
Madeira SAD -  Sp. Horta, 17:00
Pavilhão Funchal.
I Divisão Feminina, 3.ª jornada:
Sports Madeira-Leça (15:00) e
Madeira SAD-St. Joana (19:00),
no Pavilhão do Funchal.
Torneio de Minis AAM/JFSM
entre as 9:30 e as 13:00, nos
Jardins do Lido.

CICLISMO
V Grande Prémio da Madeira –
Liberty Seguros: 2.ª etapa:
Santa-Paul do Mar (40,4km) às
9:30. 3.ª etapa: Contrarrelógio
individual Prazeres-Prazeres
(21,1km), às 16:30.

TÉNIS DE MESA
Marcos Freitas integra seleção
de Portugal que disputa o Cam-
peonato da Europa que se rea-
liza na cidade russa de
Ekaterinburg.
Énio Mendes participa no Copa
Latina que se realiza na cidade
brasileira de São Paulo.

QUASH
Taça da Madeira Paraíso
Dourado 2015, a partir
das 8:00, no Porto Santo.

CANOAGEM
Grande Prémio Zona Este
às 10:00, na baía de Machico.

TÉNIS
Campeonato Veteranos +40 
e +60 de Ténis,  no ténis do 
Centro Desportivo da Madeira.

ESGRIMA
1.º estágio de Seleção Regional
da época 2015/16, entre 9:30 e
as 13h00, na Sala de Esgrima
do Campo Adelino Rodrigues.

Agenda desportiva
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Nelson Pina destaca ambição do Madeira SAD em vencer o Horta.

ANDEBOL
Carlos C. Silva
carlosilva@jm-madeira.pt  

A
equipa do AM Madeira
SAD recebe hoje o Spor-
ting da Horta, jogo da 5.ª
jornada da I Divisão mas-
culina, a partir das 17:00

no Pavilhão do Funchal. Um en-
contro onde a formação de Paulo
Fidalgo pretende regressar aos
triunfos depois do empate em
casa do Águas Santas. O lateral
Nelson Pina, que na última épo-
ca representou o Sporting da
Horta, não tem dúvidas que esta
partida frente à equipa açoriana
“vai ser muito difícil, mas o nos-
so pensamento vai unicamente
no sentido de vencer”. Na época
passada, o Sporting da Horta
fez a melhor classificação da
sua história, e hoje “vão querer
demonstrar que continuam for-
tes e procurar ganhar o jogo,
mas nós estaremos aqui para

contrariá-los e ultrapassar mais
este obstáculo”. O Pavilhão do
Funchal será hoje palco dos jo-
gos da 3.ª jornada da I divisão
feminina. O Sports Madeira é
anfitrião do Leça, às 15:00, num

jogo que se prevê equilibrado e
onde as duas equipas procuram
a primeira vitória. Às 19:00 o
Madeira SAD defronta Santa Joa-
na – Maia numa partida onde
assume o favoritismo. JM

Vencer Sporting da Horta 
é objetivo do Madeira SAD
“Catedral” do andebol madeirense é hoje palco do derbi insular Madeira
SAD-Sporting da Horta da I divisão masculina.
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Andebol ganha 
incentivos à prática 
da modalidade

A Câmara de Setúbal 
aprovou esta quin-
ta-feira, em reunião 

pública, a atribuição de 
um apoio fi nanceiro para 
o desenvolvimento do an-
debol no concelho ao abri-
go de um protocolo de co-
laboração existente, desde 
2008, entre o Município e 
várias entidades e clubes. 

A benefi ciar desta parce-
ria, a Associação de Ande-
bol de Setúbal, a Federa-
ção de Andebol de Portu-
gal, o Grupo Musical e Des-
portivo União e Progresso 

e a Associação Andgera-
ções, ganham assim reno-
vados apoios para promo-
ver a maior participação 
possível das crianças e dos 
jovens em idade escolar na 
prática da modalidade.

O protocolo de colabora-
ção é celebrado com o ob-
jetivo de estabelecer níveis 
de cooperação e intercâm-
bio entre as várias entida-
des e clubes envolvidos na 
implementação do Plano 
de Desenvolvimento Des-
portivo de Andebol para o 
concelho de Setúbal.
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Campeonato nacional de andebol

Juve Lis regressa à 2.ª Divisão 
e AC Sismaria espreita subida 

Elisabete Cruz
elisabete.cruz@jornaldeleiria.pt

� Apesar de toda a tradição do ande-
bol em Leiria, as equipas masculinas
só estiveram na 1.ª Divisão uma vez,
na longínqua década de 70. Este ano,
a 2.ª Divisão vai ter dois represen-
tantes da região. É já no próximo sá-
bado que o Atlético Clube da Sisma-
ria (ACS) e a Juventude Desportiva do
Lis iniciam o Campeonato Nacional da
2.ª Divisão, com ambições, para já, di-
ferentes. De regresso ao segundo es-
calão após alguns anos na 3.ª Divisão,
a Juve Lis vai tentar a manutenção. Já
o ACS, que na época passada dispu-
tou a fase final, quer repetir o feito e,
quiçá, até almejar a subida de divisão.
Há sete anos consecutivos na 2.ª Di-
visão, Pedro Violante considera que
“não há nenhuma equipa no cam-
peonato a que a Sismaria não tenha
capacidade para ganhar”. Além da ex-
periência da equipa nesta prova, o trei-
nador adianta que conta ainda com jo-
gadores que passaram pelo Sporting,
Benfica e Porto. “Temos de ter aber-
tura e a coragem de assumir a candi-
datura à fase final. Estes objectivos po-
dem ser alcançados, mas os atletas
têm de ter um compromisso mais for-
te.” “Por vezes atravessamo-nos com
objectivos, mas depois verificamos
que os atletas não dão o corpo ao ob-
jectivo inicial. Queremos criar condi-
ções para que os atletas que jogam na
Sismaria, apesar de não serem remu-
nerados, tenham um compromisso

calão tentou sempre não descer. Ago-
ra subimos e queremos chegar ao final
do campeonato e ter, pelo menos,
duas equipas abaixo de nós. Já era um
objectivo conseguido”, revela o téc-
nico, salientando que “ainda é muito
cedo” para pensar numa ida à fase fi-
nal. “Muitos dos nossos jogadores
não têm experiência de 2.ª Divisão. O
nível é diferente, é um andebol mais
rápido e vamos ter algumas dificul-
dades em adaptar-nos.”

A equipa manteve a base do ano
passado - saiu o Rui Moleiro - e entra-
ram Bruno Perfeito, Ângelo Lopes e
três ex-juniores. Admitindo que a
equipa “paga para jogar”, André Afra
sabe que a indisponibilidade de alguns
jogadores pode surgir ao longo do
campeonato. “Estamos preparados
para lutar contra esse problema que sa-
bemos que existe. Mas estamos cá para
lutar.”

André Afra não considera o ACS um
rival até porque há uma amizade que
une alguns elementos. “É mais um ad-
versário, que tem a curiosidade de ser
de Leiria.” E se chegassem os dois à
fase final? “Era muito bom para nós,
porque não descíamos de divisão; era
bom para eles porque é um dos seus
objectivos e seria muito bom para
Leiria. Mas é muito difícil. São reali-
dades distintas. Eles já no ano passa-
do conseguiram ir à fase final e têm
uma belíssima equipa. Este ano estão
mais fortes.” Mas ânimo não falta à
Juve Lis, nem “vontade de ganhar”.
No final, fazem todos as contas.

forte com o clube e com a competi-
ção”, salienta, reforçando que se a
equipa mantiver um trabalho regular
diariamente o ACS “terá uma palavra
a dizer na subida”. Mas, pensar mais
alto vai depender da “mentalidade e
dedicação”.

Com uma passagem pelo Bele-
nenses, Pedro Violante traz na baga-
gem uma experiência diferente. “Ago-
ra tenho mais ferramentas de traba-
lho e espero que com isso possa con-
tribuir para que o processo melhore.”

O internacional Inácio Carmo é
um dos reforços da Sismaria. Um re-
gresso às origens, depois de passagens
por grandes clubes. “Claro que é uma
mais-valia. Foi campeão nacional e
tem 150 internacionalizações. Volta à
Sismaria, onde começou e isso trará
melhorias ao clube.”

Este ano, a Juve Lis será um dos ad-
versários do ACS, reavivando de novo
os confrontos entre “vizinhos rivais”.
Pedro Violante afirma que “a Juve
vem de uma subida de divisão”, traz,
por isso, “uma rotina de vitória” e
“tem um excelente treinador”. “Con-
seguiu alguns reforços e, portanto,
prevejo que andarão a espreitar a
fase final.”

Juve Lis quer a manutenção
Sem querer entrar em euforias, André
Afra traça um único objectivo no ar-
ranque oficial da época: a manuten-
ção. “Há cinco ou seis anos que o clu-
be não estava na 2.ª Divisão e nos úl-
timos anos em que esteve neste es-

André Afra e Pedro Violante vão defrontar-se esta época

RICARDO GRAÇA
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  MÉRITO E RECONHECIMENTO

Texto Sandra Rodrigues

EM DIA DE FERIADO MUNICIPAL, AS DATAS ENVOLVEM QUASE SEMPRE A ATRIBUIÇÃO DE MEDALHAS E DISTINÇÕES PARA AQUELES COM 
“RECONHECIDO MÉRITO”. DE EMPRESÁRIOS A AUTARCAS, AS HOMENAGENS PRETENDEM AGRADECER ÀS “GENTES DA TERRA”

Q
uatro empresários e um diri-
gente associativo vão ser dis-
tinguidos com a Medalha de 

Ouro da Cidade de Viseu. A cerimó-
nia decorre a 21 de setembro, dia do 
Feriado Municipal. Os galardoados 
são: António Vidal (empresário e an-
tigo presidente da Câmara de Viseu), 
António Lopes Pires (antigo inspec-
tor do Ministério da Educação e pre-
sidente da Associação de Passos de 
Silgueiros), Fernando Nunes (presi-
dente da Visabeira), Manuel Almei-
da (empresário radicado no Brasil) e 
Silvério Soares Silva (empresário ra-
dicado na África do Sul).
A entrega de galardões municipais é 
o “reconhecimento público do méri-
to” que determinadas personalida-
des ou instituições adquiriram, con-
tribuindo para o desenvolvimento 
do concelho.

MAS QUEM SÃO AFINAL  
OS DISTINGUIDOS?
As medalhas e outras distinções são 
normalmente entregues nos dias 
do município em cerimónias sole-
nes que decorrem nos salões nobres. 
No distrito de Viseu, em 2015, mui-
tos dos concelhos aproveitaram a 
data para distinguir quem “pelo seu 
prestígio tenha prestado serviços de 
excepcional relevância”. São empre-
sários, ex-autarcas, médicos, artis-
tas, beneméritos e, na maioria dos 
casos, instituições ao serviço da co-
munidade, como os bombeiros. 
Em Sátão, por exemplo, a autarquia 
entregou, no passado 20 de agosto, a 
Medalha de Ouro a Eduarda da En-
carnação Rodrigues. Uma cidadã, 
de 96 anos, que mereceu ser conde-
corada porque “tem realizado ações/
doações em benefício de terceiros, 

sem interesse pessoal, sem preten-
der nada em troca, demonstrando 
uma integridade, uma dignidade, 
uma humanidade, um espírito soli-
dário e uma vontade em desenvolver 
e engrandecer a sua terra”. Eduarda 
ajudou a construir a Obra Social de 
Samorim - Lar de Idosos. Já a famí-
lia, em 1959, tinha oferecido a Ca-
pela de Nossa Senhora de Belém e 
todas as alfaias à povoação de Sa-
morim.
Já em Castro Daire, foi o médico 
Jorge Ferreira Pinto a ser distingui-
do com uma medalha de gratidão, 
numa gala realizada fora do Dia do 
Município que se assinala a 29 de 
junho. Profissional nas Termas do 
Carvalhal desde 1963 e diretor clíni-
co das mesmas a partir de 1988 até 
à presente data, é “o mais antigo de 
Portugal e sempre a levar o nome de 

Castro Daire por onde passa”.
Os feitos dentro e fora de portas fo-
ram também as razões apontadas 
pela autarquia de Penedono para 
homenagear o professor de Educa-
ção Física de 31 anos, Ricardo Vas-
concelos. O treinador de andebol 
é o atual selecionador nacional de 
sub-19 da Grã-Bretanha e recebeu a 
Medalha  Municipal de Mérito Cul-
tural e Desportivo das mãos do pre-
sidente da Câmara de Penedono.
As homenagens às “gentes da ter-
ra” são feitas em várias modalida-
des e nem sempre envolvem a atri-
buição de medalhas. Em S. Pedro 
do Sul, por exemplo, o escultor e 
pintor Edgar Vascomcelos e os ar-
tistas David Correia de Andrade e 
David de Almeida foram “eterni-
zados” em memoriais ou com os 
nomes atribuídos a pavilhões. Já o 

Quem são os homenageados 
pelos municípios?

No início do ano, Hermínia Quintela 
recebeu a medalha de mérito 
municipal de Lamego
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ex-governador Civil de Viseu, Ar-
mínio Quintela, recebeu a Medalha 
de Mérito Municipal.

AUTARCAS, BOMBEIROS, 
EMPRESÁRIOS...
Em Nelas, no feriado municipal de 
24 de junho, as homenagens foram 
feitas aos quatro ex-presidentes de 
câmara eleitos depois do 25 de Abril 
(José Correia, José Albuquerque Vaz, 
José Manuel Lopes de Almeida e 
Isaura Figueiredo). Também Vouze-
la prestou, a título póstumo, home-
nagem a João Ribeiro e em Castro 
Daire, todos os anos, são homena-
geados os autarcas.
Os empresários são também uma 
das classes profissionais acostuma-
das a ser distinguidas pelo “traba-
lho em prol do desenvolvimento do 
concelho”. Vouzela, Viseu, S. Pedro 
do Sul deram e dão esse exemplo. 
Mortágua e Cinfães, optaram este 
ano por distinguir as corporações 
de bombeiros.
Tondela atribuiu, na última quar-
ta-feira, o “mérito” aos tondelenses 
cónego José Ribeiro, o mais antigo 
pároco da diocese de Viseu, à inves-
tigadora na área da biodeversidade 
Milene Matos e à Casa do Povo de 
Tondela.
Em Lamego, segundo a autarquia, as 
atribuições de medalhas acontecem 
fora da festa do Dia do Município. 
Este ano, o Prémio de Mérito Cul-
tural foi entregue à professora apo-
sentada Hermínia Quintela, “cuja 
personalidade ultrapassa em muito 
a sua atividade enquanto educadora 
e pedagoga”. A comissão encarrega-
da de escolher a personalidade pre-
miada teve ainda em atenção que a 
homenageada leva para fora de La-
mego a “imagem fidalga das suas 
gentes e as suas ancestrais raízes”. 
Foi também entregue a Medalha de 
Ouro à Associação Filarmónica e 
Banda Juvenil de Magueija.

OS SANTOS POPULARES, AS 
FESTAS RELIGIOSAS E OS 
FERIADOS MUNICIPAIS
Numa análise rápida às datas dos fe-
riados municipais dos 24 concelhos 
do distrito de Viseu, a que se junta 
ainda Aguiar da Beira do distrito da 
Guarda, percebe-se que grande par-
te dos dias estão associados aos san-
tos populares S. João (24 de junho) e 
S. Pedro (29 de junho). Em Vouzela, 
o dia do município e do padroeiro 
é a 14 de maio - S. Frei Gil. O feria-
do de Viseu é assinalado no dia de 
S. Mateus e em Lamego e Mangual-
de no dia a que se atribui o nasci-
mento de Nossa Senhora que tanto 
pode ser a de Remédios, no caso de 
Lamego, como a do Castelo, no caso 
de Mangualde. Em Carregal do Sal, 
Mortágua e Santa Comba Dão o fe-
riado municipal é marcado de acor-
do com o calendário religioso.
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