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Falha de luz
Poderia dissertar, como muitos outros já o fizeram, 

sobre as declarações, infelizes de parte a parte, 
do jogador do SC Braga, Alan e do jogador do 

SL Benfica, Xavi, contudo não me parece que seja um 
motivo suficientemente digno para “refletir”, pois o nível 
das declarações, por qualquer um destes protagonistas 
e os que a eles se seguiram, é a antítese dos princípios 
éticos e morais que o Desporto preconiza. Não merece 
que se perca tempo. Mas a história “maior” do jogo en-
tre os rivais do último fim-de-semana, prende-se com a 
analogia do corte da luz em Braga com outras situações 
idênticas, mas que não se poderão comparar. 

Todos nós sabemos que a imprensa gosta de mexe-
ricos, faz tudo para vender jornais e ganhar audiências, 
colocando ênfase em tudo o que possa ser polémico, 
alimentando um estado de conflito, desnecessário e que, 
num futuro próximo, poderá tornar-se muito perigoso. 
Comparar a falha de luz com aquela situação da época 
transata em que o clube encarnado de Lisboa operou 
no final do encontro com o FC Porto, ou aquela famosa 
falha de eletricidade no antiguinho pavilhão das Antas, 
quando lá se deslocou o ABC no Andebol, é pura espe-
culação e demagógico.

Esta situação tem que ser avaliada, mas fazer disto 
um “problema” só poderá representar “falha de luz” nas 
ideias e nos princípios que devem nortear um jornalista 
ou um analista desportivo. Já no Leiria-FC Porto tinha 
acontecido um episódio idêntico e não foi grande no-
tícia… Ninguém poderá dizer que esta ocorrência foi 
propositada e que adveio daí qualquer vantagem para 
a equipa da casa ou até para a forasteira. É evidente 
que o clube bracarense sentiu-se “injuriado” com alguns 
jornalistas ávidos de “sangue” e rapidamente fez sair um 
comunicado a justificar esta ocorrência “desagradável”, 
penalizante para todos os agentes envolvidos (desde 
atletas, televisão, espetadores) … Na minha opinião, o 
clube fez bem em esclarecer, contudo bastaria perceber 
o fenómeno desportivo para entender que esta situação 
não releva qualquer “jogo obscuro” ou “anti-jogo”. Faça-se 
luz nas mentes desta gente!...

As cidades de Hiroshima, de Nagano e de Tóquio, no 
Japão, recebem, até ao dia 18 deste mês, a Taça do Mundo 
de voleibol feminino. Com a participação de 12 países 
esta é a primeira competição a contar para a qualificação 
dos Jogos Olímpicos de 2012, em Londres, apurando as 
seleções que no final ocuparem os três lugares do pódio. 
É lógico que tenho acompanhado alguns jogos, gravados, 
fruto do horário impróprio das transmissões, mas o rele-
vante é o nível de desempenho das várias equipas. Cada 
vez mais o nível de jogo no feminino se aproxima dos 
índices de jogo do género masculino, mas com mais um 
condimento: a “sustentação de bola”, o que transforma 
o jogo num espetáculo fenomenal e muito apelativo. 
O que me entristece, e muito, é ver a décalage entre a 
prestação apresentada por estas seleções, ao mais alto 
nível, e a que o nosso voleibol vai apresentando. Esta 
diferença é multifatorial, mas um fator necessariamente 
importante é consequência de uma diferença significativa 
no investimento dos projetos federativos neste género, 
ao contrário do investimento logístico e financeiro no 
género masculino. 

A seleção feminina tem sido o “parente pobre” e cada vez 
mais o fosso é maior, e não perspetivo grandes alterações 
na mentalidade e na ação. Estamos a “anos luz”!...

Carlos Dias
carlos.dias03@gmail.com
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// Andebol //

Infantis Masculinos
Estarreja 30 – 27 Monte
Sendo o equilíbrio, tónico
dominante, assistimos a um jogo
repleto de intensidade, emoção e
alternância no resultado. Fazendo jus
ao conhecimento mútuo, as equipas
entraram em campo, decididas a
oferecer um bom espectáculo, ao
público presente no pavilhão
municipal de Estarreja.
Confrontada com uma organizada
defesa HxH, nunca a formação da
Murtosa conseguiu explanar os
pontos fortes do seu jogo. Por outro
lado, os jovens estarrejenses,
transformavam as fraquezas
adversárias em forças, desferindo
eficazes contra ataques. Com tudo
isto, ao intervalo, assistia-se a uma
vantagem da equipa forasteira (14-
15).
Na segunda metade do encontro, a
tendência manteve-se, contudo o
aumento do acerto na finalização e
a diminuição do número de falhas
técnicas, permitiram a inversão do
marcador à equipa do Estarreja
andebol clube, alcançando deste
modo, uma justa vitória (30-27).
Este resultado, permite que estes
jovens dependam apenas de si, para
obterem a passagem à 2ª fase do
Campeonato nacional de Infantis
Masculinos, necessitando para isso,
de não perder nenhum dos dois
jogos que faltam disputar.
Alinharam pelo Estarreja Andebol
Clube: Rúben Portela, Gonçalo
Figueiredo (1), Bernardo Marques
(5), Tomás Melo, Daniel Matos (4),
Leonardo Costa (1), Ricardo Lima,
Rafael Pereira (5), Rúben Leite, Luís
Inácio, Rui Duarte, Rodrigo Amaral,
Bruno Marques (5) e Pedro Bastos
(9).
   No próximo fim-de-semana,
disputam-se os jogos relativos à 3ª

Actividades Estarreja
Andebol Clube / AC Salreu

jornada (jogo em atraso), sábado pelas
14 horas no pavilhão municipal de
Estarreja e à 10ª jornada, domingo
pelas 15 horas no pavilhão do Arsenal
de Canelas.
Contamos com o teu apoio!

Juvenis II Divisão
Avanca 27 – EAC 40
   O Estarreja deslocou-se ao Pavilhão
do Avanca na oitava jornada da
prova. Um jogo equilibrado na
primeira parte fruto de alguma
desconcentração dos atletas do
Estarreja, principalmente na defesa e
por outro lado, de uma motivação
de louvar por parte dos da casa. Ao
intervalo o Estarreja ganhava por 3
golos de diferença: 12-15.
   Na segunda parte o Estarreja
compactou mais a sua defesa e através
de contra ataques conseguiu dilatar o
resultado e conseguir uma vitória justa
e folgada. Resultado final de 27-40.
Com este resultado o Estarreja segue
em 1º com oito vitórias em oito jogos,
Visitando na próxima jornada o
Feirense, equipa que até ao momento
continua invicta, avistando-se um jogo
complicado para os Estarrejenses.
Estarreja: Rafael Almeida, Diogo Bastos
(11),José Azevedo (10),Fernando Ferreira,
João Bessa (2), Tiago Arrojado (10),José Claro
(1),Rafael Marques, João Abreu, Luís Tavares,
Carlos Alves, André Lima, Tomás Almeida
(4), Tiago Marreiros (2).

Infantis Femininos
C.D.Pateira 10 – 14 AC Salreu
  Em jogo da 5.ª jornada do
campeonato Nacional de Infantis
Femininos, as infantis da AC Salreu
venceram, na sua deslocação ao
recinto do C.D. Pateira por 10-14.
Na primeira parte, as jovens atletas
da AC Salreu conseguiram alguma
superioridade, muito por culpa da
boa exibição da guarda-redes Rafaela
Grego, chegando ao intervalo a vencer

por 5 golos (4-9). Para a segunda
parte, esperava-se uma reacção por
parte da equipa anfitriã, o que veio a
acontecer ao minuto 45, quando
reduzem a desvantagem para a
diferença mínima 10-11. Nos
minutos finais, finalmente a equipa
de Salreu impôs alguma velocidade
no jogo, acabando por fazer 3 golos
sem resposta, obtendo assim uma
vitória importante por 10-14. Com
esta vitória, a equipa da AC Salreu
encontra-se em segundo lugar da
classificação geral, atrás do Valongo
Vouga.   No próximo domingo, a
equipa da AC Salreu desloca-se a
Espinho para defrontar a AA
Espinho.

Juvenis Femininas
Salreu 6 - 50 Sanjoanense
   Para disputar a 7ª jornada as Juvenis
receberam a equipa de São João da
Madeira, AD Sanjoanense. Num
jogo que se antevia difícil pela
qualidade técnica e física das
adversárias, a formação da casa
surpreendeu com um início de jogo
equilibrado. O primeiro golo surge
aos 8 minutos pelas forasteiras. Ainda
que a Sanjoanense estivesse sempre a
partir daqui a liderar o marcador, as
Salreenses deram bem conta de si
ao longo da primeira parte. Na
segunda parte as jovens anfitriãs não
estiveram bem e fruto de alguma
desorientação e precipitação,
essencialmente no ataque, permitiram
a dilatação no marcador, que se
traduziu num pesado resultado.
A formação Juvenil recebe no
próximo domingo pelas 16H o
ADAC para o clássico derby.
Salreu: Sara Lima; Filipa Lima; Rosa Couto;
Sara Santos; Cristiana Lage; Mariana
Rodrigues; Verónica Mortágua, Rita Coelho,
Daniela Soares, Patrícia Chipelo, Emília
Couto, Joana Simões e Sara Pinhal. Treinador:
Carlos Dias
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   O Avanca deslocou-se no dia 1 de
Novembro a Leiria para defrontar
o Sismaria em jogo referente à Taça
de Portugal. Apesar de desfalcada a
equipa não se ressentiu e o resultado
23-25 comprovou a superioridade
Avancanense, que esteve na frente do
adversário todo o jogo. Com esta
vitória a equipa liderada por Luis
Santos já se encontra nos 1/16 de
Final.
   Quanto ao campeonato este fim-
de-semana foi de pausa, para dar
lugar aos compromissos da selecção
nacional. Tempo de recarregar
baterias, para a equipa de Avanca, que
se encontra no primeiro lugar do
Campeonato da 2ª Divisão Nacional.
Com uma série de vitórias
consecutivas e níveis exibicionais a
crescerem de jogo em jogo, espera-
se que a série de vitórias continue.
   Para isso a equipa avancanense tem
contado com o apoio do seu
público, que semanas após semana
vem enchendo o Pavilhão. Existem
algumas boas razões para isto
acontecer, e para as pessoas que ainda
não foram ver um jogo,
enumeramos algumas boas razões
para apoiar a nossa equipa.
   É um desporto de grande
velocidade sem tempos mortos. São
marcados em média 50 golos por
jogo. Não são permitidos
comportamentos anti-desportivos,
como a perda de tempo simulando
lesões, são 60 minutos reais de jogo.
Os jogadores são obrigados a uma
disciplina muito maior, sob pena de
serem facilmente excluídos da
partida, são obrigados a ter níveis de
concentração muito elevados

// Andebol //

Artística segue em frente na taça
durante todo o jogo, porque um
erro normalmente é sinónimo de um
golo sofrido. Além do futebol, o
andebol é o único desporto em que
os três grandes clubes portugueses
continuam a ter uma equipa
profissional na primeira divisão e a
lutar por títulos. Durante os dias mais
complicados de inverno, na bancada,
estará protegido de vento, chuva e

frio, a entrada é gratuita, e com a sua
presença e ajuda no próximo ano
teremos uma equipa do concelho,
no escalão máximo do andebol
nacional. Fica o convite para no
próximo jogo em casa da Artistica,
19 de Novembro, dar uma saltada
ao pavilhão de Avanca e ajudar a
nossa equipa a bater o C.D.C.
Santana.

Nuno Santos
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    A secção de natação do
Clube Desportivo de Estarreja
iniciou no passado mês de
Outubro, a época desportiva.
Vítor Mano, treinador do
escalão de competição, em
entrevista ao Jornal de
Estarreja, falou-nos do início
da época desportiva e das
dificuldades que ainda têm,
dos novos reforços do clube e
também do seu trabalho
enquanto treinador desportivo.
Vítor Mano, antigo nadador,
está há frente da competição há
dois anos e garante que o seu
trabalho tem sido positivo,
mas que ainda é muito cedo
para fazer um balanço real.

Jor nal de Estarreja (JE):
Como tem sido o início desta
época desportiva?
Vítor Mano (VM): O início
da época tem sido melhor que
as anteriores, porque este ano
já começamos na piscina nova.
No ano passado esta piscina
ainda não tinha aberto e nós
tivemos de fazer a preparação
em terra e um bocado também
na piscina de Avanca, que não
tem os 25 metros, o que tornou
as coisas um bocado mais
complicadas.  Este ano já
começámos bem, apesar de
não ter mos o espaço que
pretendíamos e que seria
necessário para um trabalho
que eu acho que ficaria mais
bem desenvolvido. No entanto,
exceptuando o facto da falta de

// Natação - Vítor Mano //

Reforço no posicionamento distrital
como objectivo da nova época

espaço, as coisas têm corrido
com normalidade. Gostava
mesmo de realçar o facto de
espaço. Sinto que a minha
equipa não pode crescer mais
porque não tenho espaço para
tal. No fundo eu tenho apenas
três pistas, como tinha na
piscina antiga, por isso nesse
aspecto não ganhámos nada.
Tenho infantis, juvenis, juniores
e seniores a treinarem em três
pistas. Este ano já não, mas no
ano passado, por exemplo,
juvenis a treinar com seniores
e juniores na mesma pista, e o
trabalho principalmente dos
infantis, não é compatível. Hoje
em dia os clubes, já aqui na
zona de Aveiro, fazem muito
essa distinção, entre infantis e
os restantes. Os que podem, até
fazem a distinção entre infantis,
juvenis e absolutos, que são os
juniores mais seniores, e têm até
mais que um treinador para os
diferentes escalões. Aqui é o
mesmo treinador para infantis,
juvenis, juniores e seniores, e
três pistas, à mesma hora…

JE: Os novos reforços,
André Cardoso e Ricardo
Correia, o que espera deles
enquanto treinador?
VM: O André Cardoso nunca
tinha nadado, o que é uma coisa
muito curiosa. Normalmente
na natação, é preciso ter muitos
anos de formação. Como nós
temos poucos rapazes, e o
André tinha-me proposto a

captação, ao qual eu até achei
estranho por ele nunca ter
nadado, no entanto depois
realmente verifiquei que ele até
tinha algum potencial, apesar
da idade, porque ele já é um
sénior, tem 20 anos, mas para
o nosso nível aqui ,  com
bastante treino, ele é capaz de
fazer boa figura em distâncias
curtas. Tem uma envergadura
fora do comum. O Ricardo
veio do Espinho, e por uma
questão de horário, que não era
compatível com ele, pois ele é
de Ovar e para ir  para o
Espinho às horas do treino, ele
apanha muito trânsito. Ele já
tinha falado comigo no fim da
época anterior e veio aqui fazer
um treino para eu verificar se
ele reunia as condições. Ainda
é um miúdo jovem, é um
juvenil e tem uma margem de
progressão bastante maior do
que o André, que é mais para
colmatar a falta de rapazes que
nós temos.

JE: O Clube Desportivo de
Estarreja tem apoiado a
secção de natação?
VM: Eu penso sinceramente
que, da maneira que estão as
coisas hoje em dia, eles não
poderão fazer muito mais. Eles
têm as suas contas para pagar
e as receitas que eles próprios
conseguem obter. Apesar de
nós darmos o nome ao clube,
onde eles nos podem ajudar,
eles ajudam, que é ao nível do

transporte e da fisioterapia,
quando temos at letas
lesionados. Nesse aspecto eles
são impecáveis, temos apenas
de combinar com o
fisioterapeuta as horas para ir.
De resto, nesta altura não é
momento para esperar muito
mais. Eles não nos podem dar
dinheiro para mais pistas… Eles
também têm um grande
encargo, têm muitos atletas. Na
minha óptica, no que eles nos
podem ajudar,  as nossas
relações são boas. Sempre que
falamos, eles são
compreensivos, simplesmente
não nos dão dinheiro. Agora,
nós damos o nome e por vezes
podiam existir outro tipo de
acordos.

Apesar de um início de
época em que um dos
objectivos do clube lhes
“fugiu entre os dedos”,
ainda existem outros para
alcançar

JE: Quais são os principais
objectivos para esta época?
VM:  Os objectivos que eu
tracei para esta época, saíram
um pouco furados. Estamos
no início da época, e como é
normal costumamos sempre
participar no Campeonato
Nacional de Clubes. Este ano
houve uma alteração na data
limite de inscrição para os
clubes part iciparem, e
deixamos passar o prazo. A
federação é muito intransigente
nesses aspectos, e por isso não
vamos participar. Não vamos
ser o único clube nessa situação,
há outros e de outras divisões,
apesar de terem pessoas a
trabalhar nisso directamente. O
objectivo era subir mos de
divisão nas meninas, porque no
ano passado ficámos apenas a
12 pontos de subir, porque
tivemos uma desclassificação,
porque se não fosse isso
tínhamos mesmo garantido a
subida à terceira divisão. Este
ano, era esse o objectivo e para
os meninos, ficarmos muito
perto dos lugares cimeiros,
porque apesar de ter mos
poucos atletas, temos dois ou
três at letas que fazem a
diferença, a até alguns que estão
a estudar fora mas que
continuam e eu penso que seria

fáci l  assim alcançar esses
lugares. Sendo assim, para o
próximo ano vai ser muito
complicado, porque vamos ter
de discutir o acesso à quarta
divisão e vai ser difícil porque
muitos clubes da primeira e
segunda divisão também
deixaram passar o prazo de
inscrição. Para o ano, com azar
vamos encontrar três ou quatro
equipas de topo a disputar este
acesso. Posto isto,  temos
também alguns objectivos
individuais. Temos dois atletas,
um feminino e um masculino,
que por norma f icam nos
lugares cimeiros nos nacionais
e esses objectivos ainda estão
postos nos seus devidos
lugares. Penso que com mais
facilidade no caso da Rosa
Oliveira do que do João,
porque a Rosa é apenas o
segundo ano de júnior, ou seja,
apanha as mais novas e não as
mais velhas, e por isso poderá
conseguir subir mais um ou
dois lugares no ranking. Não
sei se ficará perto das medalhas,
mas espero que sim. O João é
um pouco mais complicado.
No ano passado ele f icou
numa prova em quarto e em
duas em quinto nos nacionais,
o que na nossa realidade já é
bastante bom. Estes são
objectivos mais de carácter
individual .  Em equipa, é
melhorar o máximo em todas
as provas e tentar subir sempre
a classificação relativamente ao
ano transacto. Relativamente
aos nacionais de clubes, esse
objectivo fica arredado para o
ano, mas com a certeza que as
coisas vão ser complicadas.
Agora resta-me trabalhá-los
individualmente para fazermos
um colectivo forte nas provas
regionais e meetings interna-
cionais que poderemos vir a ter
acesso.

JE: Como é o balanço do teu
trabalho enquanto treina-
dor?
VM: É mais complicado, estar
a falar de si próprio… acho
que ainda é um bocadinho
cedo. Quando pegamos numa
equipa,  e não se for mam
nadadores em seis meses ou
dois anos, formam-se em seis
ou sete anos, até mais
dependendo da equipa e doPágina 6
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lugar em que estamos. Eu só estou
aqui há dois anos, e o balanço é que
depois de umas épocas menos boas,
porque a piscina antiga tinha
problemas e muitas vezes tínhamos
de inventar treinos noutros sítios, na
altura ainda do André Cirne (antigo
treinador). Aquilo foi um pouco
complicado e muitos miúdos
desistiram. Os rapazes como tinham
muita oferta desportiva, acabaram
por ir para o futebol ou para o
andebol, pois não iam estar à espera
que a piscina abrisse. As meninas
como não têm uma oferta tão
grande, acabaram por conseguir
manter-se mais aqui pela natação, mas
também houve desistências. Não foi
possível fazer um trabalho linear, foi
um bocadinho com altos e baixos.
Agora com esta piscina e com a
determinação que eu tenho e a dos
maus atletas, a médio prazo, daqui a
uns quatro ou cinco anos, espero ter
uma equipa muito mais competitiva.
Isso também vai depender das
condições, essencialmente do espaço,
que tenhamos para treinar. Temos
subido algumas classificações
regionais, e alguns miúdos perto dos
lugares cimeiros no individual
nacional, como já não tínhamos a
alguns anos nos escalões mais altos,
porque estes dois miúdos de quem
eu falei, quando eram infantis
estiveram sempre lá em cima. Mas
ainda é pouco o tempo para eu
conseguir um verdadeiro balanço do
meu trabalho. Coisas que já fui
garantindo a curto prazo, estou a
tentar que acabem com o
preconceito que há, que é quando se
vai para a universidade deixa-se de
nadar e desistem. Eles são muito
importantes para o espírito de grupo,
transmitir aos mais novos como é a
competição, transmitir os valores da
equipa e são sempre mais-valias que
temos para as provas. Quando
conseguem vir aqui aos treinos
também ensinam os mais novos,
porque quando é o treinador a dizer
a mesma coisa todos os dias, eles não
prestam a atenção que deviam e com
os mais velhos é sempre uma ajuda,
eles ajudam a domesticar os mais
novos que ainda não sabem nem
estão habituados ao que é a
competição. Tenho-me esforçado
nesse aspecto e tenho conseguido. Eu

não desisti de nadar ate começar a
dar treinos, apesar de no ano passado
ainda ter feito uma prova de masters,
e quero que eles sigam o meu
exemplo. Queria também que aqui
em Estarreja, mais tarde se
conseguisse fazer uma equipa de
masters com os nadadores que não
deixaram a natação por completo.
De resto, o meu balanço é muito
diminuto ainda, espero que daqui a
três ou quatro anos estejamos cá e
que eu tenha mais novidades boas
para contar.

JE: Quer deixar algum incen-tivo
aos atletas, tanto da natação
como aos des-portistas em geral?
VM: Pratiquem desporto, isso é
muito importante. Ainda no ano
passado duas miúdas desistiram e
uma das minhas principais
preocupações foi que elas
continuassem a praticar desporto,
inde-pendentemente se fosso
natação, basquete, desporto escolar,
fosse o que elas quisessem. Porque
acho que hoje em dia, apesar de haver
muita oferta e melhores condições
que na minha altura, não deixarem
de praticar desporto. Eu fiz a
faculdade direitinha e nunca deixei de
praticar desporto. Há muitos
desportistas que tiram o curso ao
mesmo tempo e não é uma ou duas
horas por dia que vai fazer a diferença
nos estudos. Essa é a mensagem geral
que quero deixar. Aos meus atletas,
em particular, espero que eles
continuem a trabalhar da mesma
forma. Os treinos são cada vez mais
exigentes, porque a modalidade está
também cada vez mais exigente. Eles
têm de estar preparados para esses
novos desafio e temos de estar
sempre unidos para formarmos uma
equipa grande, apesar de sermos de
uma cidade pequena, quer de infantis,
onde os pais têm sempre medo da
competição, porque é todos os dias
e os meninos não têm tempo para
estudar, quer de juvenis, juniores e
seniores. Gostaria também de ter
mais treinadores para me ajudar e
formar uma equipa de masters, para
eu também puder participar.

Paula Silva

   

//
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«Entrevista Vítor Mano: Treinador da Secção de Natação do Estarreja
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Clássico
no domingo
ANDEBOL. O Sporting (3.º)
recebe o Benfica (1.º)
no domingo, às 17h,
no pavilhão do Casal
Vistoso, em Lisboa,
em jogo da 11.ª jornada
do campeonato.
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Cid Ramos

 Sabia-se que o Colégio João de
Barros teria uma tarefa pratica-
mente impossível na 3.a elimina-
tória da Taça EHF, diante o Vejen
da Dinamarca. 

Os dois encontros confirma-
ram a clara superioridade da for-
mação dinamarquesa perante
um Colégio João de Barros esfor-
çado, mas sem argumentos
perante o poderio do colosso
escandinavo.

No primeiro jogo, o conjunto
orientado por Paulo Félix perdeu
por 38-16, num encontro em que
cedo viu o adversário ganhar
uma vantagem considerável.

No segundo encontro, o Colé-
gio João de Barros ainda deu um
ar da sua graça no primeiro tem-
po, mas na etapa complementar
foi totalmente dominado. Ao

intervalo,  o marcador registava
13-6 para os da casa. No final, der-
rota por 30-17.

Nesta eliminatória alinharam
pelo Colégio João de Barros Ana
Teixeira, Beatriz Santos, Nathalie
Lopes, Maria Pereira, Joana Fer-
raz, Andreia Francisco, Andreia
Neves, Karine Lopes, Carolina
Costa, Joana Biel, Inês Catarino,
Eduarda Pinheiro, Bárbara
Homem e Natalina Melo. l

ANDEBOL FEMININO

Colégio João de Barros
afastado da Taça EHF
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ANDEBOL - 3.ª DIVISÃO NACIONAL

Académico de Viseu retoma 
a prova com triunfo suado
Silvino Cardoso

� O Académico de Viseu con se -
guiu uma vitória que não lhe
permitiu mais do que a subida
de um lugar na tabela classifi -
cativa. Mas o triunfo teve o con -
dão de não deixar fugir o Nú cleo
de Andebol de Samora Correia
que lidera, por ter me nos um jo -
go que a Académica que soma
os mesmo pontos no topo da
cla ssificação geral 

Já se sabia que não seria fácil
aos academistas ultrapassar
mais um dos grandes obstá cu -
los na rota para a fase da discus -
são da subida à 2.a Divisão Na -
cional, um objectivo que per -
segue há várias épocas. 

O seu regresso à competição,
depois da jornada em que folgou,
foi feito com êxito. É que a equipa
do Ílhavo é, também, um dos
conjuntos que está na corrida

pela chegada ao escalão secun -
dário nacional da moda lidade. 

A Académica de Coimbra,
como se esperava, foi a equipa
que obteve o resultado mais di -
latado, aproveitando bem a fra -
gilidade da turma ribatejana de
Almeirim que continua sem
saber o que é ganhar ou mes mo
empatar.  

Samora Correia invicto
Quem continua a não dar 'bal -
das' no campeonato é o Nú cleo
de Andebol de Samora Co rreia
que foi a Castelo Bran co
derrotar a Associação Des por -
tiva Albicastrense, manten do-
se invicta na prova, continu an -
do a ser um concorrente favo -
rito à fase mais apetecida. 

A turma leiriense do Juven -
tude Desportiva do Liz, perdeu
o duelo do distrito de Leira, em
casa do Batalha de Andebol

Clube, por dois golos de dife -
rença.

Nos últimos lugares con -
tinuam os habituais candidatos
à fa se pela manutenção. l

RESULTADOS

Ac.Viseu-Ílhavo AC 23-22
Batalha AC-Juv. Desp. Lis          30-28
Albicastrense-Samora Correia    26-28
Académica-20KM Almeirim        36-17

CLASSIFICAÇÃO
J V E D   GM-GS   P

Samora Correia   6 5 1 0 180-140 17
Ac. Coimbra        7 5 0 2  181-15717
Ac. Viseu            6 5 0 1 172-144 16
Ílhavo AC            7 4 0 3 182-157 15
Juv. Lis               6 3 1 2 177-158 13
SIR 1º Maio         6 3 0  3 152-153 12 
AD Albicastrense 6 1 0 5 158-172 8
Batalha AC          6 1 0 5 146-164 8
20KM Almeirim   6 0 0 6 111-214    6

PRÓXIMA JORNADA

SIR 1º Maio-Académica; 20KM
Almeirim-AD Albicastrense; NA Samora
Correia-Batalha AC e Juv. Desp. Lis-
Ac. Viseu
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Manhã e início de tarde animado e movimentado na freguesia da Camacha. Os jovens trocaram impressões e aprenderam sobre a modalidade com os profissionais.

A equipa sénior masculina do Ma-
deira Andebol SAD aceitou o convite
formulado pela da Associação Des-
portiva daCamacha e fez, ontem, uma
acção de promoção da modalidade
junto da população daquela freguesia
de Santa Cruz, abrangendo mais de
duas centenas de jovens alunos.
O plantel e equipa técnica da “so-

ciedade”madeirense visitaram, então,
na parte da manhã, a Escola B2/3 Al-
fredo Ferreira Nóbrega Júnior, na Ca-
macha, realizando uma pequena pa-
lestra aos alunos, onde foi dadoênfase
à importância da prática desportiva,

em simultâneo com um percurso es-
colar de sucesso. Por forma a abranger
omaior númerodepopulação escolar
possível, além dos alunos do referido
estabelecimento de ensino, a AD Ca-
macha convidou as escolas do Ensino
Básico, pelo que se juntaram à inicia-
tiva 120 alunos, entre os seis e os 10
anos. Poucodepois domeio-dia, a ac-
ção transferiu-se para o Pavilhão da
Camacha, onde os atletas proporcio-
naram momentos inesquecíveis aos
jovens (possíveis jogadores damoda-
lidade), interagindo e demonstrando
na prática o que é o Andebol.

Sob o comando do técnico princi-
pal Paulo Fidalgo e dos adjuntos Má-
rio Costa e Raúl Goulart, o Madeira
SAD fez deslocar à Camacha os joga-
dores Daniel Santos; Leandro Nunes;
Mauro Aveiro; Luís Carvalho; Gabriel
Jesus; Telmo Ferreira; Gonçalo Vieira
(capitão); João Nuno; Bosko Bjelano-
vic; Hugo Rosário; João Ferraz; João
Antunes e Nuno Silva.
Pela 2.ª época consecutiva, o clube

é vice-campeão nacional, num ano
(2011) que completou o seu 13.º ani-
versário de existência. 1

vascosousa@jornaldamadeira.pt

Mais de duas centenas de crianças e jovens conviveram e aprenden-
ream com os “craques” do Andebol. Além da estabelecimento de en-
sino, os vice-campeões nacionais estiveram no Pavilhão da localidade.

Madeira SAD na Camacha
7 ANDEBOL - EQUIPA MASCULINA ESTEVE NA ESCOLA B2/3 ALFREDO FERREIRA NÓBREGA JÚNIOR

Os jogadores da
“sociedade”
madeirense
prenderam a
atenção dos jo-
vens de palmo e
meio e ficaram
a par do que é a
prática da mo-
dalidade. O con-
vite partiu da
secção da AD
Camacha.
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ANDEBOL

Seniores masculinos

Segundo tempo 
decisivo

Sanjoanense  31
Afifense  23

Sanjoanense: Henrique Pi-
nho, Ricardo Gaspar, Rui 
Gonçalves, Tiago Ribeiro, 
Fabian Scheck, Nuno Silva, 
Bruno Nunes, Ricardo Pi-
nho, Diogo Santiago, Pedro 
Neto, Daniel Valente, Ema-
nuel Silva, Luis Martins, 
Treinadores: José Fonseca 
e Humberto Rodrigues.

A Sanjoanense partiu 
para este jogo sabendo 
que, mesmo jogando con-
tra o último classificado, a 
concentração e atitude te-
riam de estar no nível mais 
elevado. Mas na primeira 
parte isso não aconteceu. 
Os alvinegros entraram des-
concentrados e um pouco 
nervosos, o que permitiu 
aos visitantes nivelar o 
resultado, pelo que ao inter-

valo a Sanjoanense contava 
com apenas um golo de 
vantagem.

Após o período de des-
canso, foram corrigidos 
alguns erros e, no segundo 
tempo, a história foi dife-
rente. Mais concentrados 
e agressivos, os alvinegros 
começaram a construir a 
vitória e a distanciarem-se 
no marcador, acabando 
por vencer num encontro 
que se revelou difícil para a 
Sanjoanense.

Nacional 2ª Divisão
Juvenis masculinos

Sanjoanense  47
Vacariça  22

Sanjoanense: Tiago Correia, 
Bruno Sousa, Gonçalo Silva, 
Rodrigo Novo, Rui Costa, 
Cláudio Cabral, João Sil-
va, André Resende, Pedro 
Morais, João Bernardo, 
Ivo Silva, Luis Pinho, Amé-
rico Teixeira, Valter Braga.  
Treinador: André Lima.

Nacional 2ª Divisão
Juniores masculinos

Monte  38
Sanjoanense  39

Sanjoanense: Marco Sousa, 
João Costa, Eduardo Carnei-
ro, Ricardo Silva, João Oli-
veira, Ricardo Pinho, Xavier 
Costa, Fábio Fernandes, Rui 
Martins, Pedro Sousa, Fábio 
Gonçalves, Emanuel Silva.
Treinador: Filipe Rosário.

Nacional – Infantis 
masculinos

Sanjoanense  17
CD Feirense A  16

Sanjoanense: André Silva, 
Bernardo Leite, Daniel An-
drade, Francisco Silva, Gon-
çalo Fernandes, Guilherme 
Silva, Guilherme Novo, José 
Pereira, Leonardo Silva, Luís 
Martins, Paulo Bastos, Pe-
dro Almeida, Ramiro Pinho. 
Treinadores: Eduardo Sou-
sa, António Brandão, Ricar-
do Gaspar. 

Nacional – 
Juvenis femininos

Salreu  6
Sanjoanense  50

Sanjoanense: Ana Araú-
jo, Eva Silva, Ana Horta, 
Patrícia Silva, Ana Silva, 
Francisca Duarte, Raquel 
Correia, Rita Silva, Carolina 
Silva, Maria Machado, Carla 
Oliveira, Ana Ribeiro, Inês 
Tavares, Maria Leite.
Treinador: Hélder Vieira.

Nacional – Infantis 
femininos

Sanjoanense  23
Alavarium  14

Sanjoanense: Ana Ferreira, 
Carla Moreira, Ana Resen-
de, Ana Vieira, Andreia San-
tos, Rita Leite, Eulália Silva, 
Mariana Rocha, Andreia 
Fernandes, Francisca Silva, 
Cláudia Moreira, Carolina 
Pereira, Joana Alves.
Treinador: Rui Andrade.
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Andebol | Pombal
CJB afastado
A equipa – seniores femi-
ninos – do Colégio João de 
Barros (Meirinhas, Pombal) 
foi eliminada da Taça EHF 
(Federação Europeia de 
Andebol) após uma dupla 
derrota frente à dinamar-
quesa KIF Vejen. Com os 
jogos das duas mãos rea-
lizados na Dinamarca, a 
equipa portuguesa perdeu 
o primeiro jogo por 16-38 e 
o segundo por 17-30. 
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ANDEBOL

Atletas na selecção regional
Cinco atletas da Casa do Povo de Va-

longo do Vouga (Nádia Gonçalves, Tâ-
nia Veiga, Inês Veiga, Filipa Silva e Joa-
na Santos), três da LAAC (Daniela Cruz, 
Luana Mota e Mariana Marques) e três 
do CD Pateira (Laura Silva, Inês Cruz e 
Ana Dias, esta ainda infanti l de 1º ano) 

foram convocadas para o treino da se-
lecção regional de iniciados femininos 
de Aveiro, que se realizou no sábado 
em Salreu.

Foram ainda convocadas atletas de 
Alavarium (1), Sanjanense (3) e Salreu 
(4). Tânia Veiga, Filipa Silva e Joana Santos (CPVV)As três atletas do CD Pateira
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