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JUNIORES
ABC vence mas tem
o título hipotecado
A equipa de juniores do ABC venceu no pavilhão do
Belenenses por 32-21, em encontro da penúltima jornada
da fase final do campeonato nacional da categoria em
andebol, mas já não depende de si para conquistar o
título. É que nesta ronda o Benfica venceu no pavilhão
do Sporting por 31-26 e segue na frente da classificação,
com 24 pontos, mais um que FC Porto e ABC.
Na última jornada, agendada para domingo, o Benfica
recebe o Belenenses e o FC Porto visita o ABC.
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ANDEBOL: 3.ª DIVISÃO
Arsenal discute título
nacional com Loures
O Loures é o adversário do Arsenal da Devesa na final
do campeonato nacional de andebol da 3.ª Divisão.
A eliminatória disputa-se a duas mãos, a primeira
das quais já no próximo sábado, a partir das 17h00,
no Pavilhão Flávio Sá Leite. O segundo jogo disputa-se
no dia 21 de junho, a partir das 18h00, no Pavilhão
Paz e Amizade, em Loures.
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DESPORTO ESCOLAR

Escolas minhotas
campeãs regionais
DR

Alunos do Externato Infante D. Henrique e da Escola de Lamaçães

A Coordenação do Desporto Escolar de Braga esteve em evidência
nos Campeonatos Regionais do Desporto Escolar
Norte, que se realizaram
no passado fim de semana em S. João da Madeira, ao conseguir vários títulos nacionais.
Aconteceu assim no
andebol masculino, através do Externato Infante
D. Henrique, no badminton em que a EB de Lamaçães conseguiu vários
pódios nas provas de singulares masculinos, obten-

e Mafalda Carvalho (3.ª)
do os três primeiros lugada EB Lamaçães.
res através de Tiago CosSaliência ainda para o
ta (campeão regional); Dapar feminino, Ana Coeniel Costa (2.º) e José Vilho/Vera Ferreira da EB
lela (3.º) e na prova de
Lijó, campeãs regionais e
pares masculinos em que
de Mafalda Carvalho/Ana
Daniel Costa/Pedro SanCorreia (2.ªs) da EB Latos conseguiram o título
maçães.
regional.
No futsal feEm singulaEB
La
minino o desres femininos
maçães,
Ext. D. Henri
taque vai para
o destaque vai
que,
Sec. Amares
a EB Prof. Carpara o título
e EB Carlos Te
los Teixeira de
de Ana Coeixeira
em destaque
Fafe que conselho da EB Lijó –
guiu, pelo segunBarcelos, seguido ano consecutivo,
do de Inês Mó (2.ª)
o título regional.
da EB A. Correia Oliveira

No voleibol masculino
o destaque vai para a Escola Secundária de Amares que, também pelo segundo ano consecutivo,
conseguiu o título de bi-campeão.
No voleibol feminino a
EB Caldas das Taipas conseguiu a 2.ª posição.
Para além da competição desportiva estes campeonatos foram férteis em
momentos propícios a novas amizades e de confraternização criando-se por
isso um ambiente de festa e de convívio.
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Xico regressa à 1.ª Divisão
O Xico Andebol garantiu o regresso ao principa campeonato nacional da modalidade, ao vencer no pavilhão
do Benavente por 43-27, em partida da 7.ª jornada da
fase final do nacional da 2.ª Divisão. Com vitórias nos
sete jogos disputados, o conjunto vimaranense garantiu
a subida ainda com três jornadas para disputar.
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ID: 54305087
FUTEBOL
• 3.º e último Jogo particular antes
do Mundiall2014: PORTUGAL-Rep
da Irlanda, 00h00 em Lisboa (19h00
nos Estados Unidos), Estádio MetLife . Depois do jogo a equipa lusa
segue para o local de estágio no
Brasil, em Campinas.
• A CRIAMAR - Associação de Solidariedade Social para o Desenvolvimento e Apoio a Crianças realiza
projeto «CRIAMAR STREET FOOTBALL 2014», 9h00/17h00, Bairro da
Nazaré, São Martinho.
• Supertaça de Veteranos “Casa
Santo António, 18h30, Complexo

10-06-2014 | Desporto
do CD Nacional, na Choupana.
• III Torneio António Gil Silva, Complexo Desportivo do Nacional, na
Choupana.
• Dragon Force Madeira (Sub-11)
no Torneio do Dragão, no Porto, até
sexta-feira.
• Forum Madeira, em parceria com
a Kia, disponibiliza um espaço personalizado com relva, mesas e cadeiras onde todos os visitantes
podem efetuar a troca de cromos
do Mundial, até dia 6 de julho.
• Inscrições para o III Torneio Festa
MAIS Futebol, no Colégio Salesianos, no Funchal, até sexta-feira.

Tiragem: 14900
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Âmbito: Regional
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• I Toneio de Escolas do Carvalheiro “Gregório Gonçalves”, 10h30,
integrado no 77.º aniversário do
Clube.
• A FNAC Madeira promove um
torneio de futebol com o jogo “FIFA
World Cup 2014 – PS3”, Madeira
Shopping, a partir das 14h00.
DIVERSOS
• Apresentação do “Kit do
Adepto”, do CF Carvalheiro, 10h30.
• O Clube de Campismo da Madeira realiza Acampamento na Ribeira da Janela, até hoje.
• 16.º Aniversário do Complexo
Desportivo da Nazaré: Caiaque

Pólo, Basquetebol Aquático e Batismo de Paddle Board,
10h00/12h00.
ATLETISMO
• 16.ª “Corrida do Ambiente” (4.000
mts), 11h00, Posto Florestal Fanal.
ANDEBOL
• 2.ª Divisão Masc.: São BernardoMARÍTIMO, 21h00, Aveiro.
BASQUETEBOL
• Jamboree Regional do Minibásquete, no Porto Santo, até hoje.
VELA
• Madeirenses no IX Campeonato
de Portugal em Juvenis e acesso
ao Europeu e ao Mundiall (Prova

Final de Selecão na classe Optimist), em Sesimbra, até hoje.
CICLISMO
• A equipa de Ciclismo do Club
Sport Marítimo/Barreirinha Bar
Café participa no GP Liberty Seguros, na ilha de São Miguel, Açores,
até amanhã.
TÉNIS/PADEL
• O Smash Ténis Clube organiza
Torneio Porto Santo Line em Ténis
e Padel de 2014, Complexo Ténis
Porto Santo, até hoje.
• Inscrições para a 6.ª Etapa do Circuito Regional Sub-12 e Sub-16,
pelo Ferraz TC, até amanhã.
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DR

Xico Andebol festejou a subida no passado sábado

EQUIPA VIMARANENSE AINDA LUTA PELO TÍTULO DE CAMPEÃO

Xico confirma regresso
à I divisão nacional
ANDEBOL

| Redacção |

O Xico Andebol garantiu o regresso ao
principal escalão do andebol português,
um ano depois da descida de divisão.
Após a realização da 7.ª jornada da fase
final da II Divisão, a formação vimaranense garantiu a subida à I Divisão.
Depois da vitória frente ao ADC Benavente, a equipa vimaranense teria de esperar pelo resultado do jogo entre o Benfica B e o São Mamede. Com o resultado

a sair favorável à equipa secundária dos
encarnados (28-21), e com a impossibilidade desta subir de divisão, o Xico garantiu a subida. Faltando ainda três jornadas
para o final do campeonato, a equipa treinada por Eduardo Rodrigues poderá garantir também o título de campeão, caso
vença na próxima jornada o segundo classificado na geral, o GC Santo Tirso.
O jogo está marcado para o dia 14 de Junho, um sábado, e terá início pelas 18 horas no Pavilhão Francisco de Holanda,
em Guimarães.
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Uma clara diferença
na discussão do título
Favoritismo Artística de Avanca foi mais forte do que o Alavarium no primeiro
jogo para apurar o campeão nacional da II Divisão
ALAVARIUM

PAULO RAMOS

23

Treinador: João Alves
André Cruz; Gonçalo Miranda, João Antunes (3), Rodrigo Cunha (8), Gonçalo
Martins (1), Pedro Freitas (5) e José Silvares (5) - sete inicial - David Sá, João
Teixeira, Giovanni Arienzo, João Cabral,
Diogo Vaia (1), Tiago Sousa, Gonçalo
Oliveira, João Costa e Carlos Tribuzi.

ARTÍSTICA

35

Treinador: Tiago Cunha
Diogo Andrade; Ricardo Ramos (5),
Duarte Carregueiro (2), José Silva (4),
Miguel Batista (4), Vasco Santos (5), Ricardo Mourão (7) - sete inicial - Fábio
Magalhães, Tiago Novo, Nélson
Almeida (1), Renato Gonçalves (1),
André Rego (1), Zezinho, João Silva,
Marcelo Ferreira e João Valente (5).
Pavilhão do Alavarium em Aveiro.
Assistência: cerca de 150 e
spectadores.
Árbitros: Daniel Martins e Roberto
Martins (A.A. Leiria).
Cronometrista: Rosa Pontes (Aveiro).
Ao intervalo: 12-21.

Andebol
Juniores

Avelino Conceição
O primeiro de dois jogos para
apurar-se o campeão nacional
de Juniores da Segunda Divisão, entre Alavarium e Artística

Alavarium teve que se empenhar para marcar à Artística

de Avanca, acabou por não ser
não ser um confronto equilibrado. Apesar de partirem com
a mesma ambição na conquista
do título, ficou bem patente a
diferença entre os dois emblemas aveirenses, de resto espalhada no resultado final.
A equipa da Avanca entrou
muito forte e cedo começou a
“fugir” no marcador, de tal forma que aos 12 minutos já vencia
por sete golos de diferença (12-

5). Um clara ascendente dos
avancanenses sobre a equipa
aveirense, que nunca “virou a
cara à luta”, procurando sempre
chegar ao melhor resultado
possível.
A grande capacidade de remate dos “pontas” da Artística Ricardo Mourão e Ricardo Ramos - fez mossa no Alavarium,
que tinha pouca margem de
manobra no ataque. Rodrigo
Cunha e José Silvares eram os

principais responsáveis por ir
fazendo entrar algumas bolas
na baliza de Diogo Novo, que
esteve em grande plano na
equipa da Artística, que foi para
o intervalo com um aclara vantagem.
Na segunda parte, os dois técnicos rodaram alguns jogadores e o jogo perdeu alguma qualidade, mas mesmo assim foi
evidente a supremacia da primeira linha da equipa de Avanca, que foi aumentando a diferença no marcador, que no final
se viria a cifrar em 12 golos e
confirmar o favoritismo da
equipa orientada por Tiago Cunha, num jogo com magnífica
arbitragem.
Uma vantagem que permite
à Artística encarar o segundo
jogo em Avanca com tranquilidade para conquistar o título
nacional, podendo juntar um
troféu muito desejado à subida
ao escalão principal, onde aequipa avancanense regressa
depois de há alguns anos ter
estado no “convívio” entre as
melhores equipas nacionais. |
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HOJE
2.º Comba Fashion
A Tuna Santo Estêvão, em
Santa Comba Dão, organiza
a segunda edição do Comba
Fashion, no jardim do
bairro alto.
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Guarda, onde Cavaco Silva
fará uma intervenção e distinguirá várias personalidades. As comemorações terminam com um almoço
oferecido pelo presidente da
Câmara da Guarda no
NERGA.

PRÓXIMOS DIAS
Cabrito brilha
no Caramulo
A Confraria Gastronómica
do Cabrito e da Serra do Caramulo e o município de
Tondela estão a realizar, até
amanhã, a 8.ª Semana Gastronómica do Cabrito e da
Serra do Caramulo, que decorre no pavilhão municipal do Caramulo.

Cavaco agraciado
na Guarda
A Câmara da Guarda atribui
a Medalha de Ouro da cidade ao Presidente da República, com a entrega da
distinção a decorrer, durante a sessão solene de
boas-vindas, a realizar pelas
11H00, no edifício dos Paços
do Concelho.

AMANHÃ
Passeio de
clássicos
em Tondela
A Escola Profissional de
Tondela realiza o 4º Passeio
de Clássicos, que irá juntar
todos os que gostam de carros antigos e apreciam o
concelho de Tondela. A concentração está agendada
para as 08h30, junto ao Tribunal de Tondela, com partida prevista 15 minutos depois, rumo a um percurso
aproximado de 110 quilómetros, distribuídos por diversas localidades.

Jogo da selecção
de andebol em
S. Pedro do Sul
Na quarta-feira, o Pavilhão
Municipal de S. Pedro do
Sul é palco de um jogo de
andebol a contar para o
apuramento para o Campeonato da Europa. Trata-se
do embate entre Portugal e
a República Checa e a partida tem o seu início marcado para as 20h00.

Gestora
do Proder
em Vouzela
A gestora do Proder (Programa de Desenvolvimento
Rural), Gabriela Ventura, vai
estar em Vouzela, na próxima quinta-feira, para participar na cerimónia de lançamento da primeira pedra
do Açude da Malhada de
Cambarinho (11h10), em
Cambra, e na inauguração
das obras de recuperação
do Moinho de Igarei e área
envolvente (15h00).

Contratos
assinados
em Vouzela
AADDLAP procede à entrega de 25 novos contratos
referentes a projectos de investimento aprovados no
âmbito do Proder/Abordagem Leader, na próxima
quinta-feira, no Município
de Vouzela, pelas 17h15.

Comemorações
na Guarda

Teatro em Canas
de Senhorim

O programa das comemorações do Dia de Portugal
inicia-se com as cerimónias
militares, no Parque Urbano
do Rio Diz (10h00), seguindo-se a sessão solene,
no Teatro Municipal da

A Viagem do Elefante, espectáculo da ACERT baseado na obra de José Saramago, sobe ao palco do terreiro da Igreja de Canas de
Senhorim, no próximo sábado, pelas 21h30.

Envie-nos informação para agenda@diariodeviseu.pt
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Luís Teles convicto que o futuro do ABC/UMinho passa pelos mais jovens

“A Formação é a imagem de marca do nosso clube”
ANDEBOL

| Sílvio Gonçalves |

Sempre que fala no ABC, fala-se
também na marca registada que
são as suas escolas de formação.
Mais que uma marca, é até um
ideal bem definido pelo clube,
como refere Luís Teles.
“ A formação é o elo mais marcante do clube, é a nossa imagem de marca. Temos desenvolvido um trabalho muito positivo
nas camadas mais jovens e temos tentado criar as melhores
condições para todos os atletas,
pois passa por eles o futuro do
ABC/UMinho”. Definindo o

DR

Camadas jovens do ABC são uma verdadeira escola de campeões de andebol

ano como “naturalmente positivo” no que à formação diz respeito, o presidente do emblema
minhoto acalenta ainda a esperança “de este ano conseguirmos
algum título, até porque ainda
estamos na luta em alguns escalões”. O orgulho no presente dos
mais jovens corresponde igualmente ao passado, onde “jogadores saídos das nossas escolas
jogaram em grandes equipas e
construíram grandes carreiras”.
Prosseguir com esta imagem de
marca é por isso um objectivo
para os próximos anos, para desse modo “mais jogadores servirem a nossa equipa sénior”.

+formação
De todas as camadas
jovens do ABC/UMinho
apenas a equipa de
iniciados falhou o
apuramento para a fase
final do respectivo
campeonato.
A formação de juniores
luta ainda pelo título
nacional. Para isso
acontecer precisa de
vencer os seus encontros
e aguardar por um deslize
do líder da prova,
o Benfica.
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“Foi uma época bastante positiva”
TERMINADA A TEMPORADA no que aos seniores diz respeito, Luís Teles, presidente do ABC/UMinho, faz um balanço da época
que agora chega ao fim e mostra-se satisfeito pelo regresso às competições europeias. Continuidade é agora a palavra de ordem.
ANDEBOL

+ seniores

| Sílvio Gonçalves |

“Um projecto em crescendo”. É
deste modo que o Presidente do
ABC/UMinho, Luís Teles, encara o presente e o futuro da formação bracarense. A temporada
que agora chega ao fim foi extremamente positiva. O terceiro
lugar no Campeonato Nacional e
a final da Taça de Portugal dão
asas para augurar novos horizontes ao ABC/UMinho, desde
logo com o regresso, na próxima
época, às competições europeias, objectivo assumido no
início do ano desportivo e concretizado com relativo à vontade. Luís Teles tem por isso razões mais do que suficientes
para se mostrar contente com os
resultados obtidos. “Foi uma
época 2013/2014 bastante positiva. Tínhamos a expectativa de
regressar às competições europeias, esse era o grande objectivo e que foi alcançado com o
terceiro lugar. Com a presença
na final da Taça, até o quarto
posto garantia esse objectivo...
acho, até, que excedemos as expectativas”, começa por dizer
Luís Teles. Este resultado é ainda mais assinalável se percebermos as diferenças existentes entre os três denominados grandes
e a formação bracarense. “Existe
uma grande diferença de orçamentos entre a nossa equipa e o
FC Porto, Sporting e Benfica,
mas a verdade é que a poucas

Luís Teles, Presidente
do ABC/UMinho, faz
um balanço muito positivo
da época dos bracarenses.
A renovação da equipa
técnica e de vários atletas
é vista como fundamental
para dar continuidade
ao projecto.

DR

Os quadros competitivos
da próxima temporada
vão ser alterados, com
a entrada em cena
do sistema de ‘play-off’
em detrimento do
campeonato tradicional.

Luís Teles, presidente do ABC/UMinho, ficou satisfeito com a presente temporada do clube ao nível dos seniores e formação

“Foi uma época 2013/2014
bastante positiva. Tínhamos
a expectativa de regressar
às competições europeias,
esse era o grande objectivo
e que foi alcançado com
o terceiro lugar. Com a
presença na final da Taça de
Portugal, até o quarto posto
garantia esse objectivo...
todos os bracarenses
têm que ter ogulho
nesta equipa”.

jornadas do final do campeonato
estávamos ‘ex-aequo’com o FC
Porto, o que comprova bem o
nosso excelente rendimento.
Acabou por ser uma questão de
pormenores que nos afastou da
corrida dos primeiros lugares,
mas esta direcção. os jogadores,
equipa técncica, sócios e todos
os bracarenses têm de estar orgulhosos desta equipa”, refere o
presidente do ABC/UMinho.
A ambição é algo natural deste
histórico do andebol nacional e
também por essa razão Luís Teles admite que chegou a pensar

em voos mais altos a determinada altura da temporada. “Depois
de termos ganho da forma como
ganhamos no Dragão, ao FC
Porto, acreditei em algo mais...
principalmente porque confio
muito na capacidade dos nossos
jogadores, mas temos que perceber que existe uma grande diferença e termos de capacidade financeira e na construção dos
planteis”, prossegue. Essa confiaça reflecte-se na renovação
com a equipa técnica e com
grande parte dos jogadores, algo
obrigatório para o Presidente.

“Este é um projecto em crescendo, de continuidade, por isso já
renovamos com o Carlos Resende e com o Carlos Ferreira (adjunto). Com esta equipa técnica
temos vindo a subir patamares e
a criar melhores condições para
evoluirmos”, salienta Luís Teles.
Fazer melhor para as próximas
épocas é algo ainda difícil de
prever, até porque “ainda é prematuro perceber como se vão
apresentar as outras equipas”, no
entanto o presidente dos bracarenses conclui que o ABC “está
mais adiantado na preparação”.
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Final disputada em S. Pedro do Sul

APD Braga vence Taça de Andebol de 4
ANDEBOL CADEIRA DE RODAS
| Carlos Costinha Sousa |

Mais um troféu para as vitrines
da Associação Portuguesa de
Deficientes de Braga que, ontem, em São Pedro do Sul, conquistou a Taça de Portugal de
Andebol de 4, ao derrotar a sua
congénere de Leiria por dois pe-

ríodos a um.
Os leirienses ainda se conseguiram colocar em vantagem,
vencendo o primeiro período por
6-5, mas a reacção bracarense
não tardou a fazer-se sentir e foi
gloriosa, com vitória nos dois
períodos seguintes por 6-5 e 3-2.
Foi mais uma conquista para os
bracarenses que já tinham asse-

gurado também o triunfo nos
Campeonatos Nacionais de Andebol, nas modalidades de 4 e 7
jogadores. No próximo sábado,
a equipa e andebol em cadeira
de rodas de sete jogadores da
Associação Portuguesa de Deficientes de Braga disputa a final
da Taça de Portugal da modalidade em Catanhede.
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Página 14

