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> paulo machado

Um misto de sentimentos, por
certo, entre sorrisos e lágrimas.
Faltou um bocadinho assim...
afinal de contas, o título estava
ali tão perto, mas o ABC não
conseguiu assinalar este final fe-
liz, apesar de sair de consciência
tranquila. E com a cabeça ergui-
da. Foram justos os aplausos
para os vice-campeões, quer no
escalão de infantis como juve-
nis. E a certeza que o público —
muito público que aderiu ao
Flávio Sá Leite — empregou
bem o seu tempo. 

Emoção foi coisa que não fal-
tou. Ontem, pela manhã, dis-
putou-se a última jornada de in-
fantis com o título a ser sabo-
reado pelos jovens do Águas
Santas, quando o ABC cumpriu
o seu papel ao vencer o Évora
(23-24) num jogo muito equili-
brado. Esperava, no jogo a se-
guir, por uma “ajuda” do Benfi-
ca, para vencer o Águas Santas,
mas tal não aconteceu. 

Da parte da tarde, a ansiedade
aumentou. Jogava-se a derra-
deira jornada no escalão de juve-
nis, com o ABC a medir forças
diante do Sporting e, obrigato-
riamente, tinha de vencer para
festejar a conquista do título. Os
‘leões’ mostraram-se mais ma-
duros, superando o ‘inferno-
amarelo’, num encontro decidi-
do por pormenores que se tor-

naram ‘pormaiores’. Mas sem-
pre muito equilibrado. Ao inter-
valo registava-se um empate
(14-14), depois do ABC perder a
vantagem de dois pontos no últi-
mo minuto. Já no segundo tem-
po, a ansiedade cresceu, o Spor-
ting esteve sempre na frente do
marcador, mas nunca muito dis-
tante. A garra dos bracarenses
foi fundamental no acréscimo da
emoção, mas as falhas fatais
acabaram por ditar o triunfo dos
‘leões’. No geral, ganhou a equi-
pa que menos errou... e o ABC
ficou orgulhosamente no segun-
do lugar.

ANDEBOL

> Pavilhão Flávio Sá Leite recebeu muito público, em especial, ontem, no jogo da final de juvenis.

FORMAÇÃOFASES FINAIS DECORRERAM ESTE FIM-DE-SEMANA EM BRAGA

ABC sagra-se vice-campeão
em infantis e juvenis
Emoções ao rubro no Pavilhão Flávio Sá Leite. Fases finais de infantis e juvenis foram
discutidas até à última jornada. ABC de Braga ficou-se pelo segundo lugar em ambas 
as categorias. No próximo fim-de-semana disputa-se a fase final no escalão de iniciados.

DR

Juvenis do ABC recebem as medalhas pelo segundo lugar no campeonato nacional

DR

Sporting CP é o novo campeão no escalão de juvenis

DR

ABC ficou em segundo lugar no escalão de infantis

Presidente da Federação marcou
presença no Pavilhão Flávio Sá Leite

O presidente da Federação de Andebol de Portugal, Ulisses Pereira,
marcou presença no Pavilhão Flávio Sá Leite e presidiu à cerimónia da
entrega dos troféus no escalão de infantis. Foi em clima de festa que as
equipas receberam os prémios destinados pela organização e a taça de
campeão nacional foi entregue ao capitão da AA Águas Santas,
assessorado pelo presidente da Associação de Andebol de Braga,
Manuel Moreira; pelo presidente do ABC de Braga, Luís Teles; por
Manuel Novais Ferreira, director da AA Braga, entre outros.
No próximo fim-de-semana decorre a fase final de iniciados, novamente
em Braga, com a presença de Águas Santas, ISMAI, ABC e Belenenses.

lll

“Se existem derrotas
morais esta foi uma delas.
Este grupo de jovens do
ABC está de parabéns pelo
que demonstrou na fase fi-
nal. O Sporting acaba por
ser um justo vencedor e
está de parabéns. Fica um
amargo de boca por este
segundo lugar, achei que
podíamos chegar um
pouco mais longe. Para o
mim, o título principal é
ver daqui a cinco ou seis
anos alguns destes jvens
integrarem a equipa sénior
do ABC”.

José Vieira
(Treinador dos Juniores do ABC)

lll

“O balanço é muito positi-
vo. Nesta equipa temos
apenas quatro/cinco 
jogadores que estão
connosco algum tempo, to-
dos os restantes jogadores
chegaram ao logo do ano.
É uma equipa muito nova 
e tem uma grande capaci-
dade de evolução. Nos três
últimos anos fomos
campeões uma vez e duas
vezes vice-campeões, mas
os resultados enche-nos
de orgulho e vaidade, o
mais importante é o futuro
e potencial que estamos a
criar para o futuro do
ABC”.

Nuno Cardoso
(Treinador dos infantis do ABC)

lll

“O Sporting é um justo
vencedor por aquilo que
aconteceu na fase final. É
muito importante os clubes
apostarem na vertente da
formação e nessa perspec-
tiva é importante juntar o
útil ao agradável, comple-
mentando a formação com
títulos. O Sporting é um
digno e justo vencedor”.

Luís Cruz
(Treinador dos juniores do Sporting)
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> paulo machado

O ABC de Braga voltou a mar-
car o panorama nacional do an-
debol, este fim-de-semana, ao
acolher as fases finais nas cate-
gorias de juvenis e infantis. Em
ambos os escalões, a turma bra-
carense alcançou o segundo lu-
gar, mas Luís Teles fez questão
de apontar medidas e pesos
diferentes em relação aos de-
mais clubes. Foi um sucesso es-
tas fases finais que se realizaram
em Braga, e ainda temos outra

(iniciados), no próximo fim-de-
-semana. “O facto de estar nes-
tas fases finais já é um sucesso,
porque não é normal o ABC es-
tar nestas fases finais. Temos
menos 10 centímetros e alguns
quilos a menos que os adver-
sários que pagam muito dinheiro
para ter estes jogadores. É bom
que as pessoas abram os olhos e
percebam que não é normal o
ABC estar no topo, é tudo fruto
de muito trabalho, muito es-
forço, e um grande investimento
pessoal para parte dos jogadores,

directores e treinadores. Ao con-
trário do que se diz por aí, não é
normal o ABC estar nestas fases

finais pois tem de lutar muito
mais para estar ao nível dos res-
tantes adversários”, vincou. Luís
Teles enalteceu ainda o apoio
dos adeptos nos jogos das fases
finais. “Muito obrigado às pes-
soas que estiveram cá e aju-
daram o ABC a corresponder, de
forma brilhante, a este grande
desafio. Só foi pena não termos
ganho, mas continuámos cá. So-
mos tetra-campeões, já ganhá-
mos 50 títulos e tomara muitos
ganharem tantos títulos como
nós já ganhámos”, referiu.

Águas Santas festejou o título
no escalão de infantis

1.ª Jornada
ABC - Batalha 20-16
Académico FC - Benfica 24-24
Águas Santas - Évora AC 32-21
2.ª Jornada
Batalha - Benfica 29-24
ABC - Águas Santas 23-23
Évora AC - Académico 37-27
3.ª Jornada
Águas Santas - Batalha 27-24
Benfica - Évora 28-26
Académico FC - ABC 26-24
4.ª Jornada
Batalha - Évora AC 35-24
Águas Santas - Académico FC 21-23
ABC - Benfica 16-16
5.ª Jornada
Académico FC - Batalha 23-24
Évora AC - ABC 23-24
Benfica - Águas Santas 18-35

CLASSIFICAÇÃO FINAL ÉPOCA 2011/2012
1.º Águas Santas 12 pontos
2.º ABC de Braga 11
3.º Batalha AC 11
4.º Académico 10
5.º Benfica 9
6.º Évora AC 7

Sporting garante título com triunfo
sobre o ABC na última jornada

1.ª Jornada: FC Porto - ABC 29-29
2.ª Jornada: Sporting - FC Porto 34-29
3.ª Jornada: ABC - Sporting 27-29

CLASSIFICAÇÃO FINAL ÉPOCA 2011/2012
1.º Sporting 6 pontos
2.º ABC de Braga 3 pontos
3.º FC Porto 3 pontos

ANDEBOL

> Luís Teles destaca que os “adversários pagam muito para terem estes jogadores”

ABCPRESIDENTE NO BALANÇO DAS FASES FINAIS

“Resultado de muito trabalho”
O presidente do ABC, Luís Teles, realçou ontem que os clubes têm pesos e medidas dife-
rentes ao nível do trabalho da formação, daí enaltecer os resultados a nível nacional do ABC.

Luís Teles
reforçou que

“não é normal” o ABC
andar sempre no topo,
tudo “resulta de muito

trabalho”.

Juvenis ‘B’
em terceiro lugar
na II divisão
Este fim-de-semana o ABC
contou ainda com 
a participação da equipa ‘B’ 
de juvenis na fase final da II
divisão, garantindo o terceiro
lugar na competição, com
cinco pontos. O campeão da
prova foi o GD Tarouca, que
venceu o FC Infesta no jogo
que decidiu o título (28-24).
O primeiro lugar foi assim para
a formação do Tarouca, seguido
do FC Infesta, com 7 pontos,
ABC Braga, com 5 pontos e em
4º e último lugar, ficou o NAAL
Passos Manuel, com 3 pontos.
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ABC vice-campeão 
em infantis e juvenis  
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Sporting “rouba” penta ao ABC

O treinador do ABC, José Vieira, considerou 
que os seus jogadores foram «uns verdadeiros 
campeões» e fez questão de dar os parabéns ao 
Sporting. «Jogámos em casa e queríamos muito 
vencer o penta. O jogo foi muito equilibrado e, 
na segunda parte, qualquer equipa poderia ter 
ganho. Ficou um amargo de boca por alguma 
dualidade de critérios nos momentos cruciais, 
mas isso não é desculpa. Os miúdos estão de 
parabéns e acredito que muitos destes miúdos 
vão ter futuro na modalidade. 

Para mim, já o disse, os títulos são para eles. O 
meu título é formar jogadores e espero que alguns 
cheguem à equipa sénior do ABC», frisou.

Luís Cruz (SCP): 
«Vencemos justamente»»

Para o treinador do Sporting, Luís Cruz, o título 
premeia a melhor equipa.

«O Sporting, ollhando para todos os jogos da 
fase final, foi um justo vencedor. O jogo com 

«São todos uns campeões»

FC Porto
em último 

No final, os joga-
dores do Sporting 
receberam, para além 
de medalhas, a taça 
de campeão, que par-
tilharam com a cer-
ca de uma centena 
de adeptos que os 
apoiaram no Pavilhão 
Flávio Sá Leite. O ABC, 
segundo, recebeu o 
prémio de consolação 
e medalhas, tal como 
sucedeu com o FC 
Porto, último, que não 
venceu qualquer jogo 
na fase final.

ABC perde
em infantis
e juvenis B

O ABC não conseguiu, 
ontem, em casa, vencer o 
título nacional em infantis. 
Os academistas fizeram o 
seu trabalho (venceram o 
Évora Andebol, enquanto 
Académico FC perdeu o 
jogo da manhã, com o 
Batalha, abrindo as portas 
do título aos academistas), 
mas o Águas Santas bateu, 
no último jogo, o Benfica, 
segurando o título.

No nacional de juvenis 
da II Divisão, o CC Tarouca 
sagrou-se campeão nacio-
nal ao bater, no último jogo, 
o GD Tarouca, por 28-24. 
O ABC ficou em terceiro, 
enquanto o NAAL Passos 
Manuel ficou em último 
na prova disputada em 
Tarouca.

ABC bateu-se bem na fi nal, mas acabou por perder com o Sporting, novo campeão nacional de juvenis

PEDRO VIEIRA DA SILVA

O Sporting bateu, on-
tem, o ABC, na terceira e 
última jornada da fase fi-
nal do nacional de juve-
nis em andebol, que teve 
lugar no Pavilhão Flávio 
Sá Leite, em Braga, onde 

uma grande – moldura hu-
mana, a maioria dos adep-
tos eram da turma acade-
mista mas os leões também 
estiveram bem representa-
dos nas bancadas da cate-

dral do andebol – procu-
rou empurrar o ABC para 
o penta, mas, no final, fo-

ram os jovens leões a fa-
zer a festa.

O jogo, diga-se, foi uma 
excelente propaganda para 
a modalidade: muito públi-
co, incerteza no resultado 
até bem perto do final, be-
los golos e excelentes in-
tervenções dos guarda-re-

des e, sobretudo, emoção, 
muita emoção.

Ao intervalo, os leões, 
que só precisavam de um 
empate para levarem o tro-
féu de campeão para Lis-
boa, já venciam por um 
golo de diferença, mas o 
ABC, em muitos momen-

tos, provou que também 
poderia vencer e, assim, 
conquistar o quinto título 
consecutivo em juvenis.

Na segunda parte, o es-
petáculo foi ainda melhor, 
com o Sporting a mostrar 
grande capacidade ofensi-
va (Edmilson Araújo, Ri-

cardo Pereira e Sílvio Se-
medo são valores a seguir 
no futuro) e, nos 15/20 mi-
nutos finais, as equipas 
mostraram uma eficácia 
ofensiva tremenda, mas 
os leões, nos momentos 
decisivos, foram (ainda) 
mais eficazes.

DM

Pavilhão Flávio Sá Leite, em Braga

Árbitro:
Mário Coutinho e Ramiro 
Silva

ABC 27
Cláudio Silva; Luís Peixoto (2), Filipe Mon-
teiro, José Gomes (2), João Barbosa (3), Rui 
Viana (4) e Francisco Albuquerque (4); To-
más Nogueira, Filipe Canico (8), João Ma-
cedo, José Pinto (4), Luís Costa e Fábio 
Loureiro

Treinador: José Vieira

Sporting 29
Rui Farinha; Sílvio Semedo (3), João Ligeiro 
(1), Rafael Mira (2), Gonçalo Valério (1), Ber-
nardo Sousa (2) e Ricardo Pereira (10); Ed-
milson Araújo (10), Manuel Mendonça, Ra-
fael Estrela, André Silvano, Tomás Bioucas, 
Nuno Oliveira e João Raquel

Treinador: Luís Cruz

Ao intervalo: 13-14

Cartão vermelho a Filipe Canico (Sporting) 
e José Vieira (técnico do ABC)

ABC foi muito equilibrado e vencemos bem. 
É cada vez mais importante os clubes apos-
tarem na formação, porque a crise que o país 
atravessa a isso obriga. Se juntarmos o útil ao 
agradável, isto é, se vencermos e formarmos 

melhor ainda», vincou o treinador do Sporting 
que, durante a conversa com os jornalistas, 
foi, por diversas vezes, interrompido pelos 
seus jogadores, que gritaram «campeões, 
campeões».

AVELINO LIMA

LEÕES VENCERAM E SAGRARAM-SE CAMPEÕES NACIONAIS EM JUVENIS

TÉCNICO DO ABC, JOSÉ VIEIRA, ELOGIA OS SEUS ANDEBOLISTAS
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ANDEBOL                 

Portugal mais longe do Mundial
Um conjunto de exclusões e erros custaram à seleção por-
tuguesa a derrota (31-26), em Liubliana, frente à Eslovénia, 
complicando a ambição de passar o «playo� » de acesso ao 
Mundial2013. Os cinco golos de desvantagem di� cultam a 
tarefa lusa para o próximo sábado, em Guimarães (17:00, 
no Pavilhão Multisos), frente a um adversário que já a 
tinha afastado do último campeonato da Europa.
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O ABC de Braga e o Spor-
ting encontram-se hoje, a 
partir das 15h00, no pavi-
lhão Flávio Sá Leite, em 
encontro que vai decidir 
o novo campeão nacional 
de juvenis em andebol. As 
duas equipas partem para 
esta “final” com o mesmo 

número de pontos, uma vez 
que ambas bateram o FC 
Porto nos encontros até 
agora disputados, com o 
Sporting a fazê-lo ontem, 
por 34-29. Recorde-se que 
o ABC, orientado por José 
Vieira, procura o “penta” 
na competição.

2.ª Divisão:
ABC perde

Na fase final do nacio-
nal da 2.ª Divisão, o ABC 
sofreu, ontem, a segunda 
derrota, ao perder por 36-
26 frente a Tarouca, fican-
do assim afastado da luta 
pelo título. A equipa aca-

ABC-Sporting para o título
JUVENIS: HOJE, NO PAVILHÃO FLÁVIO SÁ LEITE

demista “fecha” hoje fren-
te ao Passos Manuel, num 
jogo entre últimos.

 
Infantis empatam

O ABC empatou, ontem, 
a 16 golos, com o Benfica, 
em jogo da 4.ª jornada da 
fase final do nacional de 
infantis, competição que 
está a decorrer no Flávio 
Sá Leite, em Braga.

A turma academista se-
gue na terceira posição, 
com oito pontos, menos 
um ponto que o Académi-
co FC, líder, e Águas San-
tas, segundo, que também 
soma nove pontos. 

Para hoje está agenda-
da a última ronda e, diga-
-se, tudo está, ainda, por 
decidir.

A turma academista 
joga (10h30) com o Évo-

ra, o lanterna vermelha, 
enquanto o líder Académi-
co FC mede forças com o 
Batalha (9h00) e o Benfi-
ca joga com o Águas San-
tas (10h30).

Académico FC é a úni-
ca equipa que depende 
apenas de si para chegar 
ao título, mas Águas San-
tas, ABC, Batalha e Ben-
fica podem, também, so-
nhar com a conquista do 
título de andebol em in-
fantis.

Os resultados de ontem: 
Batalha AC-Évora Ande-
bol (35-24); AA Águas San-
tas-Académico FC (21-23); 
ABC-Benfica (16-16).

Na frente seguem Aca-
démico FC e Águas Santas 
(9) pontos), seguidos por 
ABC, Batalha AC e Benfi-
ca 8) e Évora (6).

Juvenis do ABC têm hoje, em casa, a possibilidade de conquistar mais um título

DR
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ANDEBOL

Portugal 
perdeu
na Eslovénia

A seleção portugue-
sa de andebol perdeu 
ontem por 31-26 com 
a Eslovénia, na primei-
ra “mão” do “play-off” 
de acesso mundial de 
2013, num embate dis-
putado em Ljubljana. O 
encontro da segunda 
“mão” realiza-se a 16 
de junho, a partir das 
17h00, no Multiusos 
de Guimarães.
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Andebol: Marítimo falha subida à 1.º Divisão
O Marítimo terminou, ontem, em 3.º lugar a fase
final do Campeonato Nacional da 2.ª Divisão mas-
culina de Andebol. Ficou, assim, “por terra” a am-
bição de alcançar um lugar que desse acesso à
subida de escalão (1.ª Divisão), na época nacional
2012/2013. Avanca (1.º) e Liceu Camões (2.º)
foram as equipas que conquistaram o “passa-
porte” para o 1.º escalão. Os “verde-rubros” fica-
ram em 3.º lugar, a um ponto da formação do
Camões (25 contra 24), depois de ambos os con-
juntos terem ganho os jogos de ontem. Em Santo

António, o Marítimo recebeue ganhou, conforta-
velmente, ao Académico FC, por 38-17, e tinha de
esperar por um desaire do Camões nos Açores. Só
que, frente ao Marienses, o “Liceu” ganhou por
23-19 e terminou à frente dos madeirenses.
Ontem, a equipa de Frederico Machado já ga-
nhava por 19-9 (19-8 na 2.ª parte), com destaque
para os sete golos de Pedro Rodrigues, os cinco
de Paulo Moura e os quatro de Sérgio Andrade,
Bruno Nunes, Márcio Abreu e António Franco. 1

Vasco Sousa

Página 20



A21

  Tiragem: 100696

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 35

  Cores: Cor

  Área: 4,66 x 7,18 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 42222235 10-06-2012

Página 21



A22

  Tiragem: 46102

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 51

  Cores: Cor

  Área: 5,66 x 30,19 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 42221801 10-06-2012

Os guarda-redes da Eslovénia ajuda-

ram a sua equipa a conseguir uma 

importante vantagem sobre Portu-

gal no play-off  de acesso ao Campeo-

nato do Mundo de andebol de 2013. 

A jogar em Ljubljana, a selecção lo-

cal valeu-se das 19 defesas dos seus 

guardiões para vencer por cinco go-

los (31-26) — esta é a desvantagem 

que a equipa de Mats Olsson terá 

de recuperar no próximo sábado 

em Guimarães para voltar a estar 

presente numa grande competição 

internacional, algo que não aconte-

ce desde 2006.

Gorazd Skof, especialmente, foi 

uma barreira difícil para os joga-

dores lusos ultrapassarem. O joga-

dor do Cimos Koper fez 16 defesas, 

frustrando muitos dos ataques da 

selecção nacional, enquanto o seu 

colega de posto Primoz Prost reali-

zou três. Do lado português, Hugo 

Laurentino, autor de dez defesas, 

também esteve em bom plano, no-

meadamente na primeira parte.   

Portugal foi para o intervalo a 

perder pela diferença mínima (11-

10) e esteve na frente do marcador 

a cerca de 15 minutos do fi m (21-22), 

mas depois a Eslovénia, selecção 

que afastou Portugal da fase fi nal 

do Europeu de 2012 e conseguiu o 

6.º lugar no torneio, foi mais forte. 

“A Eslovénia é uma equipa forte, 

conseguiu aproveitar essas fragilida-

des da nossa equipa, disparou um 

bocadinho e saímos daqui com um 

sentimento um pouco amargo por-

que podíamos ter feito melhor, mas 

também podia ter sido pior. São cin-

co golos... Sonhamos em dar a vol-

ta”, afi rmou Carlos Carneiro, citado 

no site da Federação de Andebol de 

Portugal (FAP). O central marcou três 

golos, tantos como Wilson Davyes, 

David Tavares, Dario Andrade e Tia-

go Rocha. Fábio Magalhães apontou 

quatro, mas foi João Ferraz, lateral-

direito do Madeira SAD, o melhor 

marcador luso, com cinco golos.

O rematador mais efi caz do en-

contro foi o esloveno Jure Dolenec, 

com oito golos, três deles através de 

remates de sete metros. O segundo 

melhor concretizador da Eslovénia 

foi o ponta-esquerda Luka Zvizej (seis 

golos), que, curiosamente, partilhou 

com o Dolenec o 10.º lugar da tabela 

dos marcadores do Euro 2012.

O jogo foi transmitido pela RTP, 

mas em diferido, para não chocar 

com o Benfi ca-Sporting em futsal, 

o que irritou a FAP.

Portugal 
perdeu por 
cinco na 
Eslovénia

Andebol
Manuel Assunção
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RTP Informação

 	Meio: RTP Informação - Grande Jornal

 	Duração: 00:00:31

 	Hora de emissão: 21:28:00 
ID: 42226822

 
09/06/2012

Seleção Nacional de Andebol perdeu

frente à Eslovénia

 

A Seleção Nacional de Andebol perdeu frente à Eslovénia.
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Antena 1

 	Meio: Antena 1 - Notícias

 	Duração: 00:01:45

 	Hora de emissão: 13:07:00 
ID: 42226752

 
09/06/2012

Mundial de Andebol

 

Portugal tem hoje o primeiro de dois jogos decisivos para chegar ao Mundial de Andebol de 2013.
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RTP Informação

 	Meio: RTP Informação - 24 Horas

 	Duração: 00:00:34

 	Hora de emissão: 00:39:00 
ID: 42227371

 
09/06/2012

Seleção Nacional de Andebol perdeu

frente à Eslovénia

 

A Seleção Nacional de Andebol perdeu frente à Eslovénia.
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> rui serapicos

Nos últimos dois minutos pre-
valeceu o 29-29 com que bra-
carenses e portistas empataram
ontem. Aos 10 minutos o ABC
passou para a frente com um
“tiro” de meia distância de José
Gomes, a que se seguiram boas
intervenções do guarda-redes
João Costa e dois contra-ata-
ques, levando a uma aceleração
da vantagem, 5-8 aos 12 minu-
tos, que os portistas foram tra-
vando. 

Os “azuis” e brancos mudaram
guarda-redes e corrigiram a de-
fensiva. Suscitando problemas
aos bracarenses, estes encon-
traram  novas soluções, explo-
rando remates em apoio ou pelas
pontas, mantendo um avanço de
três golos: 8-11 aos 18 minutos,
9-12 aos 20. Os “dragões” in-
verteram novamente a conta-

gem, chegando ao intervalo a
ganhar por 15-14.

Parecia jogo de seniores quan-
do aos 9 minutos o marcador in-
dicava 20-20, as assistências
animavam as equipas, seguindo-

se novo empate (21-21 aos 11).
Os minhotos moveram mar-
cação individual ao portista mais
concretizador, Belmiro Alves.

O equilibrio foi subsistindo:
25-25 aos 21 minutos, 27-27 aos

24, 28-28 aos 27 e 29-29 aos 28
minutos, animando a ponta final.
No último minuto, o bracarense
João Barbosa marca em contra-
ataque mas havia sido pedido
tempo e o golo não contou.

ROSA SANTOS

Jogo de ontem com o FC Porto: juvenis do ABC disputam título no pavilhão Flávio Sá Leite amanhã frente ao Sporting

ABC e FC Porto empataram
e mantêm decisão em aberto
No Sá Leite, o empate (29-29) entre ABC e FC Porto, ontem, na primeira ronda da fase final
do ‘nacional’ de juvenis deixa tudo em aberto. Hoje (17h00) jogam Sporting e FC Porto.
Amanhã (15h00) jogam ABC e Sporting.

ANDEBOL

> Títulos nacionais de infantis e juvenis disputam-se no Pavilhão Flávio Sá Leite.

FASES FINAISJUVENIS: ABC DEFRONTA SPORTING AMANHÃ (15H00)

FC PORTO 29

Daniel Guedes e Rui Oliveira; Ricardo
Ramos, Miguel Baptista (7), Belmiro
Alves, Nuno Carvalhais, João Correia(5),
Ruben Sousa (1), Ricardo Ramos, Pedro
Silva, João Ramos (2), João Pimentel,
Luis Carvalho, Daniel Guedes, Belmiro
Alves (14), Rui Oliveira, Patric Pereira,
Nuno Carvalhais e Francisco Leitão.
Treinador: Carlos Martingo.

João Costa, Cláudio Silva;Luis Peixoto
(2), Francisco Albuquerque (9), José
Gomes (3), João Barbosa (4), João
Macedo, Filipe Canico (5), José Pinto
(3), Rui Viana (3), Filipe Monteiro,
Tomás Nogueira, João Costa e Luis
Peixoto.
Treinador: José Vieira.
Árbi t ros:  André Andrade e Telmo
Neves.
Intervalo: 15-14

ABC BRAGA 29 

Jogos para 
hoje e amanhã
No Pavilhão Flávio Sá Leite,
hoje às 17h00 prossegue o
‘nacional’ de juvenis com o
Sporting-FC Porto e amanhã
pelas 15h00 o ABC ‘- Sporting.
Em infantis, hoje às 15h00 o
ABC defronta o Benfica e
amanhã às 10h30 mede forças
com o Évora AC.
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Federação 
protesta 
falta da RTP

A Federação de Andebol de Por-
tugal (FAP) manifestou ontem,
em comunicado, o desagrado
pela alteração da transmissão
televisiva do jogo Eslovénia-
Portugal, para diferido, "em
cima da hora”, depois de anun-
ciada pela RTP a transmissão
em directo, “quer no site institu-
cional, quer nos noticiários tele-
visivos". A FAP lamentou que
"momento tão importante para a
modalidade" não pudesse ser
testemunhado "em directo por
todos os portugueses" e que a
RTP, não tenha garantido a trans-
missão em directo de "tão im-
portante momento para o ande-
bol e desporto português". O
presidente da FAP, Ulisses
Pereira, lamentou que "seja este
o conceito de serviço público" e
que se "desvalorize os compro-
missos”.
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DR

Fase do jogo entre o tetracampeão de juvenis, ABC, e FC Porto

PEDRO VIEIRA DA SILVA

O ABC empatou, ontem, 
a 29 golos, na jornada de 
abertura do campeonato 
nacional de juvenis, que 
se disputa em Braga.

A jogar em sua casa (Pa-
vilhão Flávio Sá Leite), os 
academistas perdiam ao 
intervalo por 15-14 mas, 
no segundo, os tetracam-

peões nacionais, venceram 
por 15-14, empatando, as-
sim, a 29.

No ABC, Francisco Al-
buquerque, com nove go-
los, foi o melhor marca-
dor da equipa.

Hoje, jogam Sporting e 
FC Porto e, amanhã, na 
catedral do andebol, pe-
las 15h00, ABC e leões fe-
cham a competição.

ABC B perde em 
juvenis com Infesta

O ABC perdeu, ontem, 
em Tarouca, com o Infes-
ta, por 19-26, em jogo re-
lativo à primeira jornada 
da fase final do campeo-
nato nacional de juvenis 
da II Divisão.

No outro jogo, o Tarou-
ca bateu o Passos Manuel, 
por 29-25. Hoje, os acade-

mistas medem forças com 
o Tarouca (17h00).

ABC atrasa-se      
na luta pelo título 
em infantis

O ABC perdeu, ontem, 
terreno na luta pela títu-
lo de campeão nacional 
de infantis, tendo empa-
tado um jogo (a 23, com 
o Águas Santas) e perdi-
do outro (com o Académi-
co FC, por 13-11), na du-
pla jornada realizada, on-
tem, no Pavilhão Flávio Sá 
Leite, em Braga.

Hoje, o ABC mede for-
ças com o Benfica, pe-
las 15h00, enquanto pelas 
10h30 jogam Batalha AC e 
Évora AC e, pelas 12h00, 
Águas Santas defronta o 
Académico FC.

Os encarnados seguem 
na segunda posição da pro-
va, com seis pontos, menos 
dois que o líder da compe-
tição, o Águas Santas.

Eis os resultados de on-
tem: Batalha-Benfica (29-
-24), ABC de Braga-Águas 
Santas (23-23), Évora AC-
-Académico FC (37-27), 
Águas Santas-Batalha AC 
(27-24), Benfica-Évora AC 
(28-26) e Académico FC-
-ABC (13-11).

FC Porto empata ABC
FASE FINAL DO NACIONAL DE JUVENIS JOGA-SE EM BRAGA
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DESPORTO PÁGINA 23

ABC e FC Porto 
empatam
no arranque
da fase final
em juvenis
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AGENDA DIÁRIA

MODALIDADES

FUTEBOL • Europeu de Futebol de 2012: Grupo B, 1.ª jornada - Holanda-
Dinamarca, 17h.Alemanha-PORTUGAL, 19h45. • Selecção Nacional no
Euro2012: 20h45, Jogo da 1.ª jornada frente à Alemanha, em Lviv. • Mário
Rondon (Nacional) na Selecção da Venezuela joga qualificação para o
"Mundial" frente ao Chile. • Torneio de Encerramento de Futebol Fem, 2.ª
jornada:APEL-Marítimo, 17h. "Os Xavelhas"-Machico, 15h30, ambos no
ex-Liceu. • 1.º Regional de Beyblade (FINAL), organizado pelo Colégio do
Marítimo, a partir 13h, FórumMadeira (crianças dos seis aos 12 anos).
VELA • O Clube Naval do Funchal organiza o Campeonato Nacional de
Classe Access - Vela Adaptada para pessoas portadoras de deficiência - no
Funchal (Posto Náutico de São Lázaro), até hoje, com regatas a partir das
11h. Entrega de Prémios/Convívio de Encerramento, 16h, sede do CNF, à
Quinta Calaça. • João Rodrigues na Skandia Sail 2012, emWeymouth, In-
glaterra, até hoje.
AUTOMOBILISMO • Rali Município de Santa Cruz, 3.ª Prova do Campeo-

nato da Madeira: 1.ª PE, Santo da Serra 1 (10h25); 2.ª PE, Quatro Estradas
1 (10h45); 3.ª PE, Santo da Serra 2 (11h35); 4.ª PE, Quatro Estradas 2
(11h55); 5.ª PE,Montado do Pereiro 1 (14h35); 6.ª PE, Serragem 1 (14h50);
7.ª PE,Montado do Pereiro 2 (15h30), 8.ª PE, Serragem 2 (16h) e 9.ª PE,
Santa Cruz (17h35). Entrega de prémios, 19h, Pódio no Largo da Achada.
ANDEBOL • 10.ª e última jornada da Fase Final da 2.ª Divisão:MARÍTIMO-
Académico FC, 17h, Pav.Marítimo. • 22.º Clinic da AM. • João Ferraz, João
Antunes e Gonçalo Vieira (Madeira SAD) na Selecção Nacional no "play-off"
de apuramento ao Mundial’2013. Hoje, jogo da 1.ª "mão" com a Eslovénia.
FUTEBOL DE PRAIA • João Jasmins compete pela equipa americana do
"SoCal Beach Soccer" nos EUA. • 1.ª etapa do Circuito Regional, "Porto
Santo Line", no Porto Santo. Hoje, jogos finais (11h00/18h00).
ULTRA TRAIL • Clube de Montanha do Funchal organiza o Madeira Island
Ultra Trail - MIUT: partida Machico (meia-noite) e chegada Porto Moniz, até
amanhã, com a presença do alpinista João Garcia.

HÓQUEI EM PATINS • 2.ª Divisão Masc., 30.ª e última jornada:MARÍTIMO-
Cambra, 18h, Pav. Barreiros.
CANOAGEM • Helena Rodrigues, David Fernandes e Joana Sousa em está-
gio na Selecção, em Montemor-o-Velho. • Nacional de Kayak Mar, com
madeirenses.
VOLEIBOL • Fase Final do Camp. Nacional de Iniciados Masc., até amanhã.
JUDO • Andrei Veste (Naval) e o árbitro Francisco Rodrigues na Taça do
Mundo de Judo de Portugal com a Selecção Masc., Multiusos de Odivelas.
BADMINTON • Brasileiro Daniel Paiola treina na Madeira e espera pela
lista final dos jogadores que vão a Londres2012.
AUTOMODELISMO • 3.ª Prova do Camp. da Madeira de TT, Pista da Can-
cela.
TÉNIS • O Smash Ténis Clube organiza o Torneio Ternura, nos campos da
Nazaré e do RG3, até amanhã. • Torneio de Roland Garros - Open de
França, até amanhã.
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A equipa feminina de andebol do
Madeira SAD recebeu ontem o tro-
féu de Campeão Nacional da I Divi-
são na abertura do XXII “Clinic” da
Associação de Andebol da Madeira
que vai decorrer, até domingo, na
Escola Horácio Bento de Gouveia.
Uma cerimónia que contou com a
presença do director regional da Ju-
ventude eDesporto, JorgeCarvalho,
do presidente da Federação de An-
debol de Portugal, Ulisses Pereira, e
do presidente da Associação deAn-
debol daMadeira, Emanuel Alves.
Além da entrega do troféu de

Campeão Nacional ao Madeira An-
debol SAD, foi feita uma homena-
gem por parte da Federação de An-
debol às jogadoras Esmeralda
Gouveia e VirgíniaGanau que aban-
donam a prática da modalidade no
final desta temporada.
A conquista de mais um título na-

cional pelo Madeira SAD acaba por
ter um sabor especial, depois de
dois anos de interregno em que o
troféu foi ganho pela formação al-

� ANDEBOL - FORMAÇÃO MADEIRENSE CONQUISTOU TÍTULO DEPOIS DE DOIS ANOS DE INTERREGNO

O Madeira SAD re-
cebeu o troféu de
Campeão Nacio-
nal na abertura do
Clinic da Associa-
ção de Andebol da
Madeira que se
prolonga até do-
mingo, na Escola
Horácio Bento de
Gouveia. Esta for-
mação de carác-
ter obrigatório
para os técnicos
regionais / nacio-
nais, com a dura-
ção de 12 horas, é
orientada por vá-
rios prelectores
como o treinador
Paulo Fidalgo, o
docente universi-
tário Jorge Soa-
res, o
investigador Nuno
Pinto e o árbitro
Duarte Santos.
Esta tarde realiza-
se duas sessões
práticas no pavi-
lhão do Funchal,
orientadas por
Paulo Fidalgo.

Madeira SAD recebeu
troféu Campeão Nacional

O Clinic da Associação de Andebol teve início ontem na Horácio Bento de Gouveia.

garvia do Gil Eanes, que então que-
brou a hegemonia da equipamadei-
rense no andebol feminino ao con-
quistar 11 títulos consecutivos. Esta
época as comandadas de Duarte
Freitas voltaram a se superiorizar à
concorrência, concretamente o Gil

Eanes, e vencerammais um título.
No próximo fim-de-semana a

equipadoMadeira SADvai disputar a
final four da TaçadePortugal, compe-
tiçãoqueencerraaépocaesedisputa
na Marinha Grande, podendo enri-
quecer aindamais o palmarés.1
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� ANDEBOL - VERDE-RUBROS PRECISAM VENCER ACADÉMICO FC E ESPERAR QUE LICEU CAMÕES NÃO GANHE OS MARIENSES

Marítimo sonha com subida que depende do Camões
A equipamasculina doMarítimo ainda sonha

coma subida à I divisão,mas para isso precisa de
vencer na recepção ao Académico FC e esperar
que o LiceuCamões não ganhe na deslocação a
casa de “Os Marienses”. A 10.ª e última jornada
da fase final da 2.ª divisão nacional disputa-se
esta tarde, a partir das 17h00, numa ronda onde
apenas falta decidir quem é o vice-campeão e
acompanha o campeãoAvanca na subida ao es-
calão maior do andebol português.
Com o primeiro lugar já entregue ao Avanca

(24 pontos) a luta pela subida envolveMarítimo
(3.º com 21 pts e Liceu Camões (2.º, 22 pts). Os
verde-rubros têm a vantagemde jogar em Santo
António frente aoAcadémico FConde são favo-
ritos ao triunfo, enquanto que o Liceu Camões
desloca-se a casa de “OsMarienses”, umaequipa
que apenas venceu um jogo, empatou outro e
perdeu sete nesta fase final. Tudo épossível,mas
a subida de divisão dos verde-rubros passa por
vencer o seu jogo e ter esperanças que Os Ma-
rienses levem amelhor sobre o Camões. 1Marítimo recebe Académico FC, às 17h00.
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> redacção

“O objectivo de chegar a esta
fase está atingido. O que vier por
acéscimo é óptimo”. José Vieira,
treinador do ABC, comenta as-
sim a fase final do ‘nacional’ de
juvenis em andebol que decorre,
entre hoje e domingo, em Braga,
no Pavilhão Flávio Sá Leite.

A formação bracarense tem co-
mo adversários o FC Porto e o
Sporting, defrontando os portis-
tas hoje às 21 horas e os “leões”
domingo às 15 horas. Amanhã
azuis e brancos e sportinguistas
medem forças entre si, em jogo
com início às 17 horas.

O treinador do ABC, que foi
comojogador neste escalão
campeão nacional, reconhece a
vantagem de jogar em casa. Mas
também admite que, face aos
adversários, os juvenis do ABC
ainda não atingiram o mesmo
nível de maturidade.

“O FC Porto e o Sporting tam-
bém têm equipas muito boas. E
estou com fezada, mas vai ser
difícil. Este é um escalão em que
jogam nascidos entre os anos
1996 e 1994.  A maior parte dos
nossos jogadores nasceram em
1995 e estarão em melhores
condições de disputar o título no
próximo ano”, observa, con-
siderando ainda que o FC Porto
“tem seis ou sete na selecção na-
cional, que são altos e fortes”.

DR

Equipa de juvenis é treinada por José Vieira

ABC disputa títulos de juvenis
e infantis no Flávio Sá Leite
Pavilhão Sá Leite acolhe até domingo finais dos ‘nacionais’ de infantis e juvenis. Para os
pupilos de Nuno Cardoso e de José Vieira o factor “casa” pode ser decisivo.

ANDEBOL

> “O que vier por acréscimo é óptimo”, considera José Vieira, treinador dos juvenis.

FASES FINAISHOJE ÀS 21H00 PAVILHÃO SÁ LEITE RECEBE JOGO FC PORTO-ABC “A”

Infantis defrontam hoje Águas Santas,
amanhã o Benfica e domingo o Évora
Hoje às 10.30 horas, no Pavilhão Flávio Sá Leite, vai ter lugar o jogo de
andebol entre ABC de Braga e Águas Santas, a contar para a fase final do
campeonato nacional de infantis. O ABC defronta amanhã pelas 15 horas
o Benfica e  domingo, às 10.30 horas, o Évora Andebol Clube.

Juvenis B disputam subida em Tarouca

A equipa B de Juvenis do ABC, orientada por Rui Barreiras, chega à fase
final com o olhar na 1primeira divisão. Os academistas consideram 
que há dois anos “perderam na secretaria” a subida garantida em campo.
Agora, os Juvenis B prometem o mesmo trabalho que os levou à final 
de Tarouca. O ABC discute, este fim-de-semana, o título nacional e a
sonhada subida de Divisão, numa missão que FC Infesta, GC Tarouca e
NAAL Passos Manuel prometem dificultar, no Municipal de Tarouca. 
Hoje, 21h00, ABC de Braga “B” – FC Infesta
Amanhã, 17h00, GC Tarouca – ABC de Braga “B”
Domingo, 10h00, ABC de Braga “B” – NAAL Passos Manuel.

DR

Equipa de infantis, orientada por Nuno Cardoso

lll

“Maior parte dos nossos
jogadores estarão em
melhores condições 
de disputar o título 
no próximo ano.”
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ABC disputa títulos
de juvenis e infantis
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>ana marques

Oevento contou com um
imenso público que aju-
dou à festa, apoiando as

suas equipas e vibrando nos mo-
mentos altos. A vontade de ven-
cer dos finalistas era muita, e
quem assistiu aos jogos logrou
grandes momentos desportivos,
com bons executores, com a gar-
ra demonstrada, e principalmen-
te com o grande espírito do Tro-
féu Reitor, a atitude de Fair Play
demonstrada entre os participan-
tes, pois o importante e a ‘alma’
do evento é a participação des-
portiva que junta através do des-
porto, estudantes, funcionários e
antigos alunos em várias moda-
lidades. 

Foi em ambiente de grande ale-
gria, com o colorido das claques
apoiantes, com um ‘barulho’ en-
surdecedor que terminaram as
comemorações de mais uma edi-
ção do Troféu Reitor, depois de
cerca de três semanas da compe-
tição desportiva de mais prestí-
gio intra-muros que junta atra-
vés do desporto a maioria dos
cursos da UMinho. 

Organizado pelos Serviços de
Acção Social da Universidade
do Minho (SASUM), a cerimó-
nia contou com a presença do
Vice-reitor da UMinho, José
Mendes, do Administrador dos
SASUM, Eng. Carlos Silva, do
Vice-presidente para o desporto

da AAUM, João Costa, do
Administrador da FADU, Pedro
Almeida, do Presidente da Asso-
ciação de Andebol de Braga,
Manuel Moreira, do Presidente
do Conselho de Arbitragem de
Braga, Admar Correia, do Vice-
presidente da Associação de
Futebol de Braga, Pedro Sousa,
do Director do Departamento
Desportivo e Cultural da UMi-
nho, Fernando Parente, entre
outros. 

O Complexo Desportivo Uni-
versitário da UMinho em Gual-
tar, foi o palco do evento que ini-
ciou com as finais de Andebol,
Futsal Feminino, Basquetebol e
Futsal Masculino, as quais ante-
cederam a Cerimónia de Encer-
ramento, que decorreu logo após
o término da última final, com a
entrega de prémios aos vence-
dores individuais e coletivos, de
um lugar no pódio desta edição,
nas várias modalidades. 

A primeira final da tarde colo-
cou frente a frente os dois fina-
listas da modalidade de Andebol
- Licenciatura em Engenharia
Informática (LEI) e Engenharia
Civil. LEI que era detentora do
título não conseguiu a renovação
frente à forte equipa de Civil que
acabaria por vencer a partida por
21-20. Esta foi uma final bastan-
te emotiva em que LEI iniciou
da melhor forma colocando-se
na frente do marcador, mas a en-
trada de Humberto Gomes (jo-

gador da seleção nacional) na
equipa de Civil a meio da pri-
meira parte veio equilibrar as
equipas e repor o equilíbrio no
jogo. Civil recuperou da desvan-
tagem e ao intervalo as equipas
encontravam-se empatadas (13-
13). 

No recomeço da partida Civil
entrou melhor, com um jogo
mais objetivo e ataques mais as-
sertivos, alcançou uma vanta-
gem confortável. LEI atacava
muito, mas frente a Humberto
Gomes a baliza ficava pequena
demais e a bolas teimavam em
entrar. Aquando da saída do
guarda-redes de Civil para des-
canso, LEI voltava a recuperar
da desvantagem mas mesmo as-
sim não alcançaria a vitória que
acabou por sorrir a Civil que
venceu pela diferença mínima
(21-20). Desta forma civil tor-
nou-se o campeão do Troféu Re-
itor 2012. 

No futsal feminino, as protago-
nistas da noite foram Engenharia
Civil e Engenharia de Materiais.
Duas equipas estreantes em fi-
nais que vieram do Campus de
Azurém. Esta foi sem dúvida a
final mais emotiva do dia, entre
duas equipas muito equilibradas
que tudo fizeram para arrecadar
o título, proporcionando desta
forma uma grande partida onde
as emoções estiveram ao rubro e
só nos penalties se decidiu a par-
tida que Civil acabou por vencer

por 4 bolas a 3. 
No basquetebol os grandes fi-

nalistas foram a Licenciatura em
Engenharia Informática (LEI) e
Economia, sendo que LEI apre-
sentava-se este ano como deten-
tora do título e por isso como a
mais forte candidata à vitória fi-
nal, algo que se veio a confirmar
com um resultado final de 56-41
favorável a LEI, premiando a
equipa mais forte e equilibrada
de todo o torneio. Engenharia
Biológica e Gestão foram os
protagonistas da última final da
noite, o futsal masculino. Uma
grande partida de futsal que jun-
tou duas equipas muito equili-
bradas que deram um grande es-
petáculo até ao apito final do
árbitro, o qual soou atribuindo a
vitória a Gestão que venceu o
jogo por 3-2, arrecadando o
‘ceptro’ para o seu curso. 

No final o ambiente festivo era
contagiante, vencedores, venci-
dos e claques apoiantes canta-
vam, gritavam, festejaram e feli-
citavam os adversários, sobre-
tudo festejava-se a participação
em mais este Troféu Reitor
2012. 

No final, o Vice-reitor, José
Mendes felicitou todos os ven-
cedores, todos os vencidos, e to-
da a organização referindo que
“estes são os nossos jogos olím-
picos, dos quais se fica com pe-
na quando terminam, mas para o
ano há mais”, afirmou.

DR

Final do futsal feminino foi vivida com grande emoção e decidida apenas nas grandes penalidades

Dia de vencedores, muita
festa e fogo de artifício
A 17.ª edição do Troféu Reitor encerrou em grande festa, muita alegria, muito desportivismo
e fogo-de-artifício.

TROFÉU REITOR

> Após as finais, o Troféu Reitor 2012 terminou com a entrega das medalhas aos vencedores.

UNIVERSIDADE DO MINHO

Vencedores
Nas modalidades de raquete, a
medalha de bronze no Ténis e
Squash foi para: Raul Falcão
(Eng. Materiais) e José Ramalho
(AFUM). A medalha de prata foi
para: Guilherme Rodrigues (LEI)
e António Ferreira (AFUM). Os
campeões foram: António Sousa
(Biologia Aplicada) e Marco
Sartei (AAEUM). No badminton,
na vertente feminina, Joana
Sousa (OCV), Mariana Marques
(MIEPolíme-ros) e Joana Amaral
(MIECivil) foram as vencedoras
das medalhas de bronze, prata e
ouro. No masculino os vencedo-
res foram: Nuno Sá (Mestrado
Finanças), Jorge Carvalho (MIE-
Eletrónica) e Rui Almeida (MIE-
Mecânica). 
Na modalidade de Bilhar Tiago
Cruz (Geografia) e Pelayo Teixei-
ra (Ciências da Comunicação)
arrecadaram o bronze, Bruno
António (Eng. Civil) foi prata e
Carlos Romano (LEI) ouro.
No ténis de mesa, na vertente
masculina Pedro Castro (LTSI),
Hamidreza Salehian (Doutora-
mento Eng. Civil) e Tiago Abreu
(Gestão) foram bronze, prata e
ouro. No feminino, Rita Silva
(Direito) foi medalha de prata e
Marta Henriques (Bioquímica)
foi ouro. 
No Xadrez, o grande campeão
foi André Dias (Mestrado em
Biofísica), David Fernandes (Li-
cenciatura Música) foi prata e
João Peixe (Doutoramento Cul-
tura Clássica) foi bronze. 
No Voleibol de Praia foi eleito
MVP, Alexandro Oliveira (AFUM).
A medalha de bronze foi para
MAP-I, prata para Eng. Biomédi-
ca e a grande vencedora deste
ano foi para a AFUM. 
No Andebol foi eleito melhor jo-
gador Luís Sarmento (Eng. Elec-
trónica), melhor Guarda-redes,
foi Amadeu Andrade (LEI), e
prémio Fair Play foi para a equi-
pa de Medicina. A medalha de
bronze foi para Eng. Electrónica,
prata para LEI e o ouro para Eng.
Civil.  
No futsal feminino, o prémio
Fair Play foi para Eng. Biomédi-
ca, a medalha para melhor jo-
gadora foi para Vânia Rego
(Eng. Materiais), melhor guar-
da-redes foi para Rita Sá Ribeiro
(Eng. Civil), a melhor marcadora
foi Vânia Rego (Eng. Materiais).
A medalha de bronze foi para
Eng. Biomédica, a prata para
Eng. Materiais, e o ouro foi en-
tregue a Eng. Civil.  
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JOSÉ EDUARDO

A equipa de juvenis do 
ABC de Braga inicia hoje, 
no Flávio Sá Leite, a dis-
puta do título de campeã 
nacional da categoria, jun-
tamente com FC Porto e 
Sporting.

Este ano, pela primeira 
vez, contrariando o habi-
tual figurino de concentra-
ções nacionais que agru-
pam 4 ou 6 equipas, a FAP 
optou por uma fase final 
a três, todos contra to-
dos, em três jornadas, em 
dias seguidos, com sor-
teio livre.

Teremos então, a partir 
de hoje, o ABC de Braga à 
procura do penta no cam-
peonato de juvenis.

O primeiro jogo realiza-
-se às 21h00 de hoje e co-
loca frente-a-frente ABC e 
FC Porto.

Amanhã, às 17h00, jo-
gam FC Porto e Sporting 
e no domingo, pelas 15h00, 
ABC-Sporting.

Fase final
da 2.ª divisão
em Tarouca

Também a partir de hoje, 
o ABC estará em Tarouca 
a disputar a fase final do 
campeonato nacional da 
segunda divisão, junta-
mente com FC Infesta, Ta-
rouca e Passos Manuel.

O torneio arranca às 
19h00 de hoje, com o Pas-
sos Manuel-Tarouca, segui-

do do ABC-Infesta (21h00). 
Amanhã, às 15h00, jogam 
Passos Manuel-Infesta, e 
às 17h00, ABC-Tarouca.

O torneio encerra ama-
nhã com o ABC-Passos 
Manuel (10h00) e Infesta-
-Tarouca (12h00).

Infantis
entram
a vencer

Também ontem, no Pa-

vilhão Flávio Sá Leite, 
arrancou a fase final do 
campeonato nacional de 
infantis, com o ABC pre-
sente e a estrear-se com 
um triunfo frente ao Ba-
talha (20-16).

A prova prossegue hoje 
com os encontros: 

Batalha-Benfica (9h00), 
ABC-Águas Santas (10h30) 
e Évora-Académico FC 
(12h00).

  A PARTIR DE HOJE, NO SÁ LEITE

Juvenis do ABC
à procura do penta

Hugo Manso em ação no jogo de ontem, frente ao Batalha

DR
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Juvenis e infantis do ABC lutam pelos títulos nacionais
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AGENDA DIÁRIA
MODALIDADES

DIVERSOS • Alberto João Jardim recebe Alexandre
Mestre, às 10h30 na Quinta Vigia. • Ireneu Barreto
recebe Alexandre Mestre, às 12h00 no Palácio de
São Lourenço. • Alexandre Mestre, visita instações
desportivas da Escola Jaime Moniz, às 11h15. •
Conferência “Desporto Aquático sem Limites”,
9h30/13h, Hotel Four Views Baía, com intervenções
de Jaime Freitas, Secretário Regional de Educação
e Recursos Humanos, e de Charles Lindley, Presi-
dente da Classe Access. • O Clube de Campismo da
Madeira realiza Acampamento na Ribeira da Janela,
até domingo. • Exposição de Fotografia - A Vela
Adaptada no Clube Naval do Funchal, na sede do
CNF, à Quinta Calaça, até dia 30. VELA • Naval do
Funchal organiza o Campeonato Nacional de Classe
Access - Vela Adaptada para pessoas portadoras de
deficiência - no Funchal (Posto Náutico de São Lá-
zaro), até amanhã. Hoje, regatas a partir das 14h. •
João Rodrigues na Skandia Sail For Gold Regatta
2012, emWeymouth, Inglaterra, até amanhã. FUTE-
BOL • Europeu de Futebol de 2012, 1.º dia oficial:
Grupo A, 1.ª jornada - Polónia-Grécia, 17h. Rússia-
Rep. Checa, 19h45. • Selecção Nacional no
Euro2012: 10h30, Partida para Lviv, na Ucrânia.
12h30, Chegada a Lviv. Conferência de imprensa
UEFA, em Lviv. 18h, Treino (aberto à comunicação
social), em Lviv. FUTEBOL DE PRAIA • João Jas-
mins (CD Nacional) vai competir pela equipa ameri-
cana do "SoCal Beach Soccer" nos EUA (estado de
Virgínia), até domingo. • 1.ª etapa do Circuito Regio-
nal, "Porto Santo Line", no Porto Santo. Hoje, jogos
da fase de Grupos, entre as 10h00 e as 19h00.AU-
TOMOBILISMO • Rali Município de Santa Cruz, 3.ª
prova do Campeonato da Madeira de 2012, até
amanhã. Hoje, verificações técnicas e documentais,

19h30/20h45, Largo do Santo da Serra.ANDEBOL
• 22.º Clinic da Associação de Andebol da Madeira
(AAM), até domingo. Cerimónia de Abertura às
19h30 no Auditório da Escola Horácio Bento Gou-
veia, com a presença do secretário da Educação e
Recursos, Jaime Freitas, do presidente da Federa-
ção de Andebol de Portugal, Ulisses Pereira, e do
presidente da Associação de Andebol da Madeira,
Emanuel Alves. Este será um momento onde será
feita a entrega do troféu de Campeão Nacional ao
Madeira Andebol SAD e onde será feita uma home-
nagem por parte da F.A.P. às jogadoras Esmeralda
Gouveia e Virgínia Ganau que abandonam a prática
da modalidade no fim da presente temporada.
TÉNIS-DE-MESA • Inscrições para o Curso Interna-
cional da ITTF+PTT, a ter lugar na Madeira, até dia
14. CANOAGEM • Helena Rodrigues, David Fernan-
des e Joana Sousa em estágio na Selecção Nacio-
nal Sénior de Velocidade, com vista à presença no
Campeonato da Europa e Jogos Olímpicos de Lon-
dres2012, em Montemor-o-Velho, até dia 16.
GOLFE • 3.ª e última etapa qualificativa da FedEx
Golf Challenge/Torneio Cidade do Funchal, no Santo
da Serra. VOLEIBOL • Fase Final do Camp. Nacional
de Iniciados Masc., até domingo. TÉNIS • Torneio
de Roland Garros - Open de França, até domingo.
BADMINTON • O atleta brasileiro Daniel Paiola
treina na Madeira e espera pela lista final dos joga-
dores que vão aos Jogos Olímpicos de Lon-
dres2012. DIVERSOS • O Clube de Campismo da
Madeira realiza Acampamento na Ribeira da Janela,
até domingo. • Exposição de Fotografia - A Vela
Adaptada no Clube Naval do Funchal, na sede do
CNF, à Quinta Calaça, até dia 30.ATLETISMO • Ins-
crições para a Corrida da Mulher, até dia 14.
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Madeira SAD recebeu troféu de Campeão Nacional de andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 08/06/2012

Meio: Jornal da Madeira.pt

URL: http://online.jornaldamadeira.pt/artigos/madeira-sad-recebeu-trof%C3%A9u-de-
campe%C3%A3o-nacional-de-andebol

 

Artigo | Sex, 08/06/2012 - 20:38

 

 A equipa feminina de andebol do Madeira SAD recebeu esta tarde o troféu de Campeão Nacional da I

Divisão na cerimónia de abertura do XXII "Clinic" da Associação de Andebol da Madeira que vai

decorrer, até domingo, na Escola Horácio Bento de Gouveia.

 

 Uma cerimónia que contou com a presença do director regional de Juventude e Desporto, Jorge

Carvalho, do presidente da Federação de Andebol de Portugal, Ulisses Pereira, e do presidente da

Associação de Andebol da Madeira, Emanuel Alves.

 

 Além da entrega do troféu de Campeão Nacional ao Madeira Andebol SAD, foi feita uma homenagem

por parte da Federação de Andebol às jogadoras Esmeralda Gouveia e Virgínia Ganau que abandonam

a prática da modalidade no final desta temporada.

 

 O Madeira SAD volta a conquistar o título, depois de dois anos de interregno em que o troféu foi

ganho pela formação algarvia do Gil Eanes, que então quebrou a hegemonia da equipa madeirense no

andebol feminino ao conquistar 11 títulos consecutivos. Esta época as comandadas de Duarte Freitas

voltaram a se superiorizar à concorrência, concretamente o Gil Eanes, e conquistaram mais um título.

 

 No próximo fim-de-semana a equipa do Madeira SAD vai disputar a final four da Taça de Portugal,

competição que encerra a época e se disputa na Marinha Grande, podendo enriquecer ainda mais o

palmarés.

 

 O XXII Clinic da Associação de Andebol da Madeira teve início hoje e prolonga-se até domingo, na

Escola Horácio Bento de Gouveia. Esta formação de carácter obrigatório para os técnicos regionais /

nacionais, com a duração de 12 horas durante os três dias, foi orientada por vários prelectores como o

treinador Paulo Fidalgo, o docente universitário Jorge Soares, o investigador Nuno Pinto e o árbitro

Duarte Santos. Esta noite realiza-se duas sessões teóricas orientadas por Paulo Fidalgo sobre a

"concepção de uma defesa aberta para o alto rendimento" e o "modelo e dinâmica das transicções

ofensivas e defenvivas". Amanhã à tarde realiza-se duas sessões práticas no pavilhão do Funchal.
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Andebol – Campeonato Nacional da 2ª Divisão

Vitória ganha e assegura permanência
VVVVVitititititórórórórória – 29ia – 29ia – 29ia – 29ia – 29
AAAAAltltltltlto do Mo do Mo do Mo do Mo do Moinho – 24oinho – 24oinho – 24oinho – 24oinho – 24

Pav. Antoine Velge, perante assis-
tência regular.
ÁÁÁÁÁrrrrrbitrbitrbitrbitrbitros:os:os:os:os: Tiago Correia e Tiago
Santos, dupla de Lisboa.
VVVVVitititititórórórórória:ia:ia:ia:ia:  Vítor Dias, André Morei-
ra, João Fuzeta (3), André Fonse-
ca (1), Mário Fuzeta (3),Ricardo
Martins, Pedro Carvalho, cap, João
Gonçalves, Gonçalo Almeida (2),
David Tavares, Diogo Godinho (7),
Gonçalo Trancoso, Gonçalo Neves
(5) e Rui Mamede (8).
TTTTTrrrrreinadoreinadoreinadoreinadoreinador: : : : : Ricardo Palma.
CCCCCCR ACR ACR ACR ACR Altl tl tl tl to do Mo do Mo do Mo do Mo do Moinho:oinho:oinho:oinho:oinho: Miguel
Queluz (4), Sérgio Torres (2), Ale-
xandre Pereira (7), Ivan Coelho (4),
Bruno Catela, Ruben Pereira (1),
Ângelo Monteiro, Tiago Cardoso,
Ricardo Patrão, Arménio Sequei-
ra (2), André Praxedes (1), Luís
Delgado (1), Pedro Nunes e Artur
Coelho (2)
TTTTTrrrrreinadoreinadoreinadoreinadoreinador::::: Ricardo Malveiro.
AAAAAo ino ino ino ino intttttererererervvvvvalo: alo: alo: alo: alo: 12 -13

A duas jornadas do final desta
decisiva Fase de Apuramento o
Vitória soube atingir os seus ob-
jetivos ao vencer o Alto do Moi-
nho, fruto da sua melhor presta-
ção na segunda metade, que in-

verteu não só a desvantagem ao
intervalo como cavou uma supre-
macia nas operações que se sal-
dou por uma bem conseguida e
expressiva vantagem final de cin-
co golos.

Com este triunfo os sadinos vão
continuar na próxima época na
segunda divisão enquanto o Alto
do Moinho desce à terceira.

Mais rápido e com melhor orga-
nização, sobretudo com mais apu-
ro na concretização, fruto tam-
bém de um superior aproveita-
mento desses espaços cruciais, o
sete sadino acabou por inverter e
cavar o fosso no marcador, che-
gando muito justamente a este
importante e já determinante tri-
unfo.

Diogo Godinho e Rui Mamede,
foram unidades muito influentes
e eficientes na zona de finalização,
bem acompanhados pela experi-
ência do seu capitão Pedro Carva-
lho, que realizou o seu último jogo
no Velge, e pelos irmãos Fuzeta.

Fraca prestação da dupla lisbo-
eta, que errou em demasia.

Classificação Actual: 1º Passos

Manuel, 41 pontos; 2º Ginásio do
Sul, 39; 3º Vitória, 39; 4ºs Vela de
Tavira e Benavente, 38.

A duas jornadas do fim, tudo
definido nas descidas: Alto do Mo-
inho e Paço de Arcos.

Vitória está isento na próxima
jornada, a disputar no feriado de
quinta -  feira. Fecha a sua presta-
ção no próximo sábado em Alma-
da, defrontando aí o Ginásio do
Sul, com o início do jogo previsto
para as 17h00.
 B B B B Bonita e senonita e senonita e senonita e senonita e sentida homenagemtida homenagemtida homenagemtida homenagemtida homenagem
ao capitão Pao capitão Pao capitão Pao capitão Pao capitão Pedredredredredro Co Co Co Co Carararararvvvvvalhoalhoalhoalhoalho

Antes do jogo, uma agradável e
mais que merecida surpresa: uma
tela com a fotografia do capitão
Pedro Carvalho, o líder que tanto
deu ao clube e foi sempre figura
de referência do balneário vitori-
ano, desceu da parte superior e
por ali ficou a pairar como agra-
decimento e exemplo de alta re-
ferência do homem, do jogador e
capitão, que Pedro Carvalho sem-
pre foi ao serviço do clube e do
seu andebol.

Momento de emoção e de jus-
ta referência, para este último
jogo do capitão no Antoine Velge
a que se juntou ainda a entrega
pela associada Nelinha de uma
camisola do Vitória onde consta-
va o 13, número usado por Pedro
Carvalho.

VITÓRIA - Vai continuar na segunda divisão nacional
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Todos eles antigos joga-
dores de ANDEBOL do 

SPORTING. Todos eles 
unidos por uma grande 
amizade e por amor pelo 
seu Clube. Assumiram 
como essencial para os seus 
tempos livres periodica-
mente quebrarem a mono-
tonia ou aceleração das 
suas multifacetadas vidas 
ao nível nacional e até in-
ternacional, organizando 
num ou noutro fim-de-se-
mana um encontro aqui ou 
ali neste Portugal apetecível 
e aqui ou ali vão recordando 
velhos tempos, jogando 
andebol, transpirando mui-
ta amizade e dentro do 
possível abatendo alguma 
barriguita mais saliente.

Desta vez escolheram 
Riachos, utilizando o Pavi-
lhão Municipal para o jogo 
e a belíssima QUINTA DA 
VÁRZEA desta vila, pro-
priedade de um destes ve-
teranos sportinguistas e 
andebolistas, para a parte 
do convívio que se prolon-
gou até à noite.

Foi bonito de ver e parti-
cipar. A verdadeira “festa da 
vida” estava ali representada: 
alegria, muita alegria e so-
bressaía sobretudo uma 
grande amizade entre todos. 
O passado desportista e ir-
reverente, misturou-se com 
o presente de todos mais 

Glórias do Andebol do Sporting 
solidárias com o CRIT

maduros e que trouxeram as 
suas esposas e filhos, trans-
mitindo a estes últimos a 
importância de se preservar 
uma sã e colectiva amizade.

Entenderam dar mais 
gosto à festa com uma 
colherada de solidarieda-
de. E apesar de não serem 
de Torres Novas, entende-
ram marcar a passagem 
ajudando uma Instituição 
de Solidariedade Social e 
sem fins lucrativos. Ouvi-
ram falar da fatalidade do 
incêndio do autocarro do 
CRIT e optaram por ajudar 
nesta fase esta instituição. 
E durante a tarde recreati-
va, de uma forma tão sim-

ples quanto grandiosa 
entregaram o produto dum 
apelo lançado a todos os 
participantes.

Coincidiu ser a primeira 
oferta para ajudar na com-
pra do novo autocarro in-
dispensável para o dia-a-dia 
do CRIT. Correspondeu a 
setecentos e setenta euros. 
Coincidiu vir de um grupo 
constituído por pessoas 
oriundas de todo o país e 
até um vindo de propósito 
dos Estados Unidos para 
este encontro. Sobressaiu 
deste gesto que a palavra 
solidariedade tem um sen-
tido universal.

Do CRIT receberam um 

forte abraço e uma peça de 
cerâmica feita na institui-
ção para registar o mo-
mento.

Não sendo a resolução 
do grave problema nacional 
porque todos passamos, 
apetece concluir que sem 
esta componente de solida-
riedade será mesmo impos-
sível resolver o verdadeiro 
problema social que todos 
estamos a viver.

Obrigado VELHOS 
AMIGOS DO ANDEBOL 
DO SPORTING.

Vieram aumentar a já 
grande família CRIT. Ve-
nham sempre.

Bem hajam!
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CAMPEONATO NACIONAL DA 2.ª DIVISÃO (INICIADOS)

CDTN "O.A.A" (Publishirt), 23 – G. UNIÃO E PROGRESSO, 29

CDTN - José Santos (5), Diogo Costa, João Garcia, Edu, 
Simão Antunes (1), André Leandro, André Alves (9), Guilherme, 
Telmo, Miguel Matos (4), Diogo Duarte, Estevão Silva, Miguel 
Cardoso, Ricardo Correia (3).

Responsável técnico: João Gonçalves.
Dirigentes: Artur Vieira / Paulo Costa.

Boa Exibição

Neste seu último jogo do campeonato a equipa torrejana 
embora perdendo (o adversário é um dos candidatos da fase final), 
deu uma vez mais provas de que sabe o que faz.

Na realidade devem todos (atletas e técnico), sentirem-se 
satisfeitos pois o nível  do andebol que praticaram ao longo das 
duas fases, é demonstrativo de uma evolução tanto em termos 
individuais, como colectivos.

Sem dúvida nenhuma, o que esta equipa fez, é de louvar.
Para a nova época, esperamos que continuem a trabalhar como 

o fizeram esta época, na certeza de que podem ir longe.
Como nota relevante neste jogo, o facto do Simão Antunes ter 

alcançado finalmente o tão almejado golo que tanto procurou, mas 
que a trave, a barra e os g/redes foram negando ao longo do 
campeonato.

CARTAZ  DESPORTIVO

02/06/12 - 11H00 - "PAVILHÃO ARTUR GONÇALVES "
CAMPEONATO REGIONAL DE MINIS / MISTO

CDTN/"O.A.A" (ADOC/ARTECIM) / 20 KLMS DE ALMEIRIM

03/06/12 - 14H30 - PAVILHÃO MUNICIPAL DE SANTARÉM
CAMPEONATO REGIONAL DE MINIS / MISTO

EMP. COMÉRCIO / CDTN "O.A.A" ( ADOC/ARTECIM)

Clube de Andebol
de Torres Novas
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Andebol
JAC – Alcanena é Bicampeão Nacional de Juvenis Femininos!

Com	duas	vitórias	–	sobre	a	Juventude	do	Lis	(29-20),	na	
primeira	 jornada	disputada	na	sexta-feira,	e	com	a	AD	

Sanjoanense	 (36-22),	 na	 manhã	 de	 hoje,	 domingo,	 na	 ter-
ceira	 e	 última	 jornada	 -	 e	 um	empate	 (37-37),	 na	 segunda	
jornada,	no	jogo	com	o	Valongo	do	Vouga,	o	JAC-Alcanena	
sagrou-se	 campeão	 nacional	 de	 juvenis	 femininos	 pela	 se-
gunda	vez	consecutiva.	

Em segundo lugar da fase final do Campeonato Na-
cional de Juvenis Femininos, que hoje chegou ao fim, ficou 

a	Juventude	do	Lis,	com	duas	vitórias	e	uma	derrota	(frente	
ao JAC-Alcanena), ou seja, 7 pontos; em 3º lugar ficou a AD 
Sanjoanense, com 5 pontos, e em 4º lugar ficou o Valongo do 
Vouga,	com	4	pontos.	

A	cerimónia	de	entrega	de	prémios	teve	lugar	logo	após	
o	último	jogo,	que	atribuíu	o	título,	no	Pavilhão	Municipal	
de	Travessas.	António	Galambas,	vice-presidente	da	Federa-
ção,	entregou	a	Taça	às	campeãs	nacionais.

As juvenis femininas do JAC-Alcanena revalidaram 
o título, em S. João da Madeira
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