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A1

Açoriano Oriental   Tiragem: 5031

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 34

  Cores: Preto e Branco

  Área: 4,96 x 7,56 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 35426948 11-05-2011
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A2

  Tiragem: 13109

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 29

  Cores: Cor

  Área: 21,62 x 38,54 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 35423232 11-05-2011
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A3

  Tiragem: 13109

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 29

  Cores: Cor

  Área: 6,39 x 22,47 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 35423208 11-05-2011
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A4

Diário de Aveiro   Tiragem: 7014

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 30

  Cores: Cor

  Área: 13,33 x 10,37 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 35426893 11-05-2011

Estarreja disputa
acesso à fase seguinte
perante os seus adeptos
� O Pavilhão Municipal de Es-
tarreja vai receber a terceira fase
do Campeonato Nacional da I Di-
visão de iniciados masculinos,
entre sexta-feira e domingo. Das
quatro equipas presentes, que vão
disputar o acesso à fase final naci-
onal, destaque para a presença do
Estarreja Andebol Clube (EAC).

Os jovens jogadores estarre-
jenses, treinados por Carlos Ta-
vares, que têm a vantagem de
actuar perante os seus adeptos,
na abertura da competição vão

jogar com o Ginásio do Sul.
Sporting da Horta e Académico
do Funchal são as outras duas
equipas com as quais o EAC terá
que medir forças.

Os dois primeiros lugares dão
acesso à fase seguinte. O vence-
dor desta fase segue em frente
para a quarta fase - Zona 1, onde
terá como adversários os já apu-
rados Águas Santas, ABC e Vela
de Tavira. O segundo classifica-
do em Estarreja vai, na próxima
fase, disputar a Zona 2 e terá co-

mo adversários o Belenenses,
FC Porto e Santo Tirso.

A organização desta fase em
Estarreja decorre após uma can-
didatura do EAC e da Câmara
Municipal de Estarreja apre-
sentada à Federação de Andebol
de Portugal, que designará de-
pois os locais onde vão decorrer
os jogos da quarta fase da com-
petição, a disputar entre próxi-
mos dias 20 e 22.l

CALENDÁRIO
1.ª JORNADA (13 MAIO)
19h: Ginásio Sul-Estarreja
21h: Sp. Horta-Ac. Funchal
2.ª JORNADA (14 MAIO)
16h: Estarreja-Ac. Funchal
18h: Ginásio Sul-Sp. Horta
3.ª JORNADA (15 MAIO)
10h: Sp. Horta-Estarreja
12h: Ac. Funchal-Ginásio Sul

NACIONAL DE INICIADOS - 3.ª FASE
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A5

Diário de Leiria   Tiragem: 3722

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 15

  Cores: Preto e Branco

  Área: 8,10 x 9,97 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 35426689 11-05-2011

Sismaria em queda livre
ANDEBOL - FASE FINAL

J.R.

� O conjunto de Pedro Violan-
te, depois de um início de cam-
peonato prometedor onde
alcançou uma vitória e um
empate, não mais conseguiu
sentir o sabor das vitórias,
nem sequer de um empate na
fase final da 2.a divisão que vai
ditar os clubes que vão ascen-
der ao principal escalão do
andebol nacional.

O último episódio da má fase
do AC Sismaria foi vivido no
último fim-de-semana contra o
Maia-ISMAI, com o resultado a
mostrar as dificuldades que os

jogadores maiatos sentiram para
vencer o AC Sismaria (26-23). 

A primeira parte do jogo foi
decisiva com o Maia a conse-
guir uma vantagem que não
mais largaria até ao final da
partida. Ao intervalo vencia
por 14-11. 

Na segunda parte, o Sisma-
ria conseguiu equilibrar a par-
tida não conseguindo, no
entanto, ameaçar a liderança
do Maia-ISMAI. 

Na equipa leiriense desta-
que, em termos de marcadores,
para Filipe Oliveira (5 golos),
Sigismundo e Luís Portela com
4 golos cada. l
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A6

Diário Insular   Tiragem: 3500

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 9

  Cores: Preto e Branco

  Área: 9,90 x 6,46 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 35427299 11-05-2011
ANdeBoL

Brincandebol na
Tomás de Borba
a associação de andebol da ilha terceira promove no 

próximo dia 14 de maio, sábado, no Complexo Desportivo 
tomás de Borba, em São Carlos, entre as 10:00 e as 12:00, o 
Xii encontro de Mini-andebol, designado Brincandebol.

recorde-se, a propósito, que o Brincandebol constitui uma 
festa de animação sócio-desportiva, para crianças dos 7/8 aos 
10/11 anos de idade, e está integrado no projeto da direção 
regional do Desporto “escolinhas do Desporto”.
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A7

  Tiragem: 43531

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 34

  Cores: Cor

  Área: 26,14 x 23,37 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 35423280 11-05-2011
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A8

  Tiragem: 43531

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 35

  Cores: Cor

  Área: 8,74 x 22,31 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 35423332 11-05-2011
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A9

  Tiragem: 43531

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 34

  Cores: Cor

  Área: 25,83 x 5,20 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 35423260 11-05-2011
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A10

Jornal da Madeira   Tiragem: 6500

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 30

  Cores: Preto e Branco

  Área: 5,65 x 14,27 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 35427142 11-05-2011

Galambas anuncia
adeus ao andebol

O andebolista do Sporting Car-
los Galambas anunciou ontem
o final da sua carreira como
jogador. “Este é um dos dias
mais tristes da minha vida,
mas sempre soube que teria
que chegar. É uma relação de
amor de 25 anos que acaba e
não posso estar feliz. Talvez
pudesse jogar mais um ano,
mas prefiro terminar a carreira
num grande clube, o do meu
coração e junto de excelentes
profissionais”, afirmou Galam-
bas. O último jogo de Carlos
Galambas será frente ao Ben-
fica, na última jornada da Fase
Final do Nacional de Andebol.
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A11

  Tiragem: 104397

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 30

  Cores: Preto e Branco

  Área: 21,82 x 33,52 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 35423233 11-05-2011

Página 11



A12

Sorteio da Taça de Portugal em Andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10/05/2011

Meio: Algarve Notícias Online

URL: http://www.algarvenoticias.com/noticias/artigo_print.php?op=c4ca4238a0b923820dcc50
9a6f75849b&id=ca3561e334a0cea4074f487342754adf

 

Tavira, 10 Mai (Rádio Horizonte Algarve)

 

 F.C.Porto e S.L.Benfica abrem a jornada desta final a quatro da Taça de Portugal.

 

 Realizou-se na Biblioteca Municipal de Tavira, o sorteio para a final da Taça de Portugal, em andebol,

na qual vão participar as equipas do AM Madeira Andebol Sad, C.F. Os Belenenses, F. C. Porto e S. L.

Benfica.

 

 Em representação da Câmara Municipal de Tavira, esteve o Vereador do Pelouro do Desporto, que

depois de apresentar cumprimentos, referiu que este é o segundo ano "e temos o compromisso por

mais dois anos. O ano passado correu tudo bem e, este ano, vamos fazer tudo para que isso

aconteça".

 

 Agradeceu as presenças do Presidente da Federação Portuguesa de Andebol, da Associação de

Andebol do Algarve e Clube de Vela "porque esta ligação que temos ao andebol, vem através das

nossas colectividades que representam o andebol no Algarve, o Vela de Tavira e por isso o meu pedido

para que estivesse aqui o Presidente dessa associação, como outros membros ligados ao andebol.

 

 Também quero cumprimentar os representantes dos quatro clubes que vão ser sorteados, para

avaliarmos quem será o finalista e o vencedor da Taça. Um sorteio é sempre um sorteio. Que no final

o troféu seja entregue à equipa que melhor prestação tiver".

 

 O Presidente da Federação Portuguesa de Andebol, na sequência do que disse o Vereador, "o facto de

estarem aqui estas duas entidades, só assim é que faz sentido termos um evento desta envergadura

em qualquer local. Dentro da política que a Câmara Municipal de Tavira tem desenvolvido é de

constatar o Clube, a base, a Associação e a Federação e, neste contexto todos temos de ter a nossa

quota parte de responsabilidades por aquilo que estamos a fazer, porque só assim faz sentido termos

uma competição desta envergadura, para que os jovens vejam os seus modelos, os seus ídolos é de

facto um incentivo para que a modalidade em Tavira dei os seus frutos.
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 Estou convencido que será uma caminhada, mas que essa caminhada não seja apressada, seja

consistente. Que a passagem, quase segura, do Vela de Tavira para a 2ª. Divisão Nacional, a

competição que ascende à primeira. Esse trabalho terá de ser constituído numa base ampla para que

não apareçam percalços de permeio. Estou convencido que esse trabalho que está a ser desenvolvido

pala Autarquia, pela Associação e pelo Clube, dará os seus frutos. É de facto uma aspiração que

devemos ter para o desenvolvimento da modalidade porque é uma modalidade de implementação

nacional, mas quer ir ainda mais longe e é para isso que todos estamos a trabalhar com o mesmo

espírito para conseguir esse objectivo. Esta competição fala por si. Temos este ano, como é

importante, estamos sempre a renovar, um símbolo, um logótipo que vai ser a imagem da Taça de

Portugal".

 

 Em representação do S. L. Benfica esteve que sobre o sorteio "calhou-nos o F. C. Porto, uma boa

equipa, mas nós com a nossa vontade e sabemos que estando ao nosso nível, teremos todas as

possibilidades de chagar à final e depois há-de haver ai outro jogo. Isto não é uma final antecipada.

Há mais duas equipas em prova e nós temos de jogo a jogo e ultrapassá-las".

 

 O sorteio ditou para as meias-finais:

 

 F. C. Porto - S. L. Benfica, jogo marcado para as 15h05, do dia 28 de Maio, no Pavilhão Municipal de

Tavira.

 

 F. C. Os Belenenses - AM Madeira And. Sad, pelas 17 horas.

 

 A final será no dia 29 de Maio, pelas 17 horas.

 

 Geraldo de Jesus
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A14

Diário de Notícias da Madeira   Tiragem: 13938

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 35

  Cores: Preto e Branco

  Área: 28,76 x 35,56 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 35404177 10-05-2011
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Diário de Notícias da Madeira   Tiragem: 13938

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 36

  Cores: Preto e Branco

  Área: 17,63 x 18,71 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 35404261 10-05-2011
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Diário de Notícias da Madeira   Tiragem: 13938

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 36

  Cores: Preto e Branco

  Área: 11,52 x 18,94 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 35404289 10-05-2011
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Diário de Notícias da Madeira   Tiragem: 13938

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 44

  Cores: Cor

  Área: 5,80 x 2,93 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 35404289 10-05-2011
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A18

Jornal da Madeira   Tiragem: 6500

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 32

  Cores: Cor

  Área: 27,23 x 15,17 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 35404484 10-05-2011

Madeira SAD defronta o Beleneneses na Final Four da Taça de Portugal.

FC Porto e Benfica vão abrir
asmeias-finais da Final Four da
TaçadePortugal emandebol, a
27 demaio, enquantoMadeira
SADeBelenenses discutirão o
outro posto na final do dia se-
guinte, ditou ontem o sorteio.
O clássico entre dois dos

principais clubes portugueses
ficoudecido logo nas duas pri-
meiras bolas retiradas no sor-
teio realizado em Tavira, ci-
dade que vai acolher pelo
segundo ano consecutivo a ‘Fi-
nal Four’ da prova organizada
pela FederaçãodeAndebol de

Portugal. O FC Porto-Benfica
realiza-se às 15:05dedia 27, en-
quanto Madeira SAD e Bele-
nenses defrontam-se às 17:00.
Os vencedores medem forças
no dia 28, às 17:00, no jogo
que atribuirá o título e decidirá
o sucessor do Xico Andebol,
vencedor da última edição.
“A ‘Final Four’ permite que

este jovens contactem comos
seus ídolos e modelos”, afir-
mou Torrinha, para quem ter
um FC Porto-Benfica na meia-
final assegura “uma abertura
para todos os gostos”. “Depois

o Madeira SAD é uma equipa
de ‘top’, o Belenenses é sem-
pre competitiva e uma final é
uma final, não tem vencedo-
res antecipados e ganhará o
melhor”, considerou o diri-
gente.
Dos dois clubes presentes

no sorteio (FC Porto e Benfica),
apenas o representante ‘en-
carnado’ falou à comunicação
social, considerandoque “teo-
ricamente são duas das equi-
pas mais fortes, mas a Taça é
sempre Taça” e “qualquer
clube pode ganhar”.

Final Four da Taça de Portugal disputa-se em Tavira no dia
27 com o FC Porto-Benfica e Madeira SAD-Belenenses.

SAD - Belenenses
na Final Four

7 FC PORTO-BENFICA É A OUTRA MEIA-FINAL DA TAÇA DE PORTUGAL EM TAVIRA
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A19

Povo Famalicense (O)   Tiragem: 15000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 20

  Cores: Cor

  Área: 27,07 x 16,28 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 35412971 10-05-2011

No último fim de semana, a

Didáxis de Riba de Ave, par-

ticipou na XI Famalicão –

Joane dos Pequeninos, tendo

obtido alguns lugares de des-

taque. No escalão de Benja-

mins Masculinos o atleta Hu-

go Machado classificou-se no

terceiro lugar, no escalão de

Infantis, a atleta Joana Rodri-

gues terminou a prova no 6.º

lugar, o atleta João Marques

subiu ao pódio na 3.º posição

e o Sérgio Teixeira obteve a

10.º lugar. 

No escalão de Iniciados,

os atletas Carlos Sampaio e

Tiago Azevedo classificaram-

se, respectivamente, no 2º e

9º lugar.

No passado 30 de Abril, os

atletas da Didáxis de Riba de

Ave, representaram a selec-

ção de Braga, no Campe-o-

nato Regional Norte, tendo

obtido as seguintes classifi-

cações: na final dos 80 me-

tros planos, o atleta Carlos

Sampaio classificou-se no 4.º

lugar com o tempo de 10,06

segundos e na estafeta 4x80

metros, a equipa de Braga, in-

tegrada por dois atletas da

Didáxis, Carlos Sampaio e

Nuno Ferreira, venceram a

prova com o tempo de 38,22

segundos.

ANDEBOL

FEMININO

No passado fim-de-se-

mana, as infantis da Didáxis

deslocaram-se a Leiria para

defrontar o Juve Lis, tendo

vencido o jogo por 14-8. Ac-

tualmente as Infantis ocupam

a primeira posição partilhada

com a equipa do CALE. No

próximo sábado disputa-se o

último jogo desta fase do

campeonato nacional de in-

fantis, com a Didáxis a rece-

ber a equipa do Colégio de

Gaia às 12.00 horas.

No domingo, as iniciadas

deslocaram-se a Aveiro, para

defrontar o líder Alavarium, da

sér ie  2  do  Campeona to

Nacional da 2ª Divisão, tendo

vencido por 23-20. 

Este “foi um jogo bem dis-

putado, onde as meninas da

Didáxis acabaram por ser

mais fortes e arrecadar os 3

pontos”, alega a equipa técni-

ca em nota de imprensa envi-

ada às redações. Após a con-

clusão desta fase do campe-

onato, a Didáxis terminou no

3º lugar e, para passar para a

fase final, terá que vencer o

segundo classificado da série

1 da zona Sul.

Atletas da Didáxis em evidência na XI Famalicão-Joane
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A20

Almonda (O)   Tiragem: 4900

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: II

  Cores: Preto e Branco

  Área: 8,83 x 12,64 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 35409947 06-05-2011 | Desportivo

CDTN, 32 / Andebol Clube de Sines, 19
 

CDTN – Guilherme; André Leandro (8); José Santos 
(5); Luis Patrão (1); Afonso (5); João Dinis (4); Diogo Du-
arte (2), André Alves (4); Telmo Eusébio; Miguel Monteiro; 
Miguel Matos (3); Luis Martins.

Responsável Técnico: Vitor Alhais.
Dirigente: Artur Vieira.

 
Perante um adversário que se apresentou com um gran-

de número de atletas do escalão de infantis, os jovens torre-
janos voltaram a estar de costas viradas uns para os  outros, 
em termos de jogarem em conjunto.

Muito gritou o seu técnico para que isso acontecesse, 
no entanto a sua voz nunca foi ouvida.

Não pondo em causa o interesse de todos, situações 
destas não podem acontecer, e  por isso,  terão  que se capa-
citar que esta é uma modalidade praticada em equipa.

Como nota final uma palavra para o Luis Martins, que 
de uma vez por todas terá que se capacitar que se o técnico 
o põe a jogar, é porque tem confiança no seu desempenho, e 
neste jogo cumpriu plenamente.

ANDEBOL

Campeonato Nacional 
da 2ª Divisão de Iniciados 

(Prova Complementar)
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Correio do Ribatejo   Tiragem: 5000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 22

  Cores: Cor

  Área: 9,05 x 26,92 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 35391332 06-05-2011

Caixeiros ‘asfaltaram’
os 20 Km de Almeirim

O bom andebol desenvolvido ao longo da partida pela
equipa de Minis Mistos dos Caixeiros frente ao Samo-
ra, não fazia prever que a equipa de Santarém viria a
perder este encontro a contar para o Distrital.

Os caixeirinhos venciam ao intervalo por 2 golos.
Mas na segunda parte, o Samora, a jogar em casa, aca-
bou por recuperar da desvantagem, tendo vencido por
15-12, num jogo em que a equipa técnica dos Empre-
gados do Comércio criticou com veemência a arbitra-
gem, sem deixar de “enaltecer a grande evolução” que
os mais jovens do clube estão a registar. O próximo
jogo dos petizes está marcado para amanhã, sábado às
12h00, em Santarém, contra o poderoso JAC de Alca-
nena.

Os Infantis Masculinos receberam os seus homólo-
gos dos 20 Km de Almeirim, e fazendo jus ao seu reco-
nhecido espírito de anfitriões, estenderam o tapete e
empataram a 23: resultado que é espelho do bom jogo
das duas equipas. A próxima contenda é em Samora,
às 11h00 de domingo.

Na deslocação da equipa de Juvenis Masculinos a
Almeirim para defrontar a equipa local, em jogo a con-
tar para o Nacional da 2ª Divisão, a equipa de Santa-
rém não deu veleidades ao adversário e cilindrou.

Com um andamento fortíssimo ao longo de toda a
partida, os Caixeiros venceram por claros 43-23. O pró-
ximo jogo está marcado para sábado às 14h00 em San-
tarém, contra o União Progresso.

Segundo informações da direcção dos Caixeiros, o
“embrião da equipa de Futsal está a tomar balanço”,
levando já na conta pessoal duas vitórias num torneio
realizado em S. Vicente do Paúl.

Resultado que reforça a convicção que a futura equi-
pa dos Caixeiros, “vem para dar cartas na próxima épo-
ca”, uma vez que, a julgar pela amostra, o material não
é mau.

De forma a capitalizar este momento de forma, os
Caixeiros vão organizar um Torneio Popular de Fute-
bol de Salão a partir de 18 de Junho, no Ringue, para
“relembrar velhos tempos”.

E neste plano, e indo ao encontro do relançamento
da secção de Ténis de Mesa, o mítico clube está a pre-
parar uma reunião de mesatenistas, marcada também
para 18 de Junho. João Duarte continua, entretanto, a
ministrar treinos na Nave de Santarém para os mais
jovens atletas dos Caixeiros, segundas, quartas e sex-
tas-feiras ao final da tarde.

O clube informa ainda que está a organizar os seus
ficheiros antigos, com o objectivo de recuperar sócios
que não estão neste momento activos.

“A necessidade premente de revitalizar o clube, vai
de encontro a uma maior aproximação entre sócios mais
antigos e os actuais”, refere a direcção do clube numa
nota de imprensa, reafirmando que os objectivos da
época passam por “engrossar a massa associativa”.
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>> ANDEBOL FEMININO

> FASE FINAL DO CAMPEONATO 
NACIONAL DA 1ª DIVISÃO

À 9.ª jornada, a valorosa equi-
pa da Juventude de Mar alcançou, 
nesta fase final, a sua primeira 
vitória, facto que servirá, certa-
mente, às suas dedicadas jogado-
ras para lhes dar ânimo a fim de 
conquistarem novas vitórias, para 
alcançarem a melhor classificação 
final possível. Seja como for, esta 
equipa esposendenses tem repre-
sentado, com brio e dedicação, 
muito bem o nome do Clube e do 
Concelho de Esposende, no mais 
alto escalão nacional do andebol 
feminino.

8ª Jornada 
Madeira SAD, 35 – Juv. Mar, 12
9ª Jornada 
Juv. Mar, 28  – Académico,20
Próximas Jornadas
Juv. Mar – Alavarium
Col. João Barros – Juv. Mar
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Minis Masculinos
   Na 8ª jornada, a AC Salreu saiu
derrotada em Espinho pelo
Sporting Clube daquela localidade,
por 13-8.
   A equipa da ACS teve um bom
início de jogo, inaugurando o
marcador. Logo a seguir aproveitou
um remate falhado dos adversários
e saiu em contra-ataque. Conseguiu
segurar a vantagem  de dois golos
(mínima no andebol), cerca de cinco
minutos. Nos restantes quinze
minutos, a equipa da casa aproveitou
alguma desconcentração da ACS,
principalmente no ataque, e saiu
para o intervalo com uma vantagem
de quatro golos.
   O início da segunda parte foi
entusiasmante, com os mini-
andebolistas de Salreu a reduzir
a diferença, chegando a estar muito
perto da igualdade. Mas a equipa
da casa aproveitou e bem alguma
“desordem no ataque” e voltou a
assumir o jogo.
   Apesar do resultado, os meninos
da ACS mostraram evolução. Sem
querer desvalorizar o trabalho dos
adversários, se não fosse alguma
precipitação, principalmente no
ataque, era possível uma vitória da
formação Salreense. Nesta segunda

Actividades Cultural de Salreu
fase marcaram o mesmo número de
golos e sofreram menos três.
   Carlos Dias e Rui Almeida fizeram
alinhar António Ferreira, Ricardo Lima,
Daniel Matos, Daniel Rebelo, João
Dias, Rui Duarte, Vítor Rodrigues
e Luís Afonso Silva. De volta esteve o
pequeno André, que ajudou a marcar
a diferença na defesa.

Infantis Femininos
   As Infantis receberam o Saavedra
Guedes no passado sábado.
Ansiava-se por um jogo de nervos,
uma vez que na memória vigorava
o resultado da primeira fase, onde,
para surpresa de todos, as meninas
de Pardilhó haviam saído
vencedoras. Contudo, a equipa da
casa queria a todo custo contrariar.
As meninas de Salreu entraram,
assim, bem no jogo. No primeiro
ataque à baliza das adversárias
marcaram, inaugurando o
marcador. Estavam concentradas e,
tanto defensiva como
ofensivamente, foram eficazes.
Com um ritmo de jogo brilhante,
estiveram sempre em vantagem no
decorrer da primeira parte. Ao
intervalo, a vantagem era de quatro
golos para a ACS.

   Na segunda parte, apenas tiveram
que gerir e manter a eficácia. O
resultado ficou em 23-11.
   Sob a orientação de Beto, em
campo estiveram  Ana Miranda,
Cassandra Conceição, Ana Cláudia
Lopes, Emília Couto, Mariana Alves,
Beatriz Marques, Joana Simões,
Bruna Carinha, Inês Ribeiro, Cheila
Conceição e Rafaela Grego.

Juvenis Femininos
   No clássico dérbi de andebol, AC
Salreu x ADA Canelas, o clube
vizinho voltou a ganhar. A surpresa
veio da equipa da casa que, ao saber
das dificuldades da partida, assumiu
desde o início uma posição
defensiva forte e coesa, não
permitindo às adversárias finalizar
aos seis metros. Contudo,
ofensivamente e em ataque
organizado, aproveitou pouco o
tempo e espaço consentidos pela
defesa da ADAC, e muito
precipitadamente rematava.
Quebrou algumas linhas de passe,
que possibilitou alguns contra-
ataques, onde também não foi feliz
na finalização.
   O resultado acabou por não
dignificar o que foi feito dentro de
campo pela formação Salreense,

que precisa futuramente corrigir
algumas lacunas, principalmente no
sistema ofensivo, para o marcador
começar a fazer jus à sua evolução.
O resultado final foi 15-33.
   Carlos Dias fez alinhar Mariana
Rodrigues, Sara Pinhal, Sara
Mortágua, Rosa Couto, Patrícia
Chipelo, Daniela Soares, Sara Santos,
Verónica Mortágua, Natalya Popova,
Sara Lima, Ana Filipa Lima e Cristiana
Lage.

Festa do andebol no Torneio
Carlos Martins
   A Associação Cultural de Salreu 
realizou no passado domingo, dia 1
de Maio, o habitual Torneio Carlos
Martins.
   Este dia foi de festa, em memória
de Carlos Martins. Na homenagem
marcaram presença equipas
convidadas, como o Alavarium,
Saavedra Guedes, ADA Canelas,
“Popotas” e “Os Amigos”.
   As actividades iniciaram pela
manhã, com uma partida entre as
formações do escalão de Minis, ACS
x Alavarium. Em jogo renhido,
destacou-se a alegria da pequenada.
O Torneio prosseguiu em Juvenis
Femininos com o ACS x Saavedra
Guedes. Uma boa partida, que

terminou num almoço convívio
entre as duas equipas, onde
predominou um imenso fair-play.
   Finda a manhã, os jogos reiniciaram
pelas 14h30, com as Infantis a
fazerem as honras da casa ao
receberem os vizinhos da ADA
Canelas.
   A festa continuou com ex-atletas
Seniores Femininos, que vestiram em
outros tempos a camisola desta
Associação, e as “Popotas”,
formação que inclui várias atletas do
Concelho. O dia culminou com “Os
Amigos” dentro de campo, a
homenagear com bons momentos
de andebol, modalidade em que
se evidenciou o amigo, colega e atleta,
Carlos Martins. O dia contou ainda
com a presença de populares,
familiares dos vários andebolistas
e com a família do homenageado.
   O nosso muito obrigado aos pais
dos atletas, pelo seu apoio, tempo e
por trabalharem ao nosso lado para
que este dia fosse o sucesso que se
pretendia. Obrigado também a
todos os demais que não quiseram
deixar de marcar presença nesta
homenagem e um especial
agradecimento à família do
homenageado, que todos os anos se
junta a nós.
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ANDEBOL

Adversário com mais opções
NACIONAL 2.ª DIVISÃO - INICIADOS
CD TORRES NOVAS, 32 – AC SINES, 19
CDTN: Guilherme, André Leandro (8),José Santos( 5 ), Luís Patrão (1),
Afonso (5), João Dinis (4), Diogo Duarte (2), André Alves (4), Telmo Eusébio,
Miguel Monteiro, Miguel matos (3), Luís Martins. Treinador: Vítor Alhais.
Dirigente: Artur Vieira. (30/4).

Perante um adversário que se apresentou com um grande
número de atletas do escalão de infantis, os jovens torrejanos
voltaram a estar de costas viradas uns para os outros em ter-
mos de jogo em conjunto. Muito gritou o seu técnico para que
isso não acontecesse, no entanto a sua voz nunca foi ouvida.
Não pondo em causa o interesse de todos, situações destas não
podem acontecer e, por isso, os atletas terão de se capacitar
que esta é uma modalidade praticada em equipa.

Página 24



A25

Notícias de Guimarães   Tiragem: 5000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 20

  Cores: Cor

  Área: 5,60 x 37,36 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 35393056 06-05-2011
Andebol vimaranense
(cada vez) mais pobre

Morreu
João Bravo

O Andebol vimaranense anda em
maré de azar. Depois de há poucas
semanas ter dado nota do desapare-
cimento de Almor Vaz, eis que, no pas-
sado sábado, me chega mais uma no-
tícia que dispensaria: morreu o João
Bravo.

João Bravo teve o seu primeiro
encontro com o andebol na sua ju-
ventude quando praticou a modali-
dade no Callidas Clube, agremiação
da terra que o viu nascer (Vizela).
Chegado a adulto fez aquilo que, na
altura, era a regra quase geral: aban-
donou a modalidade.

Voltou a reencontrá-la quando o
seu filho Alfredo a começou a prati-
car no DFH e, por via disso, começou
a ser um espectador assíduo aos jo-
gos em que o filho participava. Mas,
o �bichinho� da modalidade começou
a invadi-lo e já não eram apenas os
jogos do Alfredo que o João via, mas
sim os jogos que naquela manhã ou
tarde, se realizassem no pavilhão do
Xico. Mais tarde passaram a ser pra-
ticamente todos os jogos, em muitos
dos quais já era acompanhado pela
sua mulher, Elsa.

A sua entrada para o dirigismo foi
fruto de uma �armadilha� que lhe co-
loquei. Num jantar de final de época
que o DFH sempre organizava e onde
ele foi (justamente) homenageado
como o �Adepto do Ano�, anunciei que
ele iria ser dirigente do clube a partir
da época seguinte, sem sequer o ter
ainda convidado. E, o João aceitou.

A partir daí o DFH (e, mais tarde
o Xico Andebol) pode contar com um
dirigente sempre pronto para tudo,
quaisquer que fossem os serviços que
lhe fossem pedidos, com particular
realce para os trabalhos de gravação
em vídeo, arte para a qual tinha in-
discutível qualidade.

Durante muitos anos foram mi-
lhares os quilómetros que percorre-
mos juntos, de carro ou de autocar-
ro (situação na qual viajávamos sem-
pre lado a lado no mesmo banco),
muitas as alegrias (e também algu-
mas tristezas) que partilhamos, sem
nunca vislumbrar nele qualquer pa-
lavra de desconforto ou enfado. Foi,
para mim, altamente gratificante o
dia em que me disse, com a sinceri-
dade que o caracterizava, que o
melhor que lhe poderia ter feito fora
tê-lo trazido para o dirigismo do Xico,
porque a sua vida tinha passado a
ter um novo sentido.

Agora, o João Bravo deixou-nos.
Uma cruel doença afastou-o do nos-
so convívio. E todos nós ficamos (mui-
to) mais pobres�

À sua mulher Elsa, aos seus filhos
Maria João e Alfredo a solidariedade
de uma pessoa que não teve cora-
gem (há alguns momentos na minha
vida em que sou um grande cobarde)
de o ir visitar após saber que padecia
da doença que também já me tinha
roubado um irmão.

Quanto a ti, João, despeço-me
como o fiz com Almor Vaz: Até já,
Xiripiti�

José Carlos Correia Página 25



A26

Notícias de Guimarães   Tiragem: 5000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 19

  Cores: Cor

  Área: 26,51 x 17,65 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 35393032 06-05-2011
Andebol

Objectivo quase alcançado

A indiscutível vitória ob-
tida no passado frente à
Académica de S.Mamede dá
à equipa do Xico Andebol
uma confortável �almofada�
de 7 pontos em relação ao seu
adversário da passada semana,
o que, apesar de a equipa
vimaranense ter mais 2 jogos
realizados que a turma
matosinhense, lhe garante
vantagem sobre esta equipa e
a almejada manutenção no
Andebol 1.

No entanto, o objectivo
ainda não está matematica-
mente conseguido, pelo que
não poderá haver qualquer
tipo de desleixo, sob pena de
tudo poder ir por água abai-
xo. Faltam ainda 2 jogos à equi-
pa do Xico (deslocação ao
S.Bernardo e recepção ao Sp.
Horta) e 4 à Académica de
S.Mamede, pelo que a con-

quista de pelo menos 4 pon-
tos pelos pupilos de Nuno
Santos será o passaporte ga-
rantido para a permanência na
próxima época. Caso contrá-
rio, as coisas podem compli-
car-se�

Nos jogos realizados no
fim-de-semana passado para
além do já referido êxito do
Xico frente à Académica de
S.Mamede, é de referir a vi-
tória do Sp. da Horta frente
ao S.Bernardo (em jogo em
atraso da 6ª jornada), ficando
a partida S.Bernardo vs
Belenenses adiada para 15 de
Maio. A vitória do Xico,
conjugada com a derrota do
S.Bernardo, permitiu à equi-
pa vimaranense subir à con-
dição (tem mais 1 jogo reali-
zado) ao 3º lugar da classifi-
cação geral do Grupo B.

Para este sábado está
aprazada a 8ª jornada, na qual
o Xico goza o seu dia de fol-
ga. Para além de um
Belenenses vs Sp. Horta de
interesse classificativo prati-
camente nulo, vai realizar-se
um escaldante Ac. S.Mamede

vs S.Bernardo em que ape-
nas uma vitória poderá ser-
vir os interesses da equipa de
S.Mamede de Infesta, que,
mesmo que o consiga alcan-
çar, ainda ficará a depender
de terceiros para assegurar a
manutenção.

No Grupo A as coisas es-
tão mais ou menos resolvi-
das, ou seja, o F.C. Porto tem
praticamente assegurada a
revalidação do título. De fac-
to a expressiva vitória (28-18)
da equipa portista frente ao
Benfica, em jogo em atraso
da 6ª jornada realizado na 4ª
feira da semana passada, pra-
ticamente arrumou com a
questão do 1º lugar, bastando
ao F.C. Porto conseguir mais
uma vitória para poder co-
memorar o feito, o que po-
derá (e deverá) acontecer já
este sábado na deslocação ao
terreno do Águas Santas.

O interesse está agora,
pois, na luta pelo 2º lugar, po-
sição actualmente ocupada à
condição pelo Madeira SAD,
equipa que inesperadamen-
te permitiu um empate ao

ABC no passado sábado. De
qualquer modo o Benfica,
que apenas deve ter jogado
esta 4ª feira frente ao Águas
Santas (o jogo foi adiado de-
vido a participação dos en-
carnados na Challenge Cup
para cuja final está apurado
depois de ter eliminado o
Partizan de Belgrado), é o
principal favorito a ocupar o
�1º lugar dos últimos�, como
gostava de dizer o saudoso
Almor Vaz.

Este sábado realiza-se a 8ª
jornada na qual, para além do
já citado Águas Santas vs F.C.
Porto se disputam as parti-
das Sporting vs Madeira
SAD (que tem a particulari-
dade de ir colocar frente a
frente os 2 irmão
vimaranenses Silva � Nuno,
no Madeira SAD e Rui, no
Sporting, com a particulari-
dade de este último ter final-
mente visto ser-lhe conce-
dida pelo seu treinador a hi-
pótese de jogar algum tem-
po, no passado domingo,
frente ao F.C. Porto, tendo
sido �apenas� o melhor joga-

dor da sua equipa) e ainda o
ABC vs Benfica que o país
poderá ver através da trans-
missão que vai ser feita pela
RTP2 (Sábado, 17,00 horas).

No nacional da 3ª divi-
são o Fermentões foi empa-
tar a Afife, numa partida em
que o equilíbrio foi a nota
dominante e, a não vitória,
impediu a equipa de Marco
Guimarães de ascender ao 1º
lugar, aproveitando a derrota
do Arsenal de Canelas frente
ao C.A. Leça.

Este sábado a equipa de
Guimarães recebe o Feirense
e uma vitória é o resultado
que, pelo menos em teoria,
que a equipa é �obrigada� a
conseguir. A manutenção está
quase assegurada mas é mais
bonito ficar em 1º do que em
3º ou 4º�

No nacional de Juniores
a equipa do Xico Andebol
continua o seu �calvário�.
Desta vez foi o líder ABC
que veio a Guimarães bater
copiosamente a equipa co-
mandada por Artur Fer-
nandes por números (22-45)

que nem o mais céptico adi-
vinharia.

A fase regular da prova
termina este domingo, des-
locando-se o Xico ao terre-
no do F.C. Infesta, curiosa-
mente uma das equipas que
vai ter que defrontar na fase
que se segue e que determi-
nará as 2 equipas que irão
descer de divisão. A equipa
de Guimarães, apesar de
tudo, é favorita para este jogo,
mas, os favoritismos pro-
vam-se nos 40x20�

Embora esta época tenha
sido tremendamente negati-
va, ainda não está tudo perdi-
do. Na verdade o Xico vai ter
que defrontar na decisiva 2ª
fase 3 equipas (Boavista, F.C.
Infesta e, provavelmente, o
Ginásio do Sul) que lhe são
claramente inferiores. Res-
ta, pois, aos responsáveis
pelo clube a recuperação psi-
cológica do grupo, trabalho
que tem que ser feito, até
porque a equipa tem valores
individuais mais que sufici-
entes para se impor. Como
tal, mãos à obra�

Carlos Gomes

Nuno Castro Freitas
texto

foto
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