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Avelino Conceição

Entrando para o segundo jogo
com uma vantagem de 12 golos

sobre o seu adversário, a Artís-
tica de Avanca estava a 60 mi-
nutos de fazer história no Na-
cional de Juniores da 2.ª Divi-
são, o que de resto viria a acon-
tecer, e sem grande surpresa,
após o apito final, face a uma

nova vitória, agora por nove
golos de diferença.

Mas mais uma vez, o con-
fronto mostrou duas equipas
com grande dignidade em
campo, apesar da diferença de
valores, com o Alavarium a dar
excelente réplica na primeira
parte. A formação da Artística
ainda evidenciou alguma in-
tranquilidade inicial, talvez pela
presença na bancada de gran-
des nomes do andebol nacio-
nal, soube recompor-se e foi
para o intervalo com quatro
golos de vantagem.

Sempre muito lutadora, a
equipa de Aveiro saiu dignifi-

cada nos dois jogos de apura-
mento do campeão, com uma
grande entrega de todos os
seus jogadores. É que pela
frente tiveram um valoroso ad-
versário que apresentou mais
argumentos, com o sete inicial
da equipa de Tiago Cunha a ser
fortíssimo.

Ricardo Mourão, na ponta
esquerda do ataque avanca-
nense, voltou a criar desequilí-
brios, com uma grande eficácia
na hora do remate, como ates-
tam os sete golos marcados
apesar de não ter o tempo in-
teiro. Do lado da equipa avei-
rense, Diogo Vaia, com seis go-
los, foi o mais certeiro do Ala-

varium, evidenciando grande
facilidade de remate.

Após o apito final da jovem
dupla de árbitras internacionais
aveirenses, que, diga-se, fize-
ram um bom trabalho, foi a
festa com garrafas de espu-
mante a rebentar perante uma
plateia que praticamente en-
cheu o pavilhão em Avanca.
Ulisses Pereira, presidente da
Federação de Andebol de Por-
tugal fez a entrega da taça ao
capitão André Rego, enquanto
o presidente da Câmara Muni-
cipal de Estarreja, Diamantino
Sabina, ficou encarrega de en-
tregar as medalhas aos novos
campeões nacionais. |

D.R.

Artística fez a festa com os adeptos
Campeã A equipa de Avanca conquistou, ontem, o título da 2.ª Divisão Nacional, repetindo a vitória do primeiro jogo
ARTÍSTICA DE AVANCA        33

Treinador: Tiago Cunha.
Diogo Andrade, Ricardo Ramos (4),
Duarte Carregueiro, José Silva (5),
Miguel Batista (2), Vasco Santos (1) e Ri-
cardo Mourão (7) - sete inicial - Fábio
Magalhães, João Silva, Fábio Novo, Nél-
son Almeida (3), Renato Gonçalves (3),
André Rego (3), José Oliveira, Marcelo
Ferreira (4) e João Valente (1).

ALAVARIUM                                  24

Treinador: João Alves.
André Cruz, Gonçalo Miranda (1), João
Antunes (2), Rodrigo Cunha (3), Rúben
Alves (4), Pedro Freitas (3) e José Sil-
vares (4) - sete inicial - David Sá, João
Teixeira, Giovanni Arienzo, João Cabral,
Diogo Vaia (6), Gonçalo Martins, Tiago
Sousa, Gonçalo Oliveira (1) e João
Costa.

Pavilhão Comendador Adelino Dias
Costa em Avanca. Assistência: cerca
de 300 espectadores. Arbitras: Vânia

Sá e Marta Sá (A.A. Aveiro).
Cronometrista: Mário Pangaio
(Aveiro). Ao intervalo: 14-10

Andebol
Juniores Masculinos

Juniores da Artística de Avanca com a taça de campeões nacionais da 2.ª Divisão

“Estes são sempre jogos difí-
ceis, mas penso que em ambos
fomos claramente mais fortes
que o nosso adversário. O tí-
tulo assenta-nos bem e agora é
saborear com os jogadores, di-
recção e massa associativa.
Quanto ao futuro, partimos
com ambição de ganhar jogo a
jogo, sabendo que vai ser mais
difícil. Queremos atingir a ma-
nutenção o mais rápido possí-
vel e, depois, ver se podemos
ser ainda mais ambiciosos”.

Tiago Cunha
Treinador da Artística

REACÇÃO
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PÓDIOA equipa de Iniciados
Masculinos do Feirense ter-
minou o Campeonato Nacio-
nal da categoria na terceira
posição, ao vencer o Sporting
ontem de manhã, por 35-34,
no jogo de atribuição do 3.º e
4.º lugares da fase final da
competição disputada desde
o passado sábado, no Pavi-

lhão do Alto do Moinho (Cor-
roios), concelho do Seixal.

Durante a “final 6”, dividida
em duas zonas, a formação de
Santa Maria da Feira perdeu
(23-24) com o Benfica e ven-
ceu (21-20) o Académico, so-
mando os mesmos pontos
(quatro) que os dois adversá-
rios - os portunenses vence-
ram os lisboetas -, mas classi-
ficando-se na segunda posi-
ção devido ao “goal-average”.

Apurados para as meias-fi-
nais, os jovens “fogaceiros” ti-
veram que defrontar o Águas
Santas, equipa que tinha ga-
nho a outra zona e que viria
ser finalista, perdendo o jogo
por 29-22, com 13-13 ao inter-
valo. O Feirense acabou de-
pois por conquistar um lugar
no pódio frente ao “leões” no
último dia da prova, que con-
sagrou o Académico como
campeão nacional. |

Feirense em terceiro lugar
na fase final nacional
Andebol
Iniciados Masculinos
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HOJE

Jogo da selecção
de andebol em 
S. Pedro do Sul

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

AMANHÃ

Gestora 
do Proder 
em Vouzela

A gestora do
Proder
(Pro-
grama de
Desenvol-
vimento Ru-
ral), Gabriela Ventura, vai
estar em Vouzela, para par-
ticipar na cerimónia de lan-
çamento da primeira pedra
do Açude da Malhada de
Cambarinho (11h10), em
Cambra, e na inauguração
das obras de recuperação
do Moinho de Igarei e área
envolvente (15h00).

Contratos 
assinados 
em Vouzela

A ADDLAP procede à en-
trega de 25 novos contratos
referentes a projectos de in-
vestimento aprovados no
âmbito do Proder/Aborda-
gem Leader, no Município
de Vouzela, pelas 17h15.

PRÓXIMOS DIAS

Fim dos jogos 
desportivos em
Lamego

O parque Isidoro Guedes,
em Lamego, é palco esta
sexta-feira, pelas 21h00, da
cerimónia de encerramento
da 9.ª edição dos Jogos
Desportivos de Lamego.

Teatro em Canas 
de Senhorim

A Viagem do Elefante, es-
pectáculo da ACERT ba-
seado na obra de José Sa-
ramago, sobe ao palco do
terreiro da Igreja de Canas
de Senhorim, sábado, às
21h30.

Urban Race 
em Mangualde

A prova de Urban Race está
de volta a Mangualde no sá-
bado. A decorrer no centro
da cidade, entre as 17h00 e
as 20h00, a prova contem-
pla três horas de resistência
urbana num percurso de
cerca de seis quilómetros. A
iniciativa é organizada pela
Azuribike Mangualde Team
com o apoio do Município
de Mangualde.

Caminhada 
em Sátão

No sábado, Sátão dá conti-
nuidade à iniciativa ‘Sátão
com Desporto’, com uma
caminhada gratuita na fre-
guesia de Ferreira de Aves.
O encontro está marcado
para as 18h30, no largo da
feira de Lamas-

Envie-nos informação para agenda@diariodeviseu.pt
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Cabo Verde leva 51 atletas aos Jogos da CPLP
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11/06/2014

Meio: Sapo Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=1424956f

/

 
10 de Junho de 2014, 16:24
 
 Cabo Verde vai levar 51 atletas aos Jogos da CPLP, que acontecem de 26 de julho a 3 de agosto, em
Luanda, Angola, e traçou como objetivo promover o desporto cabo-verdiano e preparar uma nova
geração de atletas.
 
 "Os Jogos da CPLP são de grande importância. Temos objetivos traçados em relação aos nossos
atletas, que passa por promover o desporto cabo-verdiano dentro dos valores que temos vindo a
trabalhar, preparar uma nova geração de atletas e também promover o país", traçou Gerson Melo,
novo Diretor Geral dos Desportos (DGD) cabo-verdiano.
 
 Cabo Verde vai participar nas modalidades de andebol, atletismo, futebol, ténis de campo, voleibol de
praia e atletismo adaptado, deixando de fora o basquetebol, modalidade que ainda não assinou o
contrato-programa para poder beneficiar dos subsídios do Governo.
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Cabo Verde leva 51 atletas aos Jogos da CPLP
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10/06/2014

Meio: Correio da Manhã Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=ca35a6a

/

 
Hoje, 16h28
 
 Tamanho Letra Imprimir Comentar Enviar Partilhar Ler Comentários COMENTÁRIO MAIS VOTADO
 
Cabo Verde
 Cabo Verde leva 51 atletas aos Jogos da CPLP
Cabo Verde vai participar nas modalidades de andebol, atletismo, futebol, ténis de campo, voleibol de
praia e atletismo adaptado, deixando de fora o basquetebol, modalidade que ainda não assinou o
contrato-programa para poder beneficiar dos subsídios do Governo.
 Hoje, 16h28 Nº de votos (0) Comentários (0)
Cabo Verde vai levar 51 atletas aos Jogos da CPLP, que acontecem de 26 de julho a 3 de agosto, em
Luanda, Angola, e traçou como objetivo promover o desporto cabo-verdiano e preparar uma nova
geração de atletas.
"Os Jogos da CPLP são de grande importância. Temos objetivos traçados em relação aos nossos
atletas, que passa por promover o desporto cabo-verdiano dentro dos valores que temos vindo a
trabalhar, preparar uma nova geração de atletas e também promover o país", traçou Gerson Melo,
novo Diretor Geral dos Desportos (DGD) cabo-verdiano.
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JUNIORES

ABC vence mas tem
o título hipotecado

A equipa de juniores do ABC venceu no pavilhão do 
Belenenses por 32-21, em encontro da penúltima jornada 
da fase final do campeonato nacional da categoria em 
andebol, mas já não depende de si para conquistar o 
título. É que nesta ronda o Benfica venceu no pavilhão 
do Sporting por 31-26 e segue na frente da classificação, 
com 24 pontos, mais um que FC Porto e ABC.

Na última jornada, agendada para domingo, o Benfica 
recebe o Belenenses e o FC Porto visita o ABC.
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ANDEBOL: 3.ª DIVISÃO

Arsenal discute título 
nacional com Loures

O Loures é o adversário do Arsenal da Devesa na final 
do campeonato nacional de andebol da 3.ª Divisão.

A eliminatória disputa-se a duas mãos, a primeira 
das quais já no próximo sábado, a partir das 17h00, 
no Pavilhão Flávio Sá Leite. O segundo jogo disputa-se 
no dia 21 de junho, a partir das 18h00, no Pavilhão 
Paz e Amizade, em Loures.
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Escolas minhotas
campeãs regionais

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

A Coordenação do Des-
porto Escolar de Bra-
ga esteve em evidência 
nos Campeonatos Regio-
nais do Desporto Escolar 
Norte, que se realizaram 
no passado fim de sema-
na em S. João da Madei-
ra, ao conseguir vários tí-
tulos nacionais.

Aconteceu assim no 
andebol masculino, atra-
vés do Externato Infante 
D. Henrique, no badmin-
ton em que a EB de La-
maçães conseguiu vários 
pódios nas provas de sin-
gulares masculinos, obten-

do os três primeiros luga-
res através de Tiago Cos-
ta (campeão regional); Da-
niel Costa (2.º) e José Vi-
lela (3.º) e na prova de 
pares masculinos em que 
Daniel Costa/Pedro San-
tos conseguiram o título 
regional. 

Em singula-
res femininos 
o destaque vai 
para o título 
de Ana Coe-
lho da EB Lijó – 
Barcelos, segui-
do de Inês Mó (2.ª) 
da EB A. Correia Oliveira 

e Mafalda Carvalho (3.ª) 
da EB Lamaçães.

Saliência ainda para o 
par feminino, Ana Coe-
lho/Vera Ferreira da EB 
Lijó, campeãs regionais e 
de Mafalda Carvalho/Ana 
Correia (2.ªs) da EB La-

maçães.
No futsal fe-
minino o des-
taque vai para 
a EB Prof. Car-
los Teixeira de 

Fafe que conse-
guiu, pelo segun-

do ano consecutivo, 
o título regional.

No voleibol masculino 
o destaque vai para a Es-
cola Secundária de Ama-
res que, também pelo se-
gundo ano consecutivo, 
conseguiu o título de bi-
-campeão.

No voleibol feminino a 
EB Caldas das Taipas con-
seguiu a 2.ª posição.

Para além da competi-
ção desportiva estes cam-
peonatos foram férteis em 
momentos propícios a no-
vas amizades e de confra-
ternização criando-se por 
isso um ambiente de fes-
ta e de convívio.

DR

EB
Lamaçães,

Ext. D. Henrique, Sec. Amarese EB Carlos Teixeira em destaque

DESPORTO ESCOLAR
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Xico regressa à 1.ª Divisão
O Xico Andebol garantiu o regresso ao principa cam-

peonato nacional da modalidade, ao vencer no pavilhão 
do Benavente por 43-27, em partida da 7.ª jornada da 
fase final do nacional da 2.ª Divisão. Com vitórias nos 
sete jogos disputados, o conjunto vimaranense garantiu 
a subida ainda com três jornadas para disputar.
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FUTEBOL
• 3.º e último Jogo particular antes
do Mundiall2014: PORTUGAL-Rep
da Irlanda, 00h00 em Lisboa (19h00
nos Estados Unidos), Estádio Me-
tLife . Depois do jogo a equipa lusa
segue para o local de estágio no
Brasil, em Campinas.
• A CRIAMAR - Associação de So-
lidariedade Social para o Desenvol-
vimento e Apoio a Crianças realiza
projeto «CRIAMAR STREET FOOT-
BALL 2014», 9h00/17h00, Bairro da
Nazaré, São Martinho.
• Supertaça de Veteranos “Casa
Santo António, 18h30, Complexo

do CD Nacional, na Choupana.
• III Torneio António Gil Silva, Com-
plexo Desportivo do Nacional, na
Choupana.
• Dragon Force Madeira (Sub-11)
no Torneio do Dragão, no Porto, até
sexta-feira.
• Forum Madeira, em parceria com
a Kia, disponibiliza um espaço per-
sonalizado com relva, mesas e ca-
deiras onde todos os visitantes
podem efetuar a troca de cromos
do Mundial, até dia 6 de julho.
• Inscrições para o III Torneio Festa
MAIS Futebol, no Colégio Salesia-
nos, no Funchal, até sexta-feira.

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

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

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

G
E
N
D
A
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ANDEBOL
| Redacção | 

O Xico Andebol garantiu o regresso ao
principal escalão do andebol português,
um ano depois da descida de divisão.
Após a realização da 7.ª jornada da fase
final da II Divisão, a formação vimara-
nense garantiu a subida à I Divisão.

Depois da vitória frente ao ADC Bena-
vente, a equipa vimaranense teria de es-
perar pelo resultado do jogo entre o Ben-
fica B e o São Mamede. Com o resultado

a sair favorável à equipa secundária dos
encarnados (28-21), e com a impossibili-
dade desta subir de divisão, o Xico garan-
tiu a subida. Faltando ainda três jornadas
para o final do campeonato, a equipa trei-
nada por Eduardo Rodrigues poderá ga-
rantir também o título de campeão, caso
vença na próxima jornada o segundo clas-
sificado na geral, o GC Santo Tirso.

O jogo está marcado para o dia 14 de Ju-
nho, um sábado, e terá início pelas 18 ho-
ras no Pavilhão Francisco de Holanda,
em Guimarães.

EQUIPA VIMARANENSE AINDA LUTA PELO TÍTULO DE CAMPEÃO

Xico confirma regresso
à I divisão nacional

DR

Xico Andebol festejou a subida no passado sábado
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ALAVARIUM                                  23

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

ARTÍSTICA                                      35

Treinador: Tiago Cunha
Diogo Andrade; Ricardo Ramos (5),
Duarte Carregueiro (2), José Silva (4),
Miguel Batista (4), Vasco Santos (5), Ri-
cardo Mourão (7) - sete inicial - Fábio
Magalhães, Tiago Novo, Nélson
Almeida (1), Renato Gonçalves (1),
André Rego (1), Zezinho, João Silva,
Marcelo Ferreira e João Valente (5).

Pavilhão do Alavarium em Aveiro.
Assistência: cerca de 150 e
spectadores.
Árbitros: Daniel Martins e Roberto
Martins (A.A. Leiria).
Cronometrista: Rosa Pontes (Aveiro).
Ao intervalo: 12-21.

Avelino Conceição

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

de Avanca, acabou por não ser
não ser um confronto equili-
brado. Apesar de partirem com
a mesma ambição na conquista
do título, ficou bem patente a
diferença entre os dois emble-
mas aveirenses, de resto espa-
lhada no resultado final.

A equipa da Avanca entrou
muito forte e cedo começou a
“fugir” no marcador, de tal for -
ma que aos 12 minutos já vencia
por sete golos de diferença (12-

5). Um clara ascendente dos
avancanenses sobre a equipa
aveirense, que nunca “virou a
cara à luta”, procurando sempre
chegar ao melhor resultado
possível.

A grande capacidade de re-
mate dos “pontas” da Artística -
Ricardo Mourão e Ricardo Ra-
mos - fez mossa no Alavarium,
que tinha pouca margem de
manobra no ataque. Rodrigo
Cunha e José Silvares eram os

principais responsáveis por ir
fazendo entrar algumas bolas
na baliza de Diogo Novo, que
esteve em grande plano na
equipa da Artística, que foi para
o intervalo com um aclara van-
tagem.

Na segunda parte, os dois téc-
nicos rodaram alguns jogado-
res e o jogo perdeu alguma qua-
lidade, mas mesmo assim foi
evidente a supremacia da pri-
meira linha da equipa de Avan -
ca, que foi aumentando a dife-
rença no marcador, que no final
se viria a cifrar em 12 golos e
confirmar o favoritismo da
equipa orientada por Tiago Cu-
nha, num jogo com magnífica
arbitragem.

Uma vantagem que permite
à Artística encarar o segundo
jogo em Avanca com tranqui-
lidade para conquistar o título
nacional, podendo juntar um
troféu mui to desejado à subida
ao escalão principal, onde ae-
quipa avancanense regressa
depois de há alguns anos ter
estado no “convívio” entre as
melhores equipas nacionais. |

PAULO RAMOS

Uma clara diferença
na discussão do título
Favoritismo Artística de Avanca foi mais forte do que o Alavarium no primeiro
jogo para apurar o campeão nacional da II Divisão

Andebol
Juniores

Alavarium teve que se empenhar para marcar à Artística
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HOJE

2.º Comba Fashion

A Tuna Santo Estêvão, em
Santa Comba Dão, organiza
a segunda edição do Comba
Fashion, no jardim do
bairro alto.

Cabrito brilha 
no Caramulo

A Confraria Gastronómica
do Cabrito e da Serra do Ca-
ramulo e o município de
Tondela estão a realizar, até
amanhã, a 8.ª Semana Gas-
tronómica do Cabrito e da
Serra do Caramulo, que de-
corre no pavilhão munici-
pal do Caramulo.

Cavaco agraciado
na Guarda

A Câmara da Guarda atribui
a Medalha de Ouro da ci-
dade ao Presidente da Re-
pública, com a entrega da
distinção a decorrer, du-
rante a sessão solene de
boas-vindas, a realizar pelas
11H00, no edifício dos Paços
do Concelho.

AMANHÃ

Passeio de 
clássicos 
em Tondela

A Escola Profissional de
Tondela realiza o 4º Passeio
de Clássicos, que irá juntar
todos os que gostam de car-
ros antigos e apreciam o
concelho de Tondela. A con-
centração está agendada
para as 08h30, junto ao Tri-
bunal de Tondela, com par-
tida prevista 15 minutos de-
pois, rumo a um percurso
aproximado de 110 quiló-
metros, distribuídos por di-
versas localidades.

Comemorações
na Guarda

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

Guarda, onde Cavaco Silva
fará uma intervenção e dis-
tinguirá várias personalida-
des. As comemorações ter-
minam com um almoço
oferecido pelo presidente da
Câmara da Guarda no
NERGA.

PRÓXIMOS DIAS

Jogo da selecção
de andebol em 
S. Pedro do Sul

Na quarta-feira, o Pavilhão
Municipal de S. Pedro do
Sul é palco de um jogo de
andebol a contar para o
apuramento para o Cam-
peonato da Europa. Trata-se
do embate entre Portugal e
a República Checa e a par-
tida tem o seu início mar-
cado para as 20h00.

Gestora 
do Proder 
em Vouzela

A gestora do Proder (Pro-
grama de Desenvolvimento
Rural), Gabriela Ventura, vai
estar em Vouzela, na pró-
xima quinta-feira, para par-
ticipar na cerimónia de lan-
çamento da primeira pedra
do Açude da Malhada de
Cambarinho (11h10), em
Cambra, e na inauguração
das obras de recuperação
do Moinho de Igarei e área
envolvente (15h00).

Contratos 
assinados 
em Vouzela

A ADDLAP procede à en-
trega de 25 novos contratos
referentes a projectos de in-
vestimento aprovados no
âmbito do Proder/Aborda-
gem Leader, na próxima
quinta-feira, no Município
de Vouzela, pelas 17h15.

Teatro em Canas 
de Senhorim

A Viagem do Elefante, es-
pectáculo da ACERT ba-
seado na obra de José Sara-
mago, sobe ao palco do ter-
reiro da Igreja de Canas de
Senhorim, no próximo sá-
bado, pelas 21h30.

Envie-nos informação para agenda@diariodeviseu.pt Página 23



A24

  Tiragem: 13000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 24

  Cores: Preto e Branco

  Área: 26,94 x 10,77 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 54289326 08-06-2014

ANDEBOL
| Sílvio Gonçalves | 

Sempre que fala no ABC, fala-se
também na marca registada que
são as suas escolas de formação.
Mais que uma marca, é até um
ideal bem definido pelo clube,
como refere Luís Teles.

“ A formação é o elo mais mar-
cante do clube, é a nossa ima-
gem de marca. Temos desenvol-
vido um trabalho muito positivo
nas camadas mais jovens e te-
mos tentado criar as melhores
condições para  todos os atletas,
pois passa por eles o futuro do
ABC/UMinho”. Definindo o

ano como “naturalmente positi-
vo” no que à formação diz res-
peito, o presidente do emblema
minhoto acalenta ainda a espe-
rança “de este ano conseguirmos
algum título, até porque ainda
estamos na luta em alguns esca-
lões”. O orgulho no presente dos
mais jovens corresponde igual-
mente ao passado, onde “joga-
dores saídos das nossas escolas
jogaram em grandes equipas e
construíram grandes carreiras”.
Prosseguir com esta imagem de
marca é por isso um objectivo
para os próximos anos, para des-
se modo “mais jogadores servi-
rem a nossa equipa sénior”.

Luís Teles convicto que o futuro do ABC/UMinho passa pelos mais jovens

“A Formação é a imagem de marca do nosso clube” De todas as camadas
jovens do ABC/UMinho
apenas a equipa de
iniciados falhou o
apuramento para a fase
final do respectivo
campeonato.

A formação de juniores
luta ainda pelo título
nacional. Para isso
acontecer precisa de
vencer os seus encontros 
e aguardar por um deslize
do líder da prova, 
o Benfica.

+formação

DR

Camadas jovens do ABC são uma verdadeira escola de campeões de andebol
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ANDEBOL
| Sílvio Gonçalves | 

“Um projecto em crescendo”. É
deste modo que o Presidente do
ABC/UMinho, Luís Teles, enca-
ra o presente e o futuro da for-
mação bracarense. A temporada
que agora chega ao fim foi ex-
tremamente positiva. O terceiro
lugar no Campeonato Nacional e
a final da Taça de Portugal dão
asas para augurar novos hori-
zontes ao ABC/UMinho, desde
logo com o regresso, na próxima
época, às competições euro-
peias, objectivo assumido no
início do ano desportivo e con-
cretizado com relativo à vonta-
de. Luís Teles tem por isso ra-
zões mais do que suficientes
para se mostrar contente com os
resultados obtidos. “Foi uma
época 2013/2014 bastante posi-
tiva. Tínhamos a expectativa de
regressar às competições euro-
peias, esse era o grande objecti-
vo e que foi alcançado com o
terceiro lugar. Com a presença
na final da Taça, até o quarto
posto garantia esse objectivo...
acho, até, que excedemos as ex-
pectativas”, começa por dizer
Luís Teles. Este resultado é ain-
da mais assinalável se perceber-
mos as diferenças existentes  en-
tre os três denominados grandes
e a formação bracarense. “Existe
uma grande diferença de orça-
mentos entre a nossa equipa e o
FC Porto, Sporting e Benfica,
mas a verdade é que a poucas

jornadas do final do campeonato
estávamos ‘ex-aequo’com o FC
Porto, o que comprova bem o
nosso excelente rendimento.
Acabou por ser uma questão de
pormenores que nos afastou da
corrida dos primeiros lugares,
mas esta direcção. os jogadores,
equipa técncica, sócios e todos
os bracarenses têm de estar or-
gulhosos desta equipa”, refere o
presidente do ABC/UMinho.

A ambição é algo natural deste
histórico do andebol nacional e
também por essa razão Luís Te-
les admite que chegou a pensar

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

“Este é um projecto em crescen-
do, de continuidade, por isso já
renovamos com o Carlos Resen-
de e com o Carlos Ferreira (ad-
junto). Com esta equipa técnica
temos vindo a subir patamares e
a criar melhores condições para
evoluirmos”, salienta Luís Teles.

Fazer melhor para as próximas
épocas é algo ainda difícil de
prever, até porque “ainda é pre-
maturo perceber como se vão
apresentar as outras equipas”, no
entanto o presidente dos braca-
renses conclui que o ABC “está
mais adiantado na preparação”.

“Foi uma época bastante positiva”
TERMINADA A TEMPORADA no que aos seniores diz respeito, Luís Teles, presidente do ABC/UMinho, faz um balanço da época
que agora chega ao fim e mostra-se satisfeito pelo regresso às competições europeias. Continuidade é agora a palavra de ordem.

DR

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

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

+ seniores
Luís Teles, Presidente 
do ABC/UMinho, faz 
um balanço muito positivo
da época dos bracarenses.

A renovação da equipa
técnica e de vários atletas
é vista como fundamental
para dar continuidade 
ao projecto.

Os quadros competitivos
da próxima temporada
vão ser alterados, com 
a entrada em cena 
do sistema de ‘play-off’ 
em detrimento do
campeonato tradicional.
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ANDEBOL CADEIRA DE RODAS
| Carlos Costinha Sousa | 

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

ríodos a um.
Os leirienses ainda se conse-

guiram colocar em vantagem,
vencendo o primeiro período por
6-5, mas a reacção bracarense
não tardou a fazer-se sentir e foi
gloriosa, com vitória nos dois
períodos seguintes por 6-5 e 3-2.

Foi mais uma conquista para os
bracarenses que já tinham asse-

gurado também o triunfo nos
Campeonatos Nacionais de An-
debol, nas modalidades de 4 e 7
jogadores. No próximo sábado,
a equipa e andebol em cadeira
de rodas de sete jogadores da
Associação Portuguesa de Defi-
cientes de Braga disputa a final
da Taça de Portugal da modali-
dade em Catanhede.

Final disputada em S. Pedro do Sul

APD Braga vence Taça de Andebol de 4
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«Arsenal é exemplo a seguir»

PEDRO VIEIRA DA SILVA

Ricardo Rio, presidente 
da Câmara Municipal de Bra-
ga, participou, anteontem, 
no jantar de encerramento 
do Arsenal Clube da Deve-
sa, emblema que, na próxi-
ma época, terá duas equipas 
– uma de andebol e os inicia-
dos A – nos nacionais.

«Quero dar os parabéns 
pelos sucessos. Quero di-
zer-vos que vocês não per-
tencem a um clube qual-
quer. O Arsenal da Deve-
sa já não é um clube de 
freguesia. Pode ser pobre, 
mas tem vindo a crescer 
de ano para ano e mere-
ce todo o nosso apoio. É 
um exemplo para muitos 

outros clubes. Não só pe-
las subidas e conquistas, 
mas porque, aqui, todos 
têm o seu espaço. Todos 
têm oportunidade de par-
ticipar e praticar despor-
to, e é isso que a CMB 
quer dos seus clubes, ou 
seja, que possam ser um 
fator de integração na co-
munidade», destacou Ri-

cardo Rio.
Henrique Ferreira, presi-

dente do clube bracaren-
se, revelou, durante o jan-
tar de encerramento, que 
se iria dedicar, a partir de 
agora, apenas, ao dirigis-
mo. Nos últimos 32 anos, 
acumulou o cargo de trei-
nador e presidente.

Agora, no banco de su-

plentes, será substituído 
por João Figueira, um jo-
vem de 25 anos que era seu 
adjunto, que terá a missão 
de lutar pela subida e le-
var o Arsenal da Devesa à 
Honra da AF Braga.

Refira-se, ainda, que Ma-
nuel Carneiro continuará 
no comando dos inicia-
dos B que, na época que 

agora finda foram cam-
peões de série e subiram 
à I Divisão).

No discurso, Henrique 
Ferreira agradeceu aos 
miúdos a «grande ale-
gria» que lhe deram a ele 
e ao clube ao «serem cam-
peões e subirem de divi-
são». «Falta, apenas, o título 
no andebol», finalizou.

HENRIQUE FERREIRA FELIZ POR TER DOIS CLUBES NOS NACIONAIS. OS ELOGIOS DE RICARDO RIO

Sameiro Araújo, Henrique Ferreira e Ricardo Rio

Elementos da União de Freguesias São Lázaro/São João Souto Boa disposição reinou no jantar de fecho de época

Vasco Vilela (ao centro) com o “caneco” nas mãos Técnico campeão da equipa de iniciados B, Manuel Carneiro

João Figueiras (esquerda) rende Henrique Ferreira no comando técnico da equipa

PEDRO VIEIRA DA SILVAPEDRO VIEIRA DA SILVA

PEDRO VIEIRA DA SILVA
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CADEIRA DE RODAS (ANDEBOL DE 4)

APD de Braga conquista       
a Taça de Portugal

A equipa da APD Braga conquistou, ontem, a 
Taça de Portugal em cadeira de rodas, na vertente 
de andebol de quatro, ao bater a turma de Leiria, 
por dois set’s a um.

A turma bracarense, recorde-se, já tinha conquis-
tado o campeonato e, por isso, festejou, ontem, a 
dobradinha.

No próximo sábado, em Cantanhede, a APD Braga, 
mas na vertente de andebol de sete, vai procurar, 
também, juntar a Taça de Portugal ao campeonato, 
que já venceu.
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As equipas femininas do CAB
Madeira e do Madeira SAD que
militam nos máximos escalões na-
cionais do basquetebol e ande-
bol, respetivamente, participaram
ontem no Pavilhão do CAB, na
Nazaré numa iniciativa de cariz
solidário que tinha como objetivo
essencial propiciar uma jornada
de caráter social e tentar fornecer
à Liga Portuguesa Contra o Cancro
uma receita financeira o melhor
possível para ajudar aquela orga-
nização na suas atividades diárias
que vem encetando há algum
tempo a esta parte. Ricardo Sou-
sam presidente da  Liga Portu-
guesa Contra o Cancro e Fátima
Aveiro, líder do Banco Alimentar
Contra a Fome marcaram pre-
sença com esta última a partici-
par mesmo no “jogo” de “bas-
quetebol/andebol” que juntou as
atuais vice-campeãs nacionais
(CAB e Madeira SAD) que, relem-
bre-se, também conquistaram na
presente temporada as respetivas
Taças de Portugal. As bancadas
apresentaram-se “despidas” de
público, contabilizámos cerca de
50 pessoas na bancada numa ini-
ciativa conjunta inédita em nome
da causa oncológica.
A presidente da Associação de

Basquetebol da Madeira, Sandra
Rebolo, e as apresentadoras Tâ-

nia Spínola e Licínia Macedo, tam-
bém foram convidadas a marcar
presença no evento e fizeram
questão de comparecer e tam-
bém de jogar as duas modalida-

des. Neste tipo de iniciativas é
muito fácil perceber que o resul-
tado da “partida” teria de passar,
obrigatoriamente, ao “lado” do
que realmente era essencial. A op-
ção tomada foi a de jogar à baliza
na etapa inicial com as bolas ao
cesto a “imporem-se” na metade
complementar. A organização do
evento guardaria para o final uma
Ceia de Santos Populares, que
teve lugar no restaurante anexo
ao Pavilhão do CAB, cuja receita

reverteria totalmente a favor do
Núcleo Regional da LPCC. "É
com muito orgulho que o CAB
se associa, uma vez mais, à Causa
Oncológica através de uma ini-
ciativa que tem tanto de original
como de inédita", afirmou Fran-
cisco Gomes, presidente do
CAB. «Esta é uma causa que é de
todos nós, pelo que é nosso de-
ver dar todo e qualquer contri-
buto para aqueles que sofrem
com essa condição».

O PAVILHÃO DO CAB REGISTOU
UMA FRACA AFLUÊNCIA MAS A
PARTICIPAÇÃO DAS PESSOAS FOI
EM MAIOR NÚMERO NA “CEIA”,
CUJA RECEITA REVERTEU PARA A
“LIGA CONTRA O CANCRO».
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AS equipas vice-campeãs nacionais do CAB e do Madeira SAD juntaram-se ontem para jornada solidária.

Cestos e golos na solidariedade
do CAB e do Madeira SAD
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O projeto Andebol4kis, 
da Federação de An-

debol de Portugal (FAP), 
visa aproximar cada vez 
mais o andebol das crian-
ças em idade escolar. 

A FAP acredita que o 
andebol, em termos gerais, 
é muito  importante no de-
senvolvimento multilateral 
da criança pelo que deve 
envolver todos os seus co-
nhecimentos técnicos e or-
ganizativos ao serviço das 
crianças em idade escolar. 

Para além desta obriga-
ção, a FAP também preten-
de que o espaço escolar seja 
um local onde o andebol 
possa crescer e desenvol-
ver. A atuação direta no lo-
cal, por agentes regionais, 
é fundamental na dinâ-
mica organizacional deste 
projeto. O contato direto e 
a formação dos professores 
de Educação Física são ou-
tros pontos fulcrais desta 
iniciativa da FAP.

Após um curto interva-

Crianças encheram a Praça 5 de Outubro e participaram
no projeto Andebol4kids 

lo para as crianças lancha-
rem e tendo em conta que 
o elevado valor educativo 
do andebol, modalidade 
desportiva de grande im-
plantação nacional e distri-
tal, pode assumir um papel 
fundamental na formação 
dos jovens do concelho de 
Torres Novas, foi depois 
assinado um protocolo en-
tre o Município de Torres 
Novas, a Federação de An-
debol de Portugal, a Asso-
ciação de Andebol de San-
tarém, e os Agrupamentos 
de Escolas Artur Gonçal-
ves e Gil Paes. 

O principal objetivo 
deste protocolo é a realiza-
ção de um “Plano de De-
senvolvimento do Andebol 
no Concelho de Torres No-
vas”. 

“Queremos propagar 
a modalidade desportiva 
do andebol, pois trata-se 
de uma modalidade de 
fácil acesso, que não exi-
ge grandes custos e que, 

sobretudo, ajuda a formar 
bons cidadãos com men-
te sã em corpo são, disse 
o presidente da Câmara 
Municipal de Torres No-
vas, Pedro Ferreira a O 
Almonda referindo-se aos 
objetivos desta iniciativa e 
deste protocolo, que ainda 
nas suas palavras pretende 
“dinamizar a prática des-
ta modalidade desportiva 
junto das camadas mais jo-
vens, pela via  do desporto 
escolar”.

Desta forma, as entida-
des envolvidas comprome-
tem-se a cooperar para a 
realização de um conjunto 
de ações que possibilitem a 
promoção e prática do an-
debol à população jovem 
do concelho. 

Esse conjunto de ações 
incluem a disponibilização 
de formação aos profes-
sores da atividade física e 
desportiva no âmbito das 
atividades de enriqueci-
mento curricular; a realiza-
ção de ações de divulgação 
e atividades festivas entre 
escolas; a festa do andebol 
no final do ano letivo ou 
outras formas de colabora-
ção que os parceiros enten-
dam necessárias.

António Augusto Pinto 
Leite da Silva, vice-presi-
dente da FAP, enalteceu a 
importância desta iniciati-
va e a disponibilidade do 
Município e dos Agrupa-
mentos, por terem saído 
da sua zona de conforto, 
relembrando que o des-

porto e a educação devem 
andar de mãos dadas para 
se atingirem melhores re-
sultados: “um bom atleta é 
um melhor aluno”.

“Nunca deixem de pra-
ticar desporto. O andebol e 
o desporto vão ajudar-vos 
muito no futuro da vossa 
vida. Os bons atletas são 
também bons estudantes. 

Há aqui um clube que 
está à espera que apareçam 
nos treinos. 

É um prazer assinar este 
protocolo desportivo. O 
desporto está considera-
do um veículo de eleição, 
não só físico mas também 
intelectual. É um bem que 
deve ser promovido por 
todos, principalmente pe-
los que têm obrigações 

sociais”, afirmou António 
Silva dirigindo-se aos alu-
nos ali presentes.

Por seu lado, o presi-
dente da Câmara Munici-
pal de Torres Novas agra-
deceu a todas as entidades 
envolvidas o trabalho de 
organização deste evento 
e manifestou a total re-
cetividade da autarquia 
para a colaboração em 
eventos desta natureza.

“Uma Câmara Munici-
pal pretende sempre ter 
bons cidadãos, alegres, 
com genica e com saúde 
e que gostem de praticar 
desporto, e este é um pri-
meiro passo para levar-
mos ainda mais a sério o 
andebol em Torres No-
vas”, afirmou Pedro Fer-
reira.

“Há uma história mui-
to interessante ligada ao 
andebol e eu aproveito 
para elogiar todos os que 
contribuíram para essa 
história rica do andebol 
em Torres Novas.

O andebol tem as por-
tas escancaradas para ser 
em Torres Novas uma ri-
queza que a nível distrital 
já o é”, concluiu.

Em relação à realização 
deste evento na Praça 5 de 
Outubro, Pedro Ferreira 
disse ao nosso jornal que o 
Município pretende “con-
tinuar a utilizar um dos 
cartões de visita da nossa 
cidade através das mais 
diversas atividades de ín-
dole cultural, desportiva 
ou quaisquer outras que 
ajudem a animar o nosso 
centro histórico”.

Célia Ramos

A manhã da última sexta-feira, dia 23 de maio, foi 
de grande animação na Praça 5 de Outubro, em Torres 
Novas.

Mais de 200 alunos dos 3.º e 4.º ano das escolas de 
Santa Maria e Visconde São Gião participaram numa 
ação do projeto Andebol4kids, com o objetivo de di-
vulgar o andebol entre os mais novos, através de jogos 
e outras atividades lúdicas alusivas à modalidade.

A iniciativa foi da responsabilidade da Câmara 
Municipal de Torres Novas, numa parceria com a Fe-
deração de Andebol de Portugal, a Associação de An-
debol de Santarém, o Organismo Autónomo de An-
debol do Clube Desportivo de Torres Novas e os dois 
agrupamentos de escolas do concelho, Artur Gonçal-
ves e Gil Paes, tendo tido ainda a colaboração dos 
alunos dos Curso Tecnológico de Desporto da Escola 
Artur Gonçalves no acompanhamento das atividades.
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Crianças encheram a Praça 5 de
Outubro em prol do Andebol
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Andebol
seniores da 2ª e 3ª divisão masculinos 
No campeonato nacional da 2ª divisão, 2ª fase 
zona Sul, realizou-se a 5ª jornada, com o Vela de 
Tavira a receber o líder Boa Hora e a vencer por 
28-26, encerrando a jornada com os jogos Vitó-
ria de Setúbal 30 - “Os Marienses” 37, Ílhavo 38 
- Redondo 21, Samora Correia 20 - Torrense 20 
e Sismaria 30 - Ginásio do Sul 24, a prova é lide-
rada pelo Boa Hora com 43 pontos, os tavirenses 
ocupam o 11º lugar com 26.

A 6ª jornada está marcada para dia 31, com 
o Vela de Tavira a visitar o “Os Marienses”, en-
cerrando a jornada com os encontros Ginásio do 
Sul - Vitória de Setúbal, Alto do Moinho - Sa-
mora Correia e Torrense - Sismaria, realizando-
se no dia seguinte o Boa Hora - Ílhavo. 

Na 3ª divisão nacional, 2ª fase zona Sul, de-
correu a 12ª jornada, com o “Os Olhanenses” a 
perder por 24-19, na visita ao Bairro Janeiro, en-
quanto que o Lagoa A.C. foi ao recinto do Lou-
res perder por 34-19, encerrando a jornada com 
os jogos Almada 34 - Zona Azul 28 e Sassoeiros 
20 - Oriental de Lisboa 30, o Almada e o Loures 
lideram com 33 pontos, o Lagoa A.C. está em 5º 
com 20 e “Os Olhanenses” é 8º com 12 pontos.

A 13ª e penúltima jornada está marcada 
para dia 31, com o “Os Olhanenses” a receber 
o Zona Azul, enquanto que o Lagoa A.C. tem a 
visita do Sassoeiros, encerrando a jornada com 
os jogos Oriental de Lisboa - Bairro Janeiro e no 
dia 4 de junho o Loures - Almada.
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O Municicipio de S. 
Pedro do Sul recebe, no 

de andebol sénior femini-
no entre as selecções de 

Checa, a contar para a 

terá lugar às 20 horas, no 

Cidade, numa organização 
da autarquia sampedrense, 
em parceria com a Fe-
deração de Andebol de 
Portugal, a Associação de 

Andebol Viseu e a APAE-
SUL - Associação de Pais e 
Encarregados de Educação 
do Agrupamento de Esco-
las de S. Pedro do Sul. A 
partida terá transmissão 
directa no canal de televi-
são ‘A Bola TV’.

Visibilidade e promoção 
para o concelho

O vice-presidente da 
Câmara Municipal, Pedro 
Mouro, questionado sobre 
como surgiu a escolha 
de S. Pedro do Sul para 
receber este evento, disse-
-nos que “dada as boas 

relações entre a autarquia 
sampedrense e a Federação 
de Andebol de Portugal, 
sobretudo a Associação 
de Andebol Viseu, e as 
condições que o concelho 
possui, em termos de uni-

possível trazer para o nosso 

selecções de Portugal e da 

Pedro Mouro destacou 
o facto de este evento “tra-
zer algum retorno para o 
comércio local, bem como 
visibilidade e promoção 
para o concelho”, não es-
quecendo a divulgação 

O responsável deu ain-
da conta que a selecção 
portuguesa irá estar dez 
dias em S. Pedro do Sul, 
em estágio, a preparar esse 

com a selecção da Mace-
dónia. No que respeita à 

esta ficará no concelho 
durante dois dias.

Pedro Mouro apelou 
-

blico sampedrense a esse 

forma “a selecção portu-
guesa”.

Europeu de Andebol é em S. Pedro do Sul
Márcia Páscoa Carvalho
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andeBol

Paço de Arcos sagra-se 
campeão regional

A uma jornada do fim, o Paço 
de Arcos foi a Mafra vencer, por 
22-23, e sagrou-se campeão 
regional, com nove vitórias em 
nove partidas.

Na partida em Mafra, os pupilos 
de Vítor Marques chegaram ao 
intervalo a vencer, por 13-14, 
conseguindo, no segundo tem-
po, gerir a vantagem e alcançar 
uma vitória preciosa.
Na turma da Linha, destaque 
para a prestação de Eduardo 
Bote, autor de sete golos, bem 
acompanhado por José Aranda 
e por Ruben Ferrajão, com qua-
tro golos cada um.
Com este triunfo, o 9º em ou-
tras tantas partidas, o Paço de 
Arcos somou 27 pontos, mais 
seis do que o 2º classificado, o 
Mafra, e sagrou-se campeão 
regional a uma jornada do final 
do campeonato.
Na derradeira ronda, a 6 de ju-
nho, às 21h30, a formação bran-
ca e azul joga em casa frente ao 
AR Telheiras.

Página 40



A41

  Tiragem: 3000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 20

  Cores: Cor

  Área: 5,99 x 16,46 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 54257047 27-05-2014

   J V E D  Gm-Gs  Dif. P

1 FC Porto ‘B’ 4 2 0 2 116-118 -2 39
2 Marítimo 3 2 0 1 77-85 -8 38
3 S. Bernardo 5 3 1 1 141-132 9 36
4 FC Gaia 5 3 0 2 123-116 7 35
5 Fermentões 4 2 0 2 112-100 12 34
6 Módicus 5 4 0 1 115-102 13 32 
7 Santana 4 0 0 4 106-131 -25 30
8 Académico 4 2 0 2 88-87 1 29
9 Infesta 4 0 1 3 114-124 -10 27
10 Sanjoanense 4 2 0 2 104-96 8 27
11 S. Paio Oleiros 4 2 0 2 89-94 -5 27

FC Porto B - Marítimo 29-30
Sanjoanense - Módicus 20-24
Académico - S. Paio Oleiros 24-27
FC Gaia - Santana 34-28
FC Infesta - S. Bernardo 29-29

ANDEBOL - 2ª DIVISÃO

5ª jornada

Fermentões - FC Gaia
Santana - Académico
S. Bernardo - Sanjoanense
Módicus - FC Porto B
S. Paio Oleiros - Infesta

6ª jornada

ISENTO NO FIM-DE-SEMANA

Fermentões
volta sábado

O Fermentões caiu dois lugares na 
classificação, depois de ter ficado isento 
na quinta jornada da Fase de Permanên-
cia do Campeonato Nacional Andebol 
2. A equipa de Luís Pereira foi ultrapas-
sada pelo São Bernardo, que empatou 
na casa do Infesta, e ainda pelo FC Gaia, 
que na jornada do fim-de-semana bateu 
o Santana.

Na próxima jornada, o Fermentões 
volta a jogar em casa, desta vez com o 
FC Gaia. O encontro está marcado para 
sábado, às 21 horas. Em caso de triunfo, 
o Fermentões recupera pelo menos um 
lugar na classificação.
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TORNEIO DE VETERANOS

Xico Anbebol/Clássicos
venceu o São Bernardo

O Xico Andebol/Clássicos de Guima-
rães voltou a vencer. No segundo en-
contro deste torneio de veteranos, der-
rotou o líder São Bernardo, por 25-22.

O jogo foi muito bem disputado, o 
equilíbrio foi a nota dominante, com os 
vimaranenses a conseguirem na parte fi-
nal superiorizarem-se ao São Bernardo.

Na primeira parte, o marcador este-
ve quase sempre em igualdades suces-
sivas, assim o 10-10 ao intervalo era o 
resultado que se verificava. No segundo 
tempo, o equilíbrio veio a verificar-se 
novamente, até que o Xico Andebol/
Clássicos de Guimarães fez  valer algu-
mas das suas pedras fundamentais.

S. Paio Oleiros - Infesta

   J V E D  Gm-Gs  Dif. P

1 S.Bernardo 3 2 0 1 80-63 17 7
2 Xico Andebol 2 2 0 0 53-28 25 6
3 Sanjoanense 2 2 0 0 53-44 9 6
4 Sp. Espinho 3 0 0 3 52-76 -24 3
5 Ac. Coimbra 1 0 0 1 16-28 -12 1
6 A.A. Avanca 1 0 0 1 10-25 -15 1

A.A. Avanca - Sp. Espinho
Xico Andebol - S. Bernardo 25-22
Ac. Coimbra - Sanjoanense

ANDEBOL - VETERANOS

4ª jornada

S. Bernardo - A.A. Avanca
Sp. Espinho - Ac. Coimbra
Sanjoanense - Xico Andebol

5ª jornada
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BENFICA B 19
Luís Almeida, João Oliveira, João Ervilha (1), Ricar-
do Ferreira, Alexandre Cavalcanti, Pedro Rolim (2), 
João Casal (1), Pedro Soares (2), João Moreira (3), 
Ricardo Queirós, Gilson Correia (2), Miguel Morei-
ra, João Gomes (1) e Ivo Santos (7)

T: JOÃO MARQUES

Ricardo Castro, Gustavo Castro (2), Pedro Correia 
(5), João Santos (4), Mário Peixoto (2), André Cal-
das (4), Pedro Carvalho, Luís Sarmento (3), João 
Gonçalves (2), Rui Lourenço (1), Nuno Silva (1), João 
Macedo e Daniel Santos (1)

T: EDUARDO RODRIGUES
LOCAL: Pavilhão da Escola Quinta de Marrocos (Lisboa)
Árbitros: Pedro Fernandes e João Nunes

XICO ANDEBOL 25

Xico Andebol
cada vez
mais perto
da subida

Primeira volta 100 por cento vitoriosa dos vimaranenses, depois do 
triunfo em Lisboa diante do Benfica B. Na próxima jornada, a questão da 
subida pode ficar praticamente resolvida.

O Xico Andebol passou mais 
um teste, ao bater o Benfica 
B, por concludentes 19-25. 

Um triunfo confortável, que lhe permite 
manter o primeiro lugar, isolado com 
uma vantagem de dois pontos para o 
segundo classificado, no final da pri-
meira volta do play-off de subida. 

A equipa de Eduardo Rodrigues fez 
uma primeira volta exemplar. Somou 
cinco vitórias em cinco jogos e tem o 
melhor ataque e a melhor defesa. Está 
bem lançado para a subida de divisão, 
que dificilmente lhe escapará se manti-
ver este ritmo. A vantagem para o ter-
ceiro classificado, a Académica de São 
Mamede, continua a ser de quatro pon-
tos. Uma diferença confortável para os 
vimaranenses, que na próxima jornada 
podem cimentar a sua posição. É que 
além de defrontarem um adversário 
acessível, o Colégio Camões, vão ga-
nhar pontos aos principais perseguido-

res, já que a Académica de São Mamede 
vai receber o Ginásio de Santo Tirso. Ou 
seja, tudo se encaminha para que a su-
bida fique ao alcance do Xico Andebol 
após a sexta jornada.

No final da primeira volta, o Xico 
Andebol defrontou o vencedor da Fase 
Regular da Zona Sul, o Benfica B. Por 
isso, podia-se considerar complicada 
esta deslocação a Lisboa. Ao mesmo 
tempo, este jogo servia para esclarecer 
definitivamente a superioridade dos vi-
maranenses no que se refere à liderança 
e posicionamento muito favorável para 
atacar o outro objectivo, que não é só o 
de subida de divisão, mas também o de 
campeão nacional.

A equipa de Eduardo Rodrigues con-
seguiu um óptimo resultado, com uma 
vantagem confortável sobre o Benfica B. 
O jogo foi de domínio quase total por 
parte dos vimaranenses, que ao interva-
lo venciam por esclarecedores 10-14.

Na segunda parte, a equipa de Eduar-
do Rodrigues geriu a vantagem trazida 
para o balneário ao intervalo e, assim, 

REPORTAGEM DE
REDACÇÃO

   J V E D  Gm-Gs  Dif. P

1 Xico Andebol 5 5 0 0 164-105 59 15
2 G. Santo Tirso 5 4 0 1 159-127 32 13
3 A. São Mamede 5 3 0 2 132140 -8 11
4 Benfica ‘B’ 5 1 1 3 131-136 -5 8
5 CDE Camões 5 1 1 3 118-146 -28 8
6 Benavente 5 0 0 5 124-174 -50 5

Benfica B - Xico Andebol 19-25
A. S. Mamede - CDE Camões 25-20
Benavente - G. Santo Tirso 29-40

ANDEBOL - 2ª DIVISÃO

5ª jornada

Xico Andebol - CDE Camões
Benavente - Benfica B
A. S. Mamede - G. Santo Tirso

6ª jornada

foi mantendo a diferença de quatro go-
los e no final ampliou-a mesmo para a 
meia dúzia.

 Pedro Correia, com cinco golos, foi 
o melhor marcador do Xico Andebol 
neste encontro com o Benfica B.  André 
Caldas e João Santos, com quatro golos 
cada, também se cotaram em bom ní-
vel. 

O treinador Eduardo Rodrigues não 
contou com o mesmo número de op-
ções dos últimos jogos, uma vez que al-
guns dos jogadores que habitualmente 
costuma fazer alinhar estiveram ao ser-
viço da equipa de Juniores, que defron-
tou o ABC num jogo que terminou com 
o triunfo dos bracarenses, por 36-24. Página 43


