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ANDEBOL 

Santa Joana e 
CALE estreiam-se 
-) As duas equipas estão, pelã 
primeira vez, no `play-off' do 
principal campeonato feminino 

O Santa Joana, embora derrotado (19 -26) 
em casa pelo Maiastars na ultima jornada 
do principal campeonato feminino, fez a 
festa do apuramento para 00y-off! Feito 
inédito que torna as malatas a V equipa a • 
subir de divisão e a apurar-se para esta 
fase final, *dado pelo duplo desaire da 
Assomada em Lisboa com Sports Madeira 
(25-26) e Madeira SAD (27-28). Treinador, 
Serafirn Borges frisou: «Cumprimos em 
março o objetivo da manutenção. É 
fantástico e isso dá-nos mais tranquilidade 
para abordar a próxima. É uma grande 
satisfação ir ao play-off logo no ano da 
subida, sendo a primeira equipa a fazé-lo. 
Não tinha consciência disso. O mérito e das 
atletas e do grupo, num clube com as 
dificuldades naturais mas que tem cumpri-
do com empenho e dedicação e foi nessa 
base que foi construido este sucesso.» 
Festa também em Leça da Palmeira, com o 
CALE a conseguir o play-off pela primeira 
vez no seu historial. As pupilas de Vasco 
Ramos receberam e ganharam ao 
Alpendorada, 26-24! Já o Colégio de Gaia 
terminou em 1.° e nos 22 jogos com apenas 
um desaire, depois de ganhar. em Pombal. 
ao Colégio João de Barros, 30-23, 
enquanto o tricampeào Alavarium, já com o 
4.° posto garantido, perdeu com a Juve 
Lis,29-25. Na 1.' ronda do play-off, a 2 de 
abril jogam-se Santa Joana (81-Colegio 
Gala (1.°), CALE (7.°)-Madeira SAD (2."), Sp. 
Madeira (61-Colégio João de Barros (31 e 
Malastars (51-Alavarium (4.°). Para o 
grupo B seguem Juve Lis, Assomada 
(ambas com 17 pontos), Passos Manuel (16) 
e Alpendorada (14). H, C.  
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Quarteto
nas selecções
jovens

As Selecções Nacionais de Ju-
niores A e B Masculinas vão
estar concentradas em Guima-
rães, num estágio com quatro
dias de duração. Os Juniores A
vão preparar-se para disputar
a qualificação para o Campeo-
nato Europeu Sub/20, a decor-
rer de 8 a 10 de Abril, em Fafe.
Já os Juniores B, vão treinar
com vista à preparação para o
Torneio Scandibérico. na Sué-
cia, também nos dias 8, 9 e 10
de Abril.

O estágio tem início no dia
21 de Março e para a Selecção
de Juniores A foi convocado
Diogo Oliveira e Jenilson Mon-
teiro (ainda Júnior B), atletas
da Artística de Avanca. Já para
os trabalhos de Juniores B fo-
ram igualmente “eleitos” 16 jo-
gadores, entre eles Nuno Reis
(na foto), do Feirense e Alfredo
Torres, ainda Júnior C da Ar-
tística de Avanca. |

Andebol
Juniores A e B

D.R.
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ALAVARIUM                                  32

Treinador: Paulo Gomes.
Tiago Alves; Giovanni Arienzo (3), Raul
Simões (2), Marcelo Silva (3), Rui Hen-
riques (5), Ruben Valente (6) e Diogo
Vaia (10) - sete inicial - Gonçalo Matos,
Rodrigo Neto (2), Tiago Fernandes,
Mário Viegas, Manuel Antunes (1),
Jorge Crespo, Diogo Anastácio e José
Machado.

LAGOA                                               32

Treinador: Mário Almeida.
Fábio Pita; Iuri Rodrigues (4), Marcelo
Pegacho (4), Vítor Penteado (9), Diogo
Almeida (6), Ricardo Leitão (7) e Alexan-
dre Guerreiro - sete inicial - João
Gonçalves, Mário Miranda, Nuno
Soares (2), Axel Almeida, Leonardo
Mendes e Diogo Leite.

Pavilhão do Alavarium, em Aveiro.
Assistência: cerca de 50 espectadores.
Árbitros: Ruben Maia e André Nunes.
Ao intervalo: 13-15.

Sérgio Loureiro

O Alavarium não foi, no sábado
passado, além de um empate
na recepção ao Lagoa, em jogo
a contar para a segunda jornada
da 2.ª Fase do Grupo A - Zona 2

do Campeonato Nacional de
Juvenis.

A equipa orientada por Paulo
Gomes soma, até ao momento,
duas derrotas (frente ao Sisma-
ria, perdendo anteontem na
deslocação ao recinto do Fei-
rense) e apenas um empate,
facto que, antes de ombrear
com Benfica e Sporting, deixa a

equipa muito longe do objec-
tivo de passar à fase seguinte.
Um fraco pecúlio que demons-
tra a realidade de uma prova
em que quanto mais se avança,
mas complicado se torna repe-
tir façanhas (bem) feitas nas fa-
ses anteriores.

A formação aveirense teve,
nesta ronda, uma primeira par -

te de grande sofrimento, frente
a um Lagoa que chegou a Avei -
ro com a lição bem estudada.
Esteve mesmo em vantagem
por quatro golos (8-12), apro-
veitando inúmeros erros defen-
sivos do adversário, que, ainda
assim, conseguiu chegar ao
descanso com apenas dois go-
los de desvantagem.

A recuperação do Alavarium
era evidente. A equipa estava
num crescendo fantástico, con-
tando com o grande acerto de
Diogo Vaia na finalização. O
parcial favorável de 4-0 levou
a equipa da casa para a frente
do marcador (17-15) e a sensa-
ção de que o factor-casa pode-
ria ser bem aproveitado.

O Alavarium entusiasmou-se,
pelo que passou a cometer al-
gumas falhas atacantes. Disso
se aproveitou o Lagoa. O equi-
líbrio foi intenso e as jogadas
nos bancos, através dos des-
contos de tempo, serviam para
repor alguma ordem ao jogo.

No momento crucial, a for-
mação algarvia chegou aos dois
golos de vantagem (30-32) com
apenas um minuto para o final.
Paulo Gomes ordenou defesa
individual, a toda a largura do
campo, tendo Diogo Naia e Ma-
nuel Antunes, nesta fase, ano-
tado os dois golos que deram o
justo empate, num jogo que
teve uma arbitragem com ac-
tuação positiva. |

Andebol
Nacional de Juvenis

PAULO RAMOS

Alavarium acusa pressão
nesta fase decisiva
Crucial O empate caseiro diante do Lagoa é, até ao momento, o melhor resultado conquistado
pelos jovens aveirenses antes de medirem forças com os favoritos Benfica e Sporting

Manuel Antunes prepara-se para desferir um remate
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Complexo vai receber a
grande festa do desporto
Lamego 11.ª edição dos Jogos Desportivos vai juntar mais de mil atletas
amadores que irão competir em 13 modalidades
A grande festa do desporto de
Lamego está de regresso com
a 11.ª edição dos Jogos Despor-
tivos, que vai ser disputada por
mais de mil atletas amadores,
jovens e menos jovens, que
vão competir, ao longo de qua-
tro meses, em 13 modalidades
distintas. 

Algumas competições vão
utilizar, pela primeira vez, as
instalações do renovado com-
plexo desportivo de Lamego.
Mas outros recintos também
vão receber esta prova histó-
rica: o centro multiusos, o Pa-
vilhão Álvaro Magalhães, o
complexo municipal de pisci-
nas, o Parque Isidoro Guedes
e outros espaços exteriores. A
competição vai estar ao rubro
até 9 de Junho, dia para o qual
já está marcada a cerimónia de
encerramento.

Praticar desporto
Organizados pela Câmara de

Lamego, com o apoio de várias
associações desportivas e clu-
bes da região, os Jogos Des-
portivos “querem incentivar os
lamecenses para que assu-
mam um papel activo no pro-

cesso de sensibilização e esti-
mulo à prática desportiva ao
longo da vida”, refere nota de
imprensa do município. 

Nesta edição, os quadros

competitivos decorrem entre
os meses de Março e Junho. 

Os XI Jogos Desportivos de
Lamego vão abranger as se-
guintes disciplinas: futebol 7,

andebol, atletismo, futsal, ténis
de mesa, natação, boccia, jogos
tradicionais, minigolfe, voleibol
2x2, BTT, orientação e “gincana
em bicicleta”. |

Jogos desportivos vão realizar-se ao longo dos próximos quatro meses
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Mais de mil
participantes na
festa do desporto
em Lamego
Jogos Desportivos | P9
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1 

2 

António Florêncio, Augusto Baganha. Pedro Azevedo e o diretor de Recorri. António Magalhães, durante os trabalhos 

SIM POSIO 

CUIDADO COM O 'CUMW 
Ética no desporto e nos 
media em debate na Maia 
no âmbito do 
cinquentenário do CNID 

®O clima de crispação que se 
vive no desporto, desigiadamen-
te no futebol, foi referido pelo pre-
sidente do IDPJ, Augusto Baga-
nha, durante o simpósio Jornalls -
mo e Ética no Desporto,'que on-
tem se realizou na Mala, no âmbi-
to do 50° aniversário do CNID. 

O presidente do Instituto do Des-
porto de Portugal sublinhou que 
dada a crescente importância da 
comunicação social deve haver um 
cuidado acrescido na análise e tra-
tamento da informação respeitan-
do o código deontológico que sal-
vaguarda a objetividade e á impar-
cialidade Fazendo um balanço 
muito positivo do contributo dos 
media desportivos ao longo das úl-
timas cinco décadas, Baganha não 
deixou de alertar para os perigos de 
noticias exacerbadas que podem 
acirrar o clitna decrispação. 

"Os jornalistas são gente de alta  

condição que merece todo o nosso 
respeito", elogiou José Azevedo, 
presidente da Malêuticado Institu-
to Universitário da Maia (ISMAI), 
sublinhando que "grande parte da 
juventude deste país é, e foi, educa-
da pcir estes profissionais" . 

Dois painéis de debate preenche-
ramo simpósio organizado pela as- 

AUGUSTO BAGANHA (IDPJ) 
FEZ UM BALANÇO POSMVO 
DO CONTRIBUTO DOS MEDIA 
DESPORTIVOS 

sociação de jornalistas de desporto. 
O primeiro, lançado pelo prof. José 
Neto, debruçou-se sobre os media 
como veículo de formação no qual 
participouodiretor deRecord, An-
tónio Magalhães, que falou sobre o 
impacto na opinião pública e a ca-
pacidade e responsabilidade que a 
comunicação social também tem 
na formação do adepto do espetá-
culo desportivoedeoutros agentes, 
nomeadamenteospróprios atletas. 
Coma presençadostreinadoresRui  

Borges (natação), Paulo Neta (bas-
quetebol) e José Magalhães (ande-
bol), a atleta Cristina Gomes e o 
coordenador do Plano Nacional de 
Ética no Desporto, José Carlos Lima, 
a conversa foi animada com a im-
prensadesportivana berlinda. 

"Não é possível ter uma socieda-
demais desportivaemenosfutebo-
listica?", perguntou Luís Humber-
to Marcos, do ISMAI, a provocar a 
conversa para o tema seguinte: In-
formação e Opinião, o papel dojor- 
• nalista e do comentador desporti-
vo. Hugo Gilberto, da RTP, referiu 
que se deve olhar para certos pro-
gramas como "entretenimento", 
sublinhandoqueoqueincomoda "é 
não conseguir distinguir aqueles 
que nãosão adeptos nem comenta-
dores". Outros jornalistas que par - 
ticiparamnodebate, Manuel Quei-
roz e Pedro Candeias, também se-
pararam aságuas e falaram do mui-
to que mudou na comunicação. 
Umanota final paraodesafio lança-
doporLuísGraça, homemdoande-
bol: "por que razão o estado não fi-
nancia umprojeto editorialsó des-
tinado às modalidades?" o 
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RESULTADOS 
DO FIM DE SEMANA 

ANDEBOL 

2.* Dionão masculina 

Zona Nada, ZOil Jornada: FC Gaia-São Bernardo, 
30-30, Modicus-Estarreia, 25-19, X1C0 Andebol 
Boavnta, 29-23, AssenalMarkimo, 3629, Santo 
Titso FC Porto B, 3130, São Mamede-São Paio 
Oleiros, 30-29, Sanioanense-Fermentões, 12 de 
março, 

Classlaglo: 1° Santo Terso, 55 pts; 29  Arsenal, 53; 
39  São Mamede, 51; 49  São Bernardo, 46, 59  FC 
Gaia, 45, 69  Marftimo, 44; 7° Módicus, 37, 89  Fer 
mentões, 36, 99  FC Porto 13, 35,109  São Paio Olel 
nos, 34, 119  Xico Andebol, 33; 129Estarrela, 32, 139  
Sanioanense, 29, 149  Boavrta, 21 

Zona Sul. 20e jornada Boa Hora-Sismana, 24 25, 
Almada-Benfica B,17-32; lane ta-Torreense, 2518, 
loures-1 9  Dezembro, 24-23, Benaventelhavo, 34 
23, Mo Moinho-Manenses, 29-20; V Setubal Ca-
mões, 26-29 

Clasikaplo: 19  Boa Hora, 57 pts, 29  Sismana, 52, 
39  V. Setúbal, 47; 4° Manenses, 46, 59  Alto Moi-
nho, 45; 69  line LIS, 44; 79  Camões, 43; 89  Benfica 
B, 42, 9 9  Benavente, 40, 10° 1° Dezembro, 33;119  
Torrense, 29,12.9  Loures, 29; 139  Almada, 27; 149  
llhavo 22  

1.+ rnrrrsa  

22.+ jornada: teça-Atpendroada, 26-24, Assoma-
da Madeira SAD, 27-28; Col. J.  Barros Col Cdia, 23  
30, Santa Joana-Maiastars, 19-26, P Manuel-CS 
Madeira, 28-30, Jose LlS.Alavanum, 29-25 

19 0)1 Gaia, 64 pts; 29.9  Madeira 
SAD, 61, 39  Col .1 Barros, 57, 4° AJavanum,S4, 59  
maiastars, 48; 69  CS Nladeirá, 45, 7° teca, 37; 8° 
5 • Joana, 34, 9931, 10,  Assomada, 34, no Passos 
Manuel, 31, 129  Alpendorada, 28. 

BASQUETEBOL 

Proiga (29  tase) 
Cd1,0 A, 61kinada: Angra Basketftliabum, 34 
88; Benfica B-Dragon Force, 77-58, Terceira 
Basket-V. Gama, 83.62; Atlético-Sangaltios, 72-53. 
7a jornada: Angra Basket-Vasco da Gama, 66-78, 
Terceira Basket-llliabum, 68-80. 

1911habum, 23pts; 20  Terceira Basket, 
21; 39  At ico, 19; 49  Benfica 8,17, 59  Dragon For-
ce, 17, 69  V. Gama, 17, 79  Sangalhos, 15; 89  Angra 
Basket, 15. 

Gnipo 111,6§~ Beienenses-Gurfoes, 71-63, 
Barreme~, 66-72. 

anieMoupllo: 19  Esgueira, 18 pts; 29  Belenenses, 
18, 39  Barreirense, 17, 49  Ginásio:16, Gurroes, 
16, 69  Estai BC, 14, 79  Sampaense, kade 
mia, 13 

HÓQUEI EM PATINS 

2 Donsào masculina  

Zorra Mode (19.a jornada): CD P000a-Riba d'Ave, 
4 8, Carvalhos-Juventude Pacense. 6.4, Va1ent 
HC-Fama&ense, 3-2, I. Sagres-k Espinho, 1-5, O( 
Barcelos (3-CART, 5-4, Escola Livre Azemers{ 
((pães, 6.5, Lavra-Marco, 1-5. 

Classikaplo: 19  Ar Espinho. 43 pts, 
43; 39  Riba d'Ave, 41; 49  Esc livre, 31; 59  Carvalhos, 
29; 69  Farnalicense, 28, 79 1 Sagres, 27, 89  Marco, 
27; 9° CD Póvoa, 24;109  OC Barcelos 8, 24; 119  
Juv. Pacense, 20;129  CART, 19; 139  lavra, 17; 149  
Cucuiães, 7 

Zona Sul (19.§ ¡ornada). Sesimbra-Campo Ouri 
que, 5-6, Alenguer-Grandola, 1-1, Benfica-Manta 
mo, 77, Biblioteca-Salesiana, 5-3, Académica H( 
Sintra, 11, Os Tigres-AD Oerras, 3 4, Natanos Sr,  
tomar, 3.12 

Oassikaçio:19  Sp. Tornar, 51 pts, 29  Sintra, c• 
Benfica El, 38, 49  ADOeras, 36, 59  Os Tigres, 34, 
69  Grandoia, 33; 79  C Oungue, 27, 89  Biblioteca, 
26, 99  Alenguer, 24,109  Juv. Salesiana, 20, 119 
Marítimo, 19, 129  Sesimbra, 18, 139  Académica, 14, 
149  Nafarros, 4. 

1.9  Divisão 'minha 

Fase Final (3.a jornada): Juv. Salesiana-Vila Boa 
Bispo, 3, Benfica-carvalhos, 4-2, Sanioanense 
Académica, 13; Stuarl HC-Turguel, 1-5 

Oaralação: 19  Benfica, 9 pts; 29  lurquel, 9, 39  
Académica, 6, 49  Carvalhos, 6; 59  Juv Saleskina, 
3, 69  Stuarl HC, 3, 79  Sanloanense, O, 8° Vila Boa 
Bispo, O 

RAGUEBI 

1.. Divisão nkiscuina 

;te jornada: v Setubal-Benfica, 3.30, (R bora R( 
Santarém, 26-10, Vila da Moita-Sporbng, 34.20; 
Materna o ~Técnico, 390; CR São Miguel-
Caldas RC, 22-13. 

Oarolkarão: 1 Mon1emor-o-Novo, 65 pts, 
[vara, 53, 3.9  RC Santarém, 44, 4 9  Benfica, 42, 
CR Técnico, 33; 6.9  V. Setúbal, 31, 7.9  Vila da Moda. 
22; 8.9  CR S. Miguel, 21; 9.9  Sporting, 11, 10 9  (.11 
das RC, 10. 

VOLEIBOL 

16  Drvisáo masculina série dos primeiros 

I•xnada: Farnalicense CV Oeiras, 2 3, V( vorki 
F ides, 3 0 (N cinastica Académica, 3-0 

Desamão: V( Viana. 18 pis. 2 9  CN Ginástica, 
12; 3 9  CV ()eiras, 8; 4 9  Fiães, 6, 5 Académica, 3, 
6 9  Fam.3IKense, 1 7 

2.# Divisão masaina sede dos Mirraras 

5.6  jornada: Ala Nun'Alvares-Guefaes, 0.3, Marib 
mo-(V Espinho, 3.2, CV Lisboa-Amares, 3-2 

dardlia0ix 1 Marrbmo, T1 pts; 7 9  CV Lisboa, 8.  
Guertaes, 1; 4 CV Espinho, 5, 59 Santo luso, 

3; 6 e Na Nun'Alvares, 3, 7.9  Amares, 2 
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PAULA FERRÃO 

"Abandonei 
porque fui 
humilhada" 

EXEMPLO. Rosa Mota. outrora um símbolo do atletismo. é hoje vice-presidente do Comité Olímpico de Portugal 

Comité Olímpico de 
Portugal homenageia 
hoje um grupo de antigas 
e atuais dirigentes 

ANA PAULA MARQUES 

Se A história relata que em 1857 
130 mulheres terão morrido car-
bonizadas em Novalorque por te 
rem reivindicado melhores con - 
dições de trabalho na fábrica onde 
laboravam. Dezanove anos de-
pois, a líder socialista alemã Clara 
Zebrino propunha a instituição do 
Dia Internacional da Mulher, que 
passou a- vigorar a 8 de março. 
Cento e quarenta anos depois 
dessa efeméride, continuam ain 
da aser visíveis algumas desigual-
dade entre os sexos. 

Hoje menos, é certo, mas ainda 
longe de estarmos perante um 
Mundo onde homens e mulheres 
são considerados da mesma for-
ma quando se trata, por exemplo, 
de terem as mesmas oportunida-
des de ocuparem cargos de che-
fias. O desporto não foge à regrá. 
Mas é bom constatar que as men-
talidades estão a mudar, por isso 
já é frequente vermos o dirigismo 
feminino a impor-se. 

Para assinalara data de mais um 
Dia Internacional da Mulher, o 
Comité Olímpico de Portugal 

Maria Isabel Trigo Mira Sporting 

ROSA MOTA, ANTIGA CAMPEÃ 
OLÍMPICA E VICE-PRESIDENTE 
DO COP DIZ QUE SE JUSTIFICA 
A EFEMÉRIDE DE 8 DE MARÇO 

(COP) vai homenagear várias 
personalidades que se destaca - 
ram ou se destacam no papel de 
dirigentes. "No dirigismo des-
portivo, em Portugal, a situação 
está ainda muito longe do ideal. 
Existem ainda poucas mulheres e 
são pouco reconhecidas. -Foi por 
isso que o Comité Olímpico de  

Portugal decidiu homenagear 
mulheres que têm, ou tiveram, 
um papel relevante e pic melro no 
associativismo desportivo no 
nosso país", frisou Rosa Mota, um 
símbolo do desporto português, e 
agora também ela dirigente, sen-
do vice-presidente do COP. 

A antiga campeã olímpica da 
Maratona é da opinião que faz 
sentido a existência da data que 
hoje se comemora. "O dirigismo 
desportivo precisa também do 
equilíbrio de género. Penso que, 
pelo menos neste aspeto, ainda se 
justifica o Dia da Mulher". o 

Isabel Ribeiro é a 
presidente do 

centenário SAD 
ea  Foram precisos 93 anos 
para uma das coletividades 
desportivas mais importantes 
de Portugal ver uma mulher na 
presidência. Isabel Ribeiro, 48 
anos, preside ao Sport Algés e 
Dafundo, que este ano come-
mora o seu centenário. "Só 
muito depois de ter chegado ao 
cargo é que me disseram 'que 
era a primeira mulher. Fico fe-
liz, mas ao mesmo tempo la-
mento a demora de uma mu-
lher chegar a presidente." Diz 
ainda que o facto de ser a pri-
meira mulher a presidir à insti-
tuição lhe confere "uma maior 
responsabilidade", admitindo 
que há sete anos, quando assu-
miu o cargo, nunca pensou "fi-
car tanto tempo". 

Sobre o Dia Internacional da 
Mulher, diz concordar com a 
sua existência. "Pelo menos um 
dia por ano fala-se no assunto." 
Isabel Ribeiro refere, por outro 
lado, que o seu exemplo abriu 
caminho para outras mulheres 
chegarem a dirigentes. "Fui a 
primeira no concelho de Oeiras, 
hoje já somos nove." o  

Esteve 17 
anos no dirigis-
mo desportivo. 
De lá saiu há um 
ano. Com  gran-
de mágoa. "Era 
vice-presidente 
doXico Andebol 
e ao mesmo tempo diretora da 
equipa masculina, por isso sen-
tava- me no banco. Há um ano 
fui humilhada por um delegado 
do jogo, que me tratou como se 
fosse uma miúda del5 anos. Não 
tolerei mais isso, por isso decidi 
abandonar o dirigismo". 

Paula Ferrão, 54 anos, foi di - 
rigente de andebol, primeiro 
no Francisco da Holanda, de-
pois no Xico Andebol, onde foi, 
de resto, a fundadora. Não gos - 
tava também que lhe dessem a 
primazia. "Muitas vezes quan -
do era na escolha de campo, o 
dirigente da equipa adversária 
dizia: 'primeiro as senhoras'. 
Era o pior que me podiam dizer. 
Eu ali era como ele, um diri -* 
gente, não tinha de ser tratada 
de maneira diferente." 

Hoje, no Comii e Olímpico, 
será uma das agraciadas, mas 
Paula Ferrão é daquelas que dis - 
corda da existência do Dia In-
ternacional da Mulher. o 

JOANA VASCONCELOS 

"Tema que dá 
para discussão" 
Ee É das mais novas dirigentes 
em Portugal e integra a lista das 
homenageadas do COP. Joana 
Vasconcelos, 32 anos, preside 
desde 2012 à Federação Portu - 
guesa de Hóquei, depois de du - 
rante quatro anos ter feito par 
te do departamento técnico da 
mesma instituição. 

"Concordo plenamente com 
a existência do Dia da Mulher. 
Mas reconheço que é certa-
mente um tema que dá para 
muita discussão", disse-nos 
Joana Vasconcelos, para quem 
ainda "há um longo caminho a 
percorrer" para que as desi-
gualdades entre os géneros se - 
jam cada vez menos acentua - 
das. "Iniciativas como as do 
COP inspiram outras mulheres 
a seguir o caminho do dirigis 
mo, seja na nossa área, ou em 
qualquer outra." o 

DESPORTO FAZ VÉN 
AO DIA DA MULHER 

QUEM VAI SER AGRACIADO PELO COP 
Maria Emilia Azinhais • Ex-presidente da Federação Portuguesa de Esgrima 

Regina Mirandela da Costa SPedal OlYmPics/Basguetebol 
ela Marques Ex-presidente da Federação Portuguesa de Desporto 

para Pessoas com Dei:ciência 

Alda Cede-Real Dirigentado Sport Clube do Porto/Presidente da Associação 
Nacional de Juizes deOnastica Desportiva 

Jülia Rocha Dirigente do Usboa Ginásio Clube 

Ana Rolo Ginásio Clube Fígueirense 

Marra de Lurdes Lopes Dirigente federativa de voleibol 

Paula Ferrão Ex-presidente do Xico Andebol 

Joana Gonçalves Presidente da Federação Portuguesa de Hóquei 

Teresa Oliveira Ex-presidente da Associação de Natação de Coimbra 

Mónica Jorge Diretora e membro da comissão executiva 
da Federação Portuguesa de Futebol 

Violante Isabel Ribeiro Presidente do Sport Algés e Dafundo 

Maria Assunção Fernandes Tavares Projeto Pedreira dos Húngaros 

Ana Maria Cabral Presidente da Associação de Andebol de Lisboa 

Mataida Freitas Presidente do Clube Naval do Funchal 
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Madeirenses terminam 1.a fase em grande 
Terminou com mais duas vitórias 
das formações do Madeira Andebol 
SAD e do CS Madeira a fase regular 
do campeonato nacional da I Divi-
são em seniores femininos. 

No Assomada o êxito mais 'sofri-
do' foi conseguido pelo Madeira 
Andebol que ganhou por 28-27, 
com 15-15 ao intervalo. Com  a dis-
puta do terceiro jogo em três dias, 
sexta feira as madeirenses jogaram 
com o Cister para a Taça de Portu-
gal, o conjunto comandado pela 
técnica Sandra Fernandes acaba 
por sofrer fisicamente algumas di- 

ficuldades, mas acabando apesar 
de tudo, por cumprir este ciclo 
com mais um êxito. Já o Sports 
com a sua jovem guarda rede em 
destaque, Liya Mingaleeva, que 
protagonizou uma grande exibi-
ção, foi vencer ao reduto do Passos 
Manuel por 30-28 com 18-15 ao in-
tervalo igualmente favorável às 
madeirenses. Como cair do pano 
da fase regular a Região volta con-
tar com duas equipas na fase final. 
SAD terminou em segundo com 61 
pontos, o Sports em sexto com 46 
pontos. H.D.P. 
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CS e SAD ficaram a conhecer os adversários no "play-off".

As equipas de andebol do Ma-
deira SAD e CS Madeira en-
cerraram ontem com vitó-

rias a 1ª fase do Campeonato
Multicare 1ª Divisão Feminina.
Em casa do ASS Assomada, o

Madeira SAD ainda foi para o
intervalo com 15-15 no marcador,
mas no reatamento jogou o su-
ficiente para a vencer a contenda
por 27-28.  
Já o CS Madeira passeou, por

assim dizer, em casa do Passos
Manuel, onde venceu por 28-
30. Ao intervalo, as madeirenses
venciam por Madeira por 15-18. 
Terminada a 22ª e última jor-

nada, já estão definidos os gru-
pos A e B da 2ª fase do Campeo-
nato. Assim, o grupo A - "play-
off" vai ser disputado pelos pri-
meiros oito classificados: Colégio
Gaia-Toyota (1.º lugar, 64 pon-
tos), Madeira Sad (2.º, 61 pontos),

ADA Colégio João Barros (3º,
57), Alavarium Love Tiles (4º,
54), Maiastars (5º, 48), CS Ma-
deira (6º, 46), CA Leça (7º, 37) e
ND Santa Joana-Maia (8º, 34). 

Quanto ao Grupo B, será dis-
putado por Juve Lis (9º, 34 pon-
tos), Assomada (10º, 34), NAAL
Passos Manuel (11º, 31) e ARC
Alpendorada (12º, 28).  JM

Madeirenses despedem-se da 1.ª fase a vencer
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Equipas da Madeira somam vitórias no andebol 

Andebol feminino 
mostra-se implacável 
HERBERTO D. PEREIRA 
desporto@dnoticias.pt  

Duas vitórias e fora de portas é o 
balanço da jornada de ontem cum-
prida pelas formações do Sports 
Madeira e Madeira SAD, em en-
contros referentes à 21.a e penúlti-
ma jornada da fase regular do cam-
peonato nacional da I Divisão de 
andebol de seniores femininos. 

Primeiro o CS Madeira, que foi 
ao reduto do Assomada ganhar 
por 26-25, com 13-12 ao intervalo, 
igualmente favorável ao conjunto 
comandado pelo técnico Marco 
Freitas. 

Um desfecho que deixa trans-
parecer algum equilíbrio, o que de 
facto não se registou. Coube às 
madeirenses sempre o comando 

HOJE MADEIRA SAD 
ACTUA FRENTE AO 
ASSOMADA O SPORTS 
CONTRA O PASSOS 
NO FECHO DA 1.4  FASE 

do marcador, dominando um jogo 
em que a equipa da casa tentava 
tudo por tudo para inverter a ten-
dência. Três importantes pontos 
para o CS Madeira que assim con-
solida ainda mais o sexto lugar na 
tabela classificativa e com isso, há 
muito já conseguido, um lugar na 
fase final. 

No reduto do Passos Manuel, 
actuou o Madeira Andebol SAD.  

As madeirenses, sob o comando 
técnico de Sandra Fernandes, 
cumpriram o seu dever e vence-
ram por 32-23, um jogo que per-
mitiu a estreia cm termos de cam-
peonato nacional dos novos refor-
ços, as cubanas Naddezza e Lore-
na. Ao intervalo o Madeira SAD 
batia o Passos Manuel por 16-10. 

Depois de um início de jogo em 
que o Passos Manuel surpreende 
com um parcial de 4-1, as madei-
renses só depois dos vinte minu-
tos inicias é que assumem o co-
mando dos acontecimentos, 9-8. 

Daí para a frente coube apenas 
ao Madeira Andebol SAD gerir as 
incidências de uma partida abso-
lutamente dominada pelas madei-
renses que assim justificaram o 
seu favoritismo. 
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FUTEBOL
I Liga, 25.ª jornada: União-
Belenenses, às 16:00 na Ri-
beira Brava; Boavista-Nacio-
nal, às 16:00 no Porto. Ou-
tros jogos: Tondela Arouca
(16:00), Setúbal-Moreirense
(16:00); Académica-Guima-
rães (18:15) e Braga-FC Por-
to (20:30).
Campeonato de Seniores:
Mirandela-Marítimo B, às
15:00 em Mirandela; Vianen-
se-Camacha, às 15:00 em
Viana do Castelo.
Divisão de Honra Regional:
Pontassolense-Canicense
(Ponta Sol 16:00); CS Maríti-
mo-Câmara de Lobos (Santo
António 16:00); Calheta-São
Vicente (Prazeres 16:00);
Caniçal-Machico (Caniçal
16:00).
Nacional de iniciados, Zona
Sul, 6.ª jornada: Nacional-
Belenenses, às 11:00 na
Choupana.
Treino do Marítimo, às 17:00
em Santo António.

ANDEBOL
I Divisão feminina, 22.ª jor-
nada: Assomada-Madeira
SAD (15:00); Passos Ma-
nuel-Sports Madeira (15:00).

BASQUETEBOL
Liga masculina, 3.ª jornada,
2.ª Fase Grupo B: CAB Ma-
deira-Lusitânia, às 18:30 no
pavilhão da Nazaré.
Taça de Portugal, final four
feminina: final

VOLEIBOL
I Divisão Feminina, subida:
São Mamede-Sports Madei-
ra, 17:00 em São Mamede.

ATLETISMO
Campeonatos nacionais de
pista coberta com a presen-
ças de Jardim da Serra (I di-
visão masculina e I divisão
feminina) e GD Estreito (II di-
visão masculina)

VELA
João Rodrigues participa na
11.ª Semana Olímpica da
Andaluzia, em Cádis.

Agenda desportiva
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Equipas madeirenses cumprem hoje a última jornada.

Como esperado, Madeira SAD
e CS Madeira venceram on-
tem as respetivas partidas

referentes à penúltima jornada
do Campeonato Multicare 1.ª Di-
visão Feminina de Andebol. 
Frente ao Assomada, equipa

que ainda lutar por um lugar
no “paly-off”, o CS Madeira, que
já o garantiu, aguentou o ímpeto
das adversárias e foi para o in-
tervalo a vencer por 12-13. No
segundo tempo, a equipa da casa
deu mais luta, pelo que só perto
do apito final foi encontrado o

vencedor. Com toda a justiça
venceram as madeirenses, por
25-26. 
Em Lisboa, o Madeira SAD,

que também já assegurou a pre-
sença no “play-off” mas ainda
luta pelo 2.º lugar no campeo-
nato, visitou um Passos Manuel
que ainda sonhava com um lugar
na fase decisiva do apuramento
de campeão. Os locais entraram
com tudo, mas em pouco tempo
as madeirenses “deram cabo”
do sonho das adversárias. Ao in-
tervalo, o SAD ganhava por 10-

16. Na etapa complementar, o
"SAD" confirmou a sua superio-
ridade e venceu por 23-33. O
Passos Manuel disse adeus ao
“play-off”, enquanto que as ma-
deirenses ascenderam ao 2.º lu-
gar da classificação, ficando mais
perto do seu objetivo. 
Na sexta-feira, o Madeira Sad

seguiu em frente para os quartos
de final da Taça de Portugal Mul-
ticare Seniores Femininos após
bater Cister SA por 17-33. As ma-
deirenses vão jogar com o ADA
Colégio João de Barros.  JM

CS Madeira e SAD vencem na penúltima jornada 
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DR

Selecção de andebol masculina da Associação Académica da Universidade do Minho

DESPORTO UNIVERSITÁRIO
| Redacção | 

A segunda Jornada Concentrada
(2ª JC) de apuramento de Ande-
bol masculino, que se realizou
no Algarve, acabou por ser mais
um “passeio” para a equipa da
AAUMinho, que somou cinco
vitórias em cinco jogos. Os min-
hotos continuam a sua incrível e
imaculada caminhada de oito
anos sem sofrer qualquer derrota
em provas da FADU.

Atravessar o país de lés-a-lés
para fazer cinco jogos em dois
dias não é fácil, mas também
não é nada que amedronte os
atletas de Andebol da AAUMi-
nho. Habituados aos grandes
palcos da Europa e do Mundo,

os atletas liderados pelo técnico
Gabriel Oliveira voltaram a dar
mais uma (caso ainda houves-
sem dúvidas) cabal prova da sua
qualidade.

Entrando sempre a dominar, e
com uma quase total ascendên-
cia, a AAUMinho venceu com
relativa facilidade as três primei-
ras partidas (29-13 frente à
AAUBI, 22-10 frente à AAUAlg
e 25-15 frente à AAC). 

No segundo dia de prova, mais
do mesmo, como nos explica o
homem das táticas vitoriosas,
Gabriel Oliveira. “A equipa mi-
nhota inicia os jogos muito forte
e, nos primeiros 15 minutos ga-
nham uma vantagem tal maneira
confortável que lhe permite gerir
o resto do jogo. Usamos uma de-

fesa 5:1 muito forte e contra-ata-
ques rapidíssimos, os resultados
finais não são uma surpresa.”

Os resultados frente ao IPSan-
tarém e à AAUAv, respetiva-
mente 28-8 e 17-11, demonstra-
ram mais uma vez o “fosso”
qualitativo e competitivo que se
vive nesta modalidade quando
as restantes academias batem de
frente com a AAUMinho.

“Apurámo-nos para a Fase Fi-
nal e continuamos invictos. O
balanço é extremamente positi-
vo com um total de 9 jogos e 9
vitórias. Estamos motivados pa-
ra ser novamente campeões na-
cionais… é tudo o que quere-
mos! Vamos fazer tudo para o
conseguir”, rematou Gabriel
Oliveira.

Andebol da AAUMinho a
caminho do oitavo título
EQUIPA MINHOTA somou cinco vitórias em cinco jogos realizados e
caminha para o oitavo título consecutivo.
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Femininos fecham fase 

regular do andebol 

MADEIRA SAD 
VAI RFALIZAR 
TRÊS DESAFIOS 
EM APENAS 
TRÊS DIAS 

Termina este fim-de-semana a 
fase regular do campeonato na-
cional da I Divisão de seniores 
femininos de andebol, com as 
duas formações da Região a ac-
tuarem fora de portas, uma du-
pla ronda diga-se claramente fa-
vorável ao Madeira Andebol 
SAD e CS Madeira. 

Hoje a partir das 17 horas o CS 
Madeira actua no reduto do As-
somada. Uma hora mais tarde 
será a vez do Madeira Andebol 
SAD medir forças no Pavilhão 
do Passos Manuel. 

Amanhã e com todos os jogos 
agendados para as 15 horas, o CS 
Madeira defronta o Passos Ma-
nuel, enquanto que o Madeira 
SAD joga contra o Assomada. 

Com 56 pontos em vinte parti-
das realizadas, esta ronda poderá 
levar o Madeira Andebol SAD até 
ao segundo posto na tabela clas-
sificativa atrás do líder Colégio 
de Gaia, caso naturalmente ga-
nhe os seis pontos em disputa. 

Já o CS Madeira apresenta-se 
para os derradeiros encontros 
da fase regular com 40 pontos, 
ocupando o sexto lugar. Quanto 
aos adversários, Assomada é 9.° 
classificado com 32 pontos. Já o 
Passos Manuel é 11.° e penúlti-
mo classificado com 29 pontos. 

Madeira SAD nos 'quartos' 
Aproveitando o facto de dispu-
tar este fim-de-semana as duas 
últimas jornadas da fase regular, 
o conjunto treinado por Sandra 
Fernandes deu ontem um passo 
em frente na Taça de Portugal, 
ao bater o Cister de Alcobaça 
por 33-17, com 19-6 ao intervalo. 
Com  este triunfo, as madeiren-
ses passaram aos quartos-de-fi-
nal da competição, onde irão de-
frontar o Colégio João de Bar-
ros, a 26 de Março. H.D.P. 
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andebol masculino

AAUM a caminho do 8.º título

A 
segunda Jornada 
concentrada (2.ª JC) 
de apuramento de 
andebol masculino, 

que se realizou no Algar-
ve, acabou por ser mais um 
“passeio” para a equipa da 
AAUMinho, que somou cin-
co vitórias em cinco jogos. 
Os minhotos continuam a 
sua incrível e imaculada ca-
minhada de oito anos sem 
sofrer qualquer derrota em 
provas da FADU.

Entrando sempre a do-
minar, e com uma quase 
total ascendência, a AAU-
Minho venceu com re-
lativa facilidade as três 
primeiras partidas (29-
-13 frente à AAUBI, 22-
10 frente à AAUAlg e 25-
15 frente à AAC). 

Os resultados frente ao 
IPSantarém e à AAUAv, 
respetivamente 28-8 e 17-
-11, demonstraram mais 
uma vez o “fosso” quali-
tativo e competitivo que 
se vive nesta modalidade 

quando as restantes aca-
demias batem de frente 
com a AAUMinho.

«Apurámo-nos para a 
fase final e continuamos 
invictos. O balanço é ex-
tremamente positivo com 

um total de 9 jogos e 9 vi-
tórias. Estamos motivados 
para ser novamente cam-
peões nacionais… é tudo o 
que queremos! Vamos fa-
zer tudo para o conseguir».
rematou Gabriel Oliveira.

D
R
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ANDEBOL
LUTA PELO PRESTÍGIO COM
PLAY-OFF GARANTIDO

Madeira SAD e CS Madeira
iniciam hoje uma jornada du-
pla fora de portas que, diga-
mos assim, apenas vale
prestígio para ambas as
equipas, dado que duas for-
mações já asseguraram um
lugar no “play-off”. O CS Ma-
deira já garantiu o 6.º lugar,
mas o Madeira SAD ainda
pode alcançar o 2.º posto.
Hoje, a equipa do Assomada,
que ainda luta por um lugar
no “play-off”, recebe o CS
Madeira, que já o garantiu.
Um cenário mais ou menos
idêntico enfrenta o Madeira
SAD na visita ao reduto do
Passos Manuel, embora as
madeirenses apresentem as-
pirações legítimas de alcan-
çar o 2. lugar. Amanhã, na úl-
tima jornada do Campeonato
Multicare 1.ª Divisão Femini-
na de Andebol, as equipas da
Madeira trocam de adversá-
rios. 
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