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Madeira Handball
com 2.º dia
preenchido de jogos
Mais um dia preenchido (o 2.º)
da 27.ª edição do Torneio Madeira Handball 2011, organizado pelo Académico do
Funchal. Pelo Pavilhão do Funchal, entre as 9h00 e as
21h00, jogaram as 15 equipas
dos seis clubes participantes
(cinco da Madeira e um do
continente, o Núcleo de Andebol de Samora Correia). A
prova, dirigida os escalões de
Iniciados e Juvenis, de ambos
os sexos, prossegue hoje, de
hora a hora, das 10 às 21, com
destaque para as meias-finais,
que vão ditar o escalonamento
para as finais de amanhã.
Vasco Sousa

Página 4

A5

ID: 36298463

02-07-2011

Tiragem: 101429

Pág: 30

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Diária

Área: 5,37 x 4,37 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1

Página 5

A6

ID: 36298421

02-07-2011

Tiragem: 101429

Pág: 29

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Diária

Área: 5,51 x 5,51 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1

Página 6

A7

ID: 36281874

01-07-2011

Tiragem: 2327

Pág: 12

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Diária

Área: 12,81 x 27,87 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 2

Andebol
3.ª Divisão Nacional

Apesar de ter atingido a manutenção

Tondela Andebol Clube
insiste na desistência
Todas as equipas da
região que disputaram
a 3.ª Divisão Nacional,
conseguiram a
permanência, embora
o Tondela Andebol Clube
(TAC) se tenha mantido
mercê da reestuturação
das provas da Federação
de Andebol. Contudo, os
dirigentes do TAC
decidiram desistir da
participação em provas,
ao que apurámos,
invocando exigências
e perseguições ao clube
SILVINO CARDOSO
silvino.cardoso@diariodeviseu

Como o Diário de Viseu
noticiou, o Tondela Andebol
Clube (TAC) não conseguiu
evitar a penúltima posição e,
em face disso, a descida aos distritais. No entanto, desde Janeiro que os clubes já sabiam que
se não ficassem no último lugar, não desceriam de divisão.
O 'segredo' foi guardado para
não prejudicar a prova e, assim,
porque o TAC não ficou em último na fase de apuramento,
conseguiu, com mérito, manter-se nos campeonatos nacionais.
No entanto, os dirigentes do
clube parecem irredutíveis em
acabar com a participação no
campeonato, na próxima época.
Fonte próxima do clube garantiu ao Diário de Viseu que “a
saturação de 15 anos à frente do
clube, as exigências da Federação de Andebol de Portugal,
que obriga os clubes com equipas seniores, em competição, a
ter mais quatro escalões de formação (de juniores a infantis),
com as inscrições a chegarem
aos cinco mil euros para viabilizar a equipa sénior, a falta de
transportes e, mais grave, as
perseguições das arbitragens e
não só, ao clube, são as razões
para que o TAC deixe a prática
do andebol”.

A equipa do Tondela Andebol Clube mostrou ser uma das que melhor
andebol praticou ao longo da prova (arquivo)

O Diário de Viseu contactou
o treinador Luís Cardantas, que
chegou ao clube já na fase de
apuramento, conseguindo evitar a última posição na Zona
Centro, para falar sobre a eventual desistência do TAC.
O técnico mostra-se esperançado que “a anunciada desistência não se venha a consumar, tendo em conta que seria
uma enorme perda para a modalidade na região”.
Luís Cardantas justifica-o
com o facto de ter sido treinador de “uma das melhores
equipas” com que trabalhou,
“com um grupo muito coeso e
com jogadores de grande valor,
quer técnico, quer físico”, que
deixam tudo dentro da 'quadra'
contra qualquer equipa, dignificando o andebol.
“Pessoalmente, estou disponível para continuar, porque dá
gosto trabalhar com um grupo
com gente trabalhadora e honesta e, acima de tudo, empenhada em dar tudo pela camisola que veste e que é o emblema da cidade e da região. Acho
que os tondelenses devem unirse para conseguirem que a
decisão de desistir da competição, não se concretize, porque a
suceder, todos perdem, incluindo a Associação de Andebol de
Viseu, para não falar da própria
Federação”, afirma Luís Cardantas. Acrescenta que “é uma
pena que jogadores de tanto

Treinador Luís Cardantas ainda
acredita na continuidade do TAC
na 3.ª Divisão Nacional

valor se venham a perder para a
modalidade, pois o seu valor é
indiscutível e são do melhor
que há".
O Diário de Viseu sabe que
alguns jogadores já começaram
a ser assediados, e alguns já
aceitaram mesmo convites para representarem clubes de
Coimbra e Leiria, o que só confirma o que diz o treinador Luís
Cardantas sobre a grande valia
dos atletas.
Em Tondela ainda há quem
tenha a esperança de que o
Tondela Andebol Clube continue a pontificar no andebol nacional. Têm a palavra as forças
vivas do município.
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TONDELA PODE VIR
A FICAR SEM EQUIPA
DE ANDEBOL
CONTINUIDADE EM RISCO

P12

Página 8

A9

ID: 36280777

01-07-2011

Tiragem: 8500

Pág: 30

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 27,59 x 20,92 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Universidade do Minho

Troféu Reitor encerrou com entrega de prémios
DR

Depois de um mês de competição, o Troféu Reitor encerrou na noite da passada quinta-feira, durante uma cerimónia realizada no Complexo Desportivo da UMinho em Gualtar. O evento iniciou-se com
as finais de andebol, seguindo-se basquetebol e futsal, a
que se seguiu a cerimónia de
encerramento.
A primeira final da tarde colocou frente-a- frente os dois
finalistas da modalidade de
andebol – Mestrado Integrado em Engenharia de Comunicações (MIECOM) e Licenciatura em Engenharia Informática
(LEI), com os segundos a vencer por 21-20.
No basquetebol os finalistas foram a Licenciatura em
Engenharia Informática (LEI) e
a Licenciatura em Ciências da
Computação (LCC), tendo a primeira vencido por 39-32.
Engenharia Biomédica e Direito no feminino, Tecnologias e
Sistemas de Informação (TSI) e
Administração Pública no masculino, protagonizaram as finais de futsal com que se encerrou a edição de 2011 do
Troféu Reitor.

Os galardoados com o Troféu Reitor 2011

No feminino, Biomédica
conquistou pela primeira vez
na sua história o tão almejado troféu.
A final do masculino foi uma
reedição da final de 2009. Nesse ano, AP bateu TSI na lotaria
dos penáltis, mas este ano não
foi necessário chegar tão longe, a vitória dos futuros Administradores foi conseguida no
tempo regulamentar (2-1).
O Troféu Reitor terminou
com a entrega das medalhas
aos vencedores.
Nas modalidades de raquete, a medalha de bronze no

ténis e squash foi para: Nuno
Ferreira (Mestrado em Eng.
Informática) e Alexandre Oliveira (AFUM). A medalha de
prata foi para: Diogo Pereira (Direito) e Carlos Ramalho
(AFUM). Os grandes campeões nestas modalidades foram: Paulo Paulos (Ciências de
Comunicação) e António Ferreira (AFUM) respectivamente. No badminton, na vertente feminina, Inês Bastos (MIEGI), Ana Ferreira (Economia) e
Carla Guimarães (TSI) foram
as vencedoras das medalhas
de ouro, prata e bronze res-

pectivamente. No masculino
os primeiros lugares foram
para Jorge Carvalho (MIEEIC),
Luís Jacinto (Dout.B.Aplicada)
e Nuno Sá (Economia), respectivamente.
Nas modalidades colectivas,
no voleibol de praia foi eleito melhor jogador, Pedro Silva (Eng. Biológica). A medalha
de bronze foi para a AFUM,
medalha de prata para Eng.
Informática e a de ouro para
Eng. Biológica.
No andebol foi eleito melhor
jogador Filipe Magalhães (MIECOM), e melhor guarda-redes,

Miguel Pinheiro (MIECOM), a
medalha de bronze foi para A
AFUM, a prata para MIECOM
e o ouro para LEI.
No basquetebol, foi eleito
melhor jogador Manuel Passos (Eng. Biomédica), o bronze foi para Eng. Biomédica, a
prata para LCC e o ouro para
LEI. A equipa premiada com o
fair-play foi Economia.
No futsal feminino, a medalha para melhor jogadora foi
para Ana Salomé (Eng. Biomédica), melhor guarda-redes foi
para Susana Ramos (Direito),
as melhores marcadoras foram

Mafalda Couto (Eng. Biomédica) e Sara Leal (Eng. Biomédica), o prémio Fair-Play foi para
LCC. A medalha de bronze foi
para Eng. Biológica, a prata
para Direito, e o ouro foi entregue a Eng. Biomédica.
No futsal masculino, David
Ribeiro (LTSI) foi o melhor marcador, Tiago Barbosa (AP) foi
eleito melhor guarda-redes,
Miguel Patrício (AP) foi o melhor jogador. O prémio Fair-Play foi para Eng. Têxtil. A medalha de bronze foi para Eng.
Materiais, a prata para LTSI e
o ouro para A. Pública.
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AGENDA DIÁRIA
MODALIDADES
BTT • 4.ª Prova da Taça
do Mundo de BTT na variante de
Down Hill, em Mont-Saint-Anne, no
Canadá, com Emanuel e Daniel
Pombo (Ciclo-Madeira), até domingo.
FUTEBOL • Treinos do Nacional,
10h30 e 18h, Choupana.
• Treinos do Marítimo, 10h e 17h, em
Santo António. • O madeirense Alex
Freitas integra a Selecção Nacional de
Sub-20 que vai participar no "Mundial" da categoria. • O Núcleo de Veteranos do Clube Desportivo Nacional,
"Os Pretos-Brancos" num Torneio na
Batalha, até domingo. • Início da
época 2011/12 do Sporting de Braga.
• Duas formações de 'Escolinhas',
uma de Infantis e outra de Futebol Feminino do Marítimo e as Escolas do
Nacional no "Lisboa Cup", até amanhã. • Inscrições para a 3.ª Maratona
de Futebol de 7 "24 Horas de Futebol" pelos Veteranos do CF União. • Carlos Pereira, presidente do Marítimo, na
África do Sul, em Joanesburgo, nas comemorações do Dia da Madeira. • Mundial

Sénior de Futebol Feminno, na Alemanha, até dia 17. • Mundial de Sub-17 Masculino, no México, até dia 10.
ANDEBOL • 27.º Torneio Madeira Handball 2011 (Iniciados e Juvenis de ambos
os sexos), 9h/13h e 14h/20h, Pav. do Funchal, até domingo. Jantar-Convívio
"Miss" e "Mister" do Torneio e Karaokke, a partir das 21h.
ATLETISMO • Apresentação da 2.ª Divisão da Taça da Europa de Provas Combinadas, 17h00, Hotel Jardins da Ajuda.
BASQUETEBOL • Torneio Minicesto 2011, pela ABM, para escalões Mini-10 e
Mini-12, Masc. e Fem., na Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco, no Funchal, até quarta-feira. Hoje, chegada das equipas, jantar, 19h30/21h e actividades lúdicas, 21h/22h30. • Programa Social da 14.ª Edição do Torneio
Internacional de Basquetebol do CAB (Sub-14 e Sub-16 Masc. e Fem.). • Liguilha
de Acesso à CNB2: União-Galomar, 16h, e CAB Madeira-Marítimo, 18h, Pav. Francisco Franco, até domingo.
FUTEBOL DE PRAIA • 3.ª Etapa do III Circuito de Futebol de Praia, em São Vicente, até domingo. Hoje, jogos das 10h30 às 18h15. • Workshop de Futebol de
Praia, em São Vicente, até domingo. • CD Nacional no II Circuito Nacional, em
Carcavelos, até domingo.
MOTOTURISMO • O Grupo Motards Unidos realiza passeio comemorativo do seu
aniversário.
BADMINTON • 57.º Aniversário da Federação Portuguesa, no CAR das Caldas da
Rainha, até amanhã.
VOLEIBOL • Flávio Cruz integra a Selecção Nacional nos jogos com a Finlândia
para a 6.ª e última jornada da "Poule" C da Liga Mundial, até hoje.

MADEIRABOL • Treinos de captação de novos praticantes nos campos do Balnear do Lido, 16h/18h.
MOTOCROSS • Inscrições para a 4.ª Prova do Campeonato da Madeira de
Raid/TT Cross Country 2011 ("Chico Serralha"), no Santo da Serra, até quartafeira.
VELA • "Semana do Mar 2011", no Porto Moniz, até domingo. Hoje, Passeios de
Mar no "Bútio" do Parque Natural, às 16h. • Inscrições para o “Troféu Vela Costa
da Laurissilva”, 5.ª prova do Campeonato da Madeira de Cruzeiros e comemorativa dos 20 anos do Naval do Seixal, até hoje.
ATLETISMO • XXX Corrida do Dia da Região, no Funchal, 10h30/12h30, Rua 31
de Janeiro (partida e meta na Travessa dos Reis).
JUDO • Estágio e Exame de Graduações, 9h/12h e 15h/18h Dojo do Clube Naval
do Funchal.
AUTOMOBILISMO • Inscrições para o Troféu CD Nacional “Promerch” - Circuito
Município de Santana/Rampa do Pico das Pedras. • Prova do WTCC no Circuito
da Boavista, no Porto, até domingo, com o madeirense Bernardo Sousa, ao volante de um Ford Transit Trophy.
TÉNIS • 3.º Grand Slam da época - Open de Wimbledon, em Londres, até domingo.
DIVERSOS • Torneio de Dominó, organizado pela Junta de Freguesia de Água de
Pena. • Inscrições para Miss Marítimo 2011, até à próxima terça-feira. • Campo
de Férias da Escola da APEL (1.º período), até dia 22. • Os internacionais Marcos
Freitas (Ténis-de-Mesa) e David Fernandes (Canoagem) em férias na Madeira. •
Inscrições para a 3.ª edição "Água de Pena Férias Jovens", ate dia 27.
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ANDEBOL - 27.º MADEIRA HANDBALL 2011

Arquivo JM

Equilíbrio
marca início
do Torneio

Os resultados têm sido equilibrados e em alguns casos decididos nos segundos finais.

O 1.º dia do 27.º Torneio Madeira
Handball, organizado pelo Académico
Clube Desportivo do Funchal, «correu
muito bem e dentro do previsto», disse
ao JM Paulo Viera, coordenador do
evento. Com 15 equipas, de seis colectividades a competir nos escalões de
Iniciados e Juvenis, de ambos os sexos,
ao longo do dia, no Pavilhão do Funchal, «assistiram-se a jogo bem disputados e em muitos casos com grande
equilíbrio», sustentou o responsável,
que acrescentou que «tanto em termos
de arbitragem como de organização,
tudo está a funcionar em bom nível».
Em termos de público, Paulo Vieira
mostrou-se mais agradado «com a
parte da tarde, sobretudo no final, até
porque sendo um dia de trabalho é
normal que tenha existido mais afluência após o horário laboral».

Primeiros desfechos
Resultados da jornada de ontem:
Iniciados Fem. - Camacha-Académico (21-12), Camacha-Madeira (1221). Iniciados Masc. - Samora CorreiaMarítimo (28-29), Académico-Infante
(28-23), Infante-Marítimo (22-23),
Académico-Samora Correia (27-24).
Juvenis Fem. - Académico-Infante (2414), Camacha-Madeira (19-30). Juvenis
Masc. - Camacha-Académico (22-32).
Hoje, o Torneio Madeira Handball começa às 9h, num dia se prolonga até
às 20h. Ao final da noite decorre um
jantar-convívio para todos os participantes, a eleição da “Miss” e do “Mister” do Torneio 2011 e um concurso
de karaokke. 1
Vasco Sousa
vascosousa@jornaldamadeira.pt
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// Andebol //

Actividades Cultural de Salreu
Juvenis Femininos
A formação Juvenil da AC Salreu cumpriu no passado sábado o jogo
da quinta jornada, o último da fase de encerramento, ao receber o C.D.
Pateira.
A equipa da casa entrou bem no jogo, chegando a estar à frente no
marcador por duas bolas. Diferença mínima, mas que abalou a formação
adversária, que ficou “baralhada” por estar à espera de um jogo fácil
desde cedo. Na segunda metade do jogo, as opositoras entraram mais
fortes e conseguiram inverter a exibição. As meninas de Salreu não
conseguiram manter a serenidade necessária para conservar o nível da
primeira parte, precipitando-se em momentos decisivos. Alguns maus
passes e recepções interceptadas permitiram às adversárias saírem em
velocidade para o ataque, concretizando aos seis metros e vencendo a
partida.
Pela A.C. Salreu alinharam Ana Filipa Lima, Cristiana Lage, Daniela
Soares, Mariana Rodrigues, Natalya Popova, Patricia Chipelo, Rosa Couto,
Sara Mortágua, Sara Pinhal, Sara Santos, Sara Lima, Verónica Mortágua e
Rita Coelho. O técnico à frente da equipa foi Carlos Dias.
Bambis
A convite da ACDM, que está a celebrar o seu 36º aniversário, os nossos
petizes estiveram no passado domingo no Monte. Ambas as equipas, de
aspirantes a andebolistas, tiveram uma tarde dedicada ao mini-andebol, de
muita diversão e convívio. No regresso a casa, os meninos da AC Salreu
tiveram a oportunidade de manifestar a sua alegria por terem participado
nesta festa que é o andebol. Para alguns teve um significado especial, pois
foi a primeira vez que jogaram para além do treino.
Parabéns à ACD Monte pela iniciativa, que serviu para festejar o
aniversário do clube, mas também para promover o escalão que é a base
da modalidade. Parabéns também aos meninos da ACDM, que
representam muito bem as cores do seu clube.
Pela AC Salreu jogaram Vânia, Luana, Afonso, Aidé, Victor, Ana
Margarida e Inês.
Infantis Femininos
A jornada desportiva terminou segunda-feira, com as Infantis a
receberem o Alavarium. Ambas as equipas entraram determinadas e
assistiu-se a um início de jogo equilibrado. A meio da primeira parte, a
equipa forasteira tomou a dianteira e assumiu a liderança até ao final do
jogo. Apesar de sair vencida, a formação Salreense esteve à altura daquela
que é considerada uma das melhores equipas no campeonato. Ao longo
de todo o jogo, mesmo quando o marcador já ditava a vitória ao
Alavarium, as nossas atletas não baixaram os braços, imperando uma
atitude de recuperação defensiva irrepreensível, eficaz a anular o ataque das
adversárias, evitando uma diferença de golos mais dilatada.
Beto fez alinhar Rafaela Grego, Beatriz Oliveira, Cassandra Conceição,
Cheila Conceição, Ana Madalena Miranda, Emília Couto, Inês Ribeiro,
Mariana Alves, Cláudia Lopes, Joana Simões e Bruna Carinha.
Nesta sexta-feira, as Infantis deslocam-se a Aguada de Cima para
defrontar a formação da LAAC, pelas 20h00. Este jogo determina o
encerramento da época.
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// Andebol //

Estarreja acolheu o sorteio
da 1ª Divisão Nacional
Estarreja acolheu o sorteio do Campeonato Nacional de
Andebol da 1ª Divisão referente à época 2011/2012. A cerimónia
teve lugar no passado dia 20, ao final do dia, na Biblioteca
Municipal, e contou com a presença do Presidente da Federação
Portuguesa de Andebol, do presidente da Associação de Andebol
de Aveiro e dos representantes dos 12 clubes participantes na
competição.
Na cerimónia, o Presidente da Câmara Municipal, José
Eduardo de Matos, mostrou a sua satisfação por Estarreja
receber o lançamento da nova época, “na afirmação da necessária
e crescente dinâmica do andebol em Portugal”.
Num Município com tradição na modalidade e onde a Câmara
aposta na essencial formação, “sabe-nos bem sortear aqui a 1ª
Divisão, pese ter de lamentar a ausência da Artística de Avanca.
Mas, para o ano, quem sabe…”, rematou o autarca.
O campeonato começa a 10 de Setembro. O jogo entre o FC
Porto, tricampeão português de andebol, e o Benfica, em Lisboa,
é o “prato forte” da primeira jornada do campeonato português
de 2011/12, segundo ditou o sorteio.
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