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Hoje, a partir das 20h00
Gala do ABC junta família 
academista no 77.º aniversário

O ABC Andebol SAD,  leva hoje a efeito a sua Gala 

Anual sob o lema “SonhABC, FormABC, GanhABC”.

O evento, que vai ter lugar no Hotel Turismo, a partir 

das 20h00, vai reunir toda a família academista nas 

comemorações do 77.º aniversário do clube.

Na Gala vão também ser distribuídos os galardões José 

Peixoto Rodrigues que distinguem aqueles que mais se 

destacaram no último ano ao serviço do ABC.

Este ano foram nomeados para votação dos asso-

ciados, dos quais sairão os distinguidos em cada um 

dos seguintes Galardões:

Dirigente do Ano: Luís Costa, Carlos Saraiva, António 

Pinheiro.

Adepto do Ano: João Bastos, José Dionísio, Manuel 

Andrade.

Jogador do Ano: Tiago Pereira, Mário Peixoto, Luís 

Bogas.

Jogador Revelação do Ano: Rui Rôlo, Francisco Al-

buquerque e Sérgio Caniço.

Treinador do Ano: Raul Maia, José Vieira e Gabriel 

Oliveira.

Equipa do Ano: Iniciados A, Juvenis A e Juvenis B.
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Realiza-se, esta tarde, no Pavilhão
do Funchal, mais uma jornada no que
diz respeito ao Andebol feminino. As
duas formações madeirenses jogam
entre-portas, numfim-de-semana com
jornada dupla. Assim, hoje, pelas
15h00, o Sports daMadeira defronta o
SIR 1.º de Maio, num embate onde a
equipa deVítor Rodrigues não encon-
trará dificuldades de maior para ven-
cer. As adversárias não têm uma for-
maçãoquenãopossui a qualidadedas
madeirenses, nem argumentos para
contrariar o favoritismo das insulares.
Pelas 17h00 é a vez do Madeira SAD
defrontar o Gil Eanes, num “duelo” de
difícil prognóstico, já que são os dois
principais (e únicos) candidatos ao tí-
tulo. Ainda sssim, jogando em casa, o
favoritismo vai para a formação de
Duarte Freitas. Estas duas formações
defrontaram-se, na 1.ª volta do cam-
peonato, noAlgarve, e asmadeirenses
venceram por 24-22. A “sociedade”
ainda não perdeu e, por isso, quer
manter a invencibilidade. D outro

lado, a formação algarvia, para além
da derrota com as madeirenses, per-
deumais uma vez, comoColégio João
de Barros, pelo que vem à Madeira
para ganhar. Frente-a-frente vão estar
duas equipas comomesmoobjectivo
naquele que se prevê umbom espec-
táculo de Andebol.

Marítimo em Lisboa

Para o “Nacional” da 2.ª Divisão
masculina, o Marítimo desloca-se até
Lisboa para defrontar o Liceu de Ca-
mões, jogo agendado para as 18h00
noPavilhãoMoniz Pereira. Na 1.ª volta,
em Santo António, a equipa deMarco
Freitas venceu por 27-23, numa par-
tida equilibrada. Para hoje não se es-
peram facilidades, pelo queos “verde-
rubros” terão de fazer um jogo com
muita concentração, sobretudono ca-
pítulo defensivo e jogar como equipa
no ataque, por forma a continuar na li-
derança da prova. 1

Carlos Jorge

As madeirenses estão invictas e podem distanciar-se ainda mais do conjunto algarvio.

7 ANDEBOL - CAMPEONATO NACIONAL DA 1.ª DIVISÃO FEMININA

Madeira SAD frente
ao campeão Gil Eanes

Depois da
Supertaça
masculina -
em Portimão
- o Campeo-
nato Nacio-
nal da 1.ª
Divisão mas-
culina sofre
nova para-
gem. Assim,
o Madeira
SAD (que
ficou no 3.º
lugar no Al-
garve) volta
a estar de
“folga”.

DR
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a O lateral Mikkel Hansen, com nove 
golos e três assistências, e o guarda-
redes Niklas Landin, com 18 defesas, 
foram as grandes fi guras da Dinamar-
ca, que se qualifi cou para a fi nal do 
Campeonato do Mundo de Andebol 
pela segunda vez na sua história. A 
selecção nórdica, fi nalista vencida 
em 1967, derrotou a Espanha, por 28-
24, e vai defrontar amanhã a França, 
que vai defender o título conquista-
do há dois anos, depois de ter bati-
do (29-26) a anfi triã Suécia na outra 
meia-fi nal.

A equipa francesa ganhou os seus 
três títulos mundiais nos últimos 16 
anos (1995, 2001 e 2009), e há dez 
que não fi ca fora dos quatro primei-
ros lugares, ou seja, nas últimas seis  
edições da competição, incluindo a 
corrente. 

Bertrand Gille (oito golos) e Micha-
el Guigou (seis) estiveram perfeitos 
na altura de rematar à baliza sueca. 
Jonas Kallman foi o melhor marca-
dor da selecção nórdica, com seis 
golos na sua conta pessoal.

A Croácia, segunda há dois anos, 
terminou o Mundial no quinto lugar, 
depois do triunfo de ontem sobre a 
Islândia, por um golo (34-33). Em sé-
timo fi cou a Hungria, que foi melhor 
(31-28) do que a Polónia, medalha de 
bronze em 2009.  

Dinamarca e 
França na final 
do Mundial

Andebol
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Andebol Portugal realiza 
estágio em Ansião

111 A seleção nacional de juniores B 
feminina está, até domingo, em Ansião, 
num estágio de preparação para a qualifi-
cação para o Europeu de sub-17, a realizar 
na República Checa 2011. A equipa lide-
rada por Filomena Santos vai efetuar três 
jogos-treino, com a selecionadora nacio-
nal a convocar 18 atletas para os trabalhos.
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Jogadora do Alavarium
no estágio de Ansião
� A andebolista do Alavarium,
Mariana Ferreira (na foto), vol-
tou a merecer a confiança da se-
leccionadora nacional de Junio-
res B, Filomena Santos, para inte-
grar mais um estágio da equipa

portuguesa, que está a decorrer
em Ansião, desde terça-feira e até
ao próximo domingo. Mariana
Ferreira integra assim a prepa-
ração de Portugal para o campe-
onato da Europa de Sub-17, es-

tando incluídos neste estágio
três jogos de treino. Hoje, a equi-
pa nacional defronta o Colégio
João de Barros, hoje às 20.30 ho-
ras, estando marcado para ama-
nhã, às 19.30 horas, uma partida
com a formação de juvenis mas-
culinos da Juventude Lis19h30).
No domingo, às 11 horas, jogam
com a equipa de juvenis e junio-
res femininos do Alcanena.l

ANDEBOL/SELECÇÃO DE JUNIORES B
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Andebol

3.ª Divisão Nacional-Zona Centro

Luta pela fase da subida
Académico e ABC de Nelas 'proibidos' de perder
SILVINO CARDOSO

A fase regular do campeona-
to aproxima-se rapidamente do
fim e as duas equipas da região
que estão na corrida para ga -
ran tirem a presença na fase de
acesso à subida e, em consequ -
ência, à manutenção auto má -
tica, vão ter jogos em que es tão
'proibidos' de perder. 

O Aca démico, na terceira po -

sição recebe o líder Samora Co -
r  reia, o que quer dizer que tem
uma tarefa bem difícil pela
fren te. 

Contudo, os academistas já
demonstraram que estão de -
cididos a chegar à segunda fase
para discutir um dos lu ga res da
subida. Para tanto, te rão que
vencer a turma ribatejana, o
que e perfeitamente possível.

Já o ABC de Nelas vai ter pela

frente a Associação 20 km de
Almeirim e, teoricamente, reú -
ne também todas as possibili -
da des de vencer, continuando
na corrida para a fase mais de -
se  jada da prova, a da perma -
nên cia, onde só cabem os seis
primeiros classificados. 

Por sua vez, o Tondela An -
debol Clube não tem grandes
po ssibilidades de regressar de
Be navente com uma vitória.
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Em 2015
Qatar organiza mundial de andebol

O Qatar vai organizar a fase final do campeonato do 

Mundo de andebol masculino em 2015, decidiu ontem 

a federação internacional da modalidade.

A decisão saiu de uma reunião da Federação 

Internacional de Andebol (IHF), que decorreu em 

Malmöe, Suécia, país onde se está a disputar o 

campeonato do mundo, informou a agência noti-

ciosa France Press.

Este pequeno Estado do Golfo Pérsico já tinha con-

quistado o direito a organizar o mundial de futebol 

de 2022, atribuído pela federação internacional (FIFA), 

em Dezembro.
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ANDEBOL

Benfica arrecada 
Supertaça

Encarnados festejam a vitória no Portimão Arena

FILIPE DA PALMA

APÓS UMA FINAL muito dis-
putada que o resultado fi nal 
não espelha, o Benfica con-
quistou no passado sábado a 
Supertaça de Andebol Porti-
mão 2011, ao vencer o Águas 
Santas por 28-20 na decisiva 
partida, que galvanizou o 
muito público que acorreu 
ao Portimão Arena.

Para atribuição dos terceiro 
e quarto lugares, o Madeira 
SAD bateu o FC Porto por 29 
- 25, enquanto o Sporting se 
impôs ao ABC de Braga por 26 
– 15 na discussão dos dois últi-
mos postos da classifi cação.

Para além da conquista do 
troféu, a turma benfiquista 
garantiu a presença na “Chal-
lenge Cup” na próxima tem-
porada se, entretanto, não as-

segurar, via Taça de Portugal 
ou Andebol 1, a presença nou-
tra prova europeia de maior 
importância.

Como vem sendo uma tradi-
ção associada à Supertaça, os 
alunos de algumas das esco-
las do município de Portimão 
tiveram a oportunidade de 
contactar com os jogadores, 
estimulando-se assim o gosto 
dos mais jovens pela prática 
do andebol.

No que toca à solidariedade 
social, outro aspecto de registo 
que caracteriza esta prova, os 
atletas visitaram instituições 
como o Centro Hospitalar do 
Barlavento Algarvio, o Lar da 
Criança de Portimão, a CRA-
CEP, a Catraia e o Lar Bom Sa-
maritano. 
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