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Diário do Minho   Tiragem: 8500
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  Área: 8,13 x 12,48 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 35956675 11-06-2011
Fase final de juniores
ABC perde com FC Porto

O ABC começou da pior maneira, o ataque ao título 

nacional de juniores em andebol. A fase final da com-

petição disputa-se em Resende, onde o FC Porto bateu 

os academistas por 29-24. No outro jogo da tarde, o 

Sporting bateu o Belenenses (33-27).

A segunda jornada disputa-se na tarde de hoje, 

e prevê a realização dos jogos Belenenses-FC Porto 

(16h00) e Sporting-ABC de Braga (18h00). A compe-

tição termina amanhã, com os jogos ABC de Braga-

-CF Belenenses e FC Porto-Sporting.

Em São Mamede de Infesta decorre o grupo B do 

nacional de juniores, prova que serve para decidir 

quais as duas equipas que vão descer de divisão. No 

primeiro jogo da ronda Ginásio do Sul e Boavista 

empataram a 35 golos e, na segunda partida, o Xico 

Andebol venceu o FC Infesta (22-20).

Iniciados do ABC entram a ganhar
Por seu turno, os iniciados do ABC começaram com 

um triunfo (sobre o Águas Santas, por 36-23) a defesa 

do título nacional conquistado na temporada passa-

da. Hoje, na Maia, os academistas medem forças com 

Belenenses, que ontem bateu o FC Porto (os dragões 

jogam hoje com o Águas Santas), por 39-34.
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Diário do Minho   Tiragem: 8500

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 28

  Cores: Preto e Branco

  Área: 8,88 x 13,83 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 35956683 11-06-2011

 
Em Barcelos 

Dia da Modalidade
na EB1, 2, 3 de Vila Cova

Realizou-se, no passado dia 4 de Junho, mais um 

Dia da Modalidade, desta vez subordinado ao andebol, 

promovido pela Empresa Municipal de Desportos de 

Barcelos, na EB1, 2, 3 de Vila Cova. 

O torneio juntou 84 alunos do Agrupamento de Escolas 

de Vila Cova, tendo saído vencedores os alunos do 1.º 

Ciclo desta Escola. 

O Dia da Modalidade agrega os alunos em torno da 

modalidade desportiva praticada no âmbito das aulas 

de Educação Física das Actividades de Enriquecimento 

Curricular nas escolas do 1.º ciclo do concelho. Este dia 

tem como objectivo o convívio e a aquisição das bases 

técnicas na modalidade. 
DR
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Diário do Minho   Tiragem: 8500

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 28

  Cores: Preto e Branco

  Área: 18,25 x 24,29 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 35956681 11-06-2011

A Câmara Municipal de Ter-
ras de Bouro e a Federação 
Portuguesa de Andebol assi-
naram um protocolo que visa, 
essencialmente, a divulgação 
desta modalidade desporti-
va no concelho terrabouren-
se, procurando, desta forma, 
captar a atenção das cama-
das mais jovens e aproveitar 
as potencialidades disponi-
bilizadas por aquela estrutu-
ra federativa.

O acordo foi rubricado pelo 
presidente da autarquia de Ter-
ras de Bouro, Joaquim Cracel, 
e pelo presidente da Federa-
ção Portuguesa de Andebol, 
Henrique Torrinha, no quadro 
de uma colaboração que, aliás, 
aquela federação vem esten-
dendo a várias autarquias do 
país, com a finalidade de im-
plementar e desenvolver cada 
vez mais o andebol, modalida-
de que está, como se sabe, a 

cimentar um estatuto pro-
gressivamente a nível inter-
nacional.

De acordo com o presidente 
da Câmara de Terras de Bou-
ro, com este compromisso, o 
município minhoto «preten-
de alargar a oferta ao nível 
das modalidades desportivas 
no concelho, promovendo, as-
sim, o desenvolvimento de há-
bitos saudáveis junto dos jo-
vens, através de uma modali-
dade de elevado potencial fí-
sico, que pode facilmente ser 
praticada por todos», destacou 
o edil, através de uma nota en-
viada às redacções.

O edil terrabourense, Joa-
quim Cracel, acrescentou, ain-
da, que se pretende também 
«envolver o maior número pos-
sível de intervenientes, dando 
especial ênfase à comunidade 
escolar, e procurando ainda di-
namizar as estruturas despor-

Presidente da FP Andebol, Henrique Torrinha, e Joaquim Cracel

Presidente da FPA e autarca assinaram acordo

Terras de Bouro estabelece 
protocolo para promover andebol

tivas que existem no conce-
lho, estruturas estas que per-
mitem uma grande dinâmica 
em termos de desporto e ac-
tividade física e que, necessa-
riamente, é da maior conve-
niência implementar».

Henrique Torrinha, líder má-
ximo da Federação de Ande-

bol de Portugal, este protoco-
lo de colaboração «é uma boa 
oportunidade para estabele-
cer uma estrita colaboração 
no sentido de criar estruturas 
e conceptualizar iniciativas ca-
pazes de seduzir e atrair cada 
vez mais jovens para a prática 
do andebol».

DR
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Realiza-se este fim de semana, em
Pombal ,a final four da Taça de Portugal
feminina. Presentes as equipas do Ma-
deira SAD vencedor do troféu na época
passada, o Gil Eanes finalista vencido, o
Colégio João de Barros e o Colégio de
Gaia. Hoje, a primeira meia final que se
inicia às 16h00 irá colocar frente a frente
os dois colégios, com o sinal mais para
o Colégio João de Barros que tem vindo
a demonstrar uma subida de rendi-
mento ao longo da época e de certeza
que não irá deixar passar esta oportuni-
dade de poder chegar à final. A outra
meia final, que terá início 18h00, co-
loca em confronto o Gil Eanes, cam-
peão nacional, e o Madeira SAD, vice-
campeão. Estas duas equipas já se
defrontaram por várias vezes esta época
e com um vantagem para a formação al-
garvia, que dos quatro jogos para o cam-
peonato venceu três e perdeu apenas
um, e para Supertaça feminina na final as
madeirenses voltaram a derrotar as al-
garvias. Para hoje, frente a frente duas
formações que querem chegar à final.
Se por um lado o Madeira SAD quer
vencer para poder conquistar um troféu

e "salvar a época", do outro lado estará
uma equipa empenhada em vencer
para poder chegar à final e disputar o tí-
tulo e poder fazer a "dobradinha" uma
vez que as algarvias até agora ainda não
conquistaram a Taça de Portugal. A final,
entre os vencedores das meias-finais de
jogo, disputa-se amanhã, no mesmo re-
cinto. 1

Carlos Jorge

Taça de Portugal para
salvar época do Madeira SAD

7 ANDEBOL: FINAL FEMININA FOUR ENTRE HOJE E AMANHÃ NO POMBAL
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  Corte: 1 de 1ID: 35951608 10-06-2011

D.R.

Reunião preparatória para a celebração de protocolo com FPA

> p. m. 

O Município de Vila Verde ofi-
cializará, a 29 de Junho, um pro-
tocolo de parceria com a Fede-
ração Portuguesa de Andebol, a
que se associam os Agrupamen-
tos de Escolas, com o objectivo
de promover um plano de desen-
volvimento da modalidade no
concelho. O acto de assinatura,
que será presidido pelo presi-
dente da Câmara de Vila Verde,
António Vilela, juntará o presi-
dente da Federação de Andebol
de Portugal,  Henrique Torrinha.
Até ao momento decorreu
uma reunião preparatória, onde
foram lançadas "as bases para a
adopção de um conjunto de me-

didas que permitam não só a sua
divulgação, como o incremento
da actividade junto da população
mais jovem de Vila Verde".

Este protocolo permitirá à au-
tarquia, em parceria com os
Agrupamentos de Escolas e ou-

tros agentes desportivos e da
área da Educação, "assumir um
papel fundamental na formação
do jovens do concelho", adianta
o presidente da Câmara de Vila
Verde.

O protocolo tem validade de
dois anos e vem potenciar a ins-
crição e filiação de atletas nos
clubes concelhios, bem como
apoiar a criação de escolas de
andebol e a formação de agentes
desportivos que possam prestar
apoio às iniciativas promovidas
pela câmara municipal. 

O protocolo prevê ainda o
apoio aos docentes da disciplina
de Educação Física e, simulta-
neamente, aos programas de en-
riquecimento escolar.

PROTOLO EM MARCHA COM A FEDERAÇÃO

Autarquia de Vila Verde promove andebol nas escolas

Protocolo com a
Federação Portugue-

sa de Andebol engloba
os Agrupamentos de

Escolas do concelho e
tem a validade de

dois anos.

Página 20



A21

Diário de Aveiro   Tiragem: 7014

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 30

  Cores: Preto e Branco

  Área: 5,03 x 33,79 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 35951769 10-06-2011

� As Festas de Santo António, da
Cidade e do Município de Estar-
reja, que decorrem até à próxima
segunda-feira, vão ser animadas
por muito desporto. Durante o
fim-de-semana realizam-se três
eventos desportivos onde estarão
envolvidos centenas de atletas.

O Torneio de Andebol “Garci
Cup 2011”, organizado pela Asso-
ciação Desportiva Arsenal de Ca-
nelas, joga-se a partir de hoje nos
pavilhões desportivos do muni-
cípio, envolvendo os escalões de
minis, infantis, iniciados e juve-
nis. Em competição vão estar cer-
ca de 20 equipas da região, estan-
do ainda previsto um jogo de se-
niores entre o Arsenal de Canelas
e a Artística de Avanca.

Também hoje , , a partir das 15.45
horas, no Complexo de Desporto e
Lazer de Estarreja, disputa-se o
Torneio deNatação “Cidade de Es-
tarreja”. A prova conta com a par-
ticipação de um total de 180 nada-
dores, em representação das equi-
pas do Ac. Viseu, Espinho, AEJ,
Feirense, Nazaré, Benedita, Maia,
Vagos, CAPGE, Galitos, Mealha-
da, Sporting de Aveiro, Campi-
nho, Águeda e Estarreja. Às 17.30
horas, está prevista uma exibição
de natação sincronizada pela
equipa dos Serviços Sociais da
Câmara Municipal de Ovar.

Amanhã, disputa-se o 1.o Tro-
féu de Ciclismo Tensai Estarreja, a
partir das 14.30 horas, no Eco-Par-
que Empresarial. Na prova, orga-
nizada pela Associação de Ciclis-
mo de Aveiro, em parceria com a
TENSAI, Centro Paroquial de St.a
Marta de Portuzelo e Câmara
Municipal de Estarreja, partici-
pam cerca de 200 ciclistas de vá-
rios pontos do país, nas Benja-
mins (14h30 - Prova de Destreza),
Iniciados (14h15 - Prova em Linha
3,2 km; 15h00 - Prova de Destreza),
Infantis (15h00 - Prova em linha 8
km); Juvenis (16h00 - Prova em li-
nha 12km) e Cadetes (17h00 - Pro-
va em linha 50km).

As provas dos escalões de ben-
jamins, iniciados e infantis decor-
rem junto às instalações da Ten-
sai, no Eco-Parque Empresarial
de Estarreja, enquanto as dos es-
calões de juvenis e cadetes têm
partida junto à empresa, com en-
trada em circuito no centro da ci-
dade e meta em frente aos Paços
do Concelho. A cerimónia de en-
trega de prémios está marcada
para as 18 horas, na Praça Fran-
cisco Barbosa.l

FESTAS DO MUNICÍPIO

Andebol,
Ciclismo
e Natação
em Estarreja
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Coimbra “capital”
do desporto adaptado
Jogos de Portugal arrancam hoje. Durante dois dias a cidade dos 
estudantes vai receber mais de 800 atletas divididos em 15 modalidades

Ricardo Busano

� Os Jogos de Portugal em des-
porto adaptado começam hoje
em Coimbra. Ao longo de dois
dias mais de 800 atletas, dividi-
dos em 15 modalidades (Andebol
CR, Atletismo, Basquetebol CR,
Basquetebol DI, Boccia, Ciclis-
mo, Futebol 7, Futsal DI, Futsal S,
Goalball, Judo, Natação, Remo
Indoor, Ténis de Mesa e Tricicle-
ta), têm a oportunidade de mos-
trar pela primeira vez em Portu-
gal a sua paixão de vencer.

A aposta num evento desporti-
vo «sustentável a nível económi-
co e ambiental» e a possibilidade
de utilizar as várias infra-estrutu-
ras da cidade e adaptá-las às
necessidades dos atletas foi o
principal objectivo da organiza-
ção. Todavia, as intenções da
estrutura directiva não se ficam
por aqui, uma vez que a iniciativa
visa dar a possibilidade ao públi-
co de conhecer atletas inspirado-
res e funcionar como uma porta
de incentivo para que mais defi-
cientes se envolvam no desporto.

«Estes jogos pretendem ser
uma jornada desportiva, na
qual se revelem mas não se
esgotem, os valores associados à
prática desportiva competitiva
nas modalidades mais pratica-
das em Portugal, mas que deles

fique a mensagem de que o des-
porto é por excelência uma acti-
vidade de integração e coesão
social», revelou Leila Mota, pre-
sidente da Federação Portugue-
sa de Desportos para Pessoas
com Deficiências.

O evento contará com a parti-
cipação dos melhores atletas
nacionais das várias modalida-
des, alguns com participações
nos Jogos Paralímpicos e meda-
lhados nos Campeonatos do
Mundo e da Europa. l

VÁRIAS individualidades associaram-se à promoção deste evento

D
.R

.
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Luís Filipe �  Silva

O ABC inicia hoje a perse-
guição ao título nacional de 
juniores em andebol, troféu 
que foge há três anos. A fase 
final da competição disputa-
-se em Resende, de hoje até 
domingo e engloba as par-
ticipações de ABC, FC Porto, 
Sporting e Belenenses.

Os bracarenses começam a 
competição hoje, frente ao FC 
Porto (20h30), ao passo que 
Sporting e Belenenses jogam 
às 18h30.

O ABC foi a equipa mais re-
gular da época, ao terminar 
a 1.ª fase no primeiro lugar, 
mas as maiores dificuldades 
surgiram na fase intermédia, 
onde a equipa orientada por 
Raul Maia ficou no segundo 
posto, atrás do Sporting, mas 

conseguiu a qualificação para 
a fase final.

A segunda jornada dispu-
ta-se na tarde de amanhã, e 
prevê a realização dos jogos 
Belenenses-FC Porto (16h00) 

e Sporting-ABC de Braga 
(18h00). A competição ter-
mina domingo de manhã, 
com os jogos ABC de Bra-
ga-CF Belenenses e FC Por-
to-Sporting.

Iniciados defendem 
título na Maia

Por seu turno, os iniciados 
do ABC defendem o título, jo-
gando agora a fase final na ci-
dade da Maia.

Os academistas jogam hoje 
(18h00) frente ao Águas San-
tas e amanhã joga com o Be-
lenenses (18h00). No domin-
go, o ABC fecha a participação 
com o FC Porto (10h00).

Academistas abrem hoje a fase final do nacional de andebol  frente ao FC Porto

Juniores do ABC iniciam perseguição
ao título que foge há três anos

Juniores do ABC querem trazer o título para Braga

DM
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  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 26

  Cores: Preto e Branco

  Área: 22,65 x 6,82 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 35952604 10-06-2011

CD “Os Especiais” participa nos 1.ºs Jogos de Portugal

A Federação Portuguesa de Desporto Para Pessoas Com Defi-
ciência organiza, hoje e amanhã, pela 1.ª vez, os Jogos de Portu-
gal, em Coimbra. Ao conquistar cada cidade, os Jogos de
Portugal irão envolver os habitantes no desporto adaptado e dina-
mizar a região, a nível económico, apostando na logística local. A
cidade escolhida para dar o pontapé-de-saída deste novo pro-
jecto é Coimbra. Os Jogos de Portugal dão ao público a possibili-
dade de conhecer atletas inspiradores e celebrar com eles as
suas vitórias. Serão mais de 800 atletas, a competir em 15 mo-
dalidades, reunidos durante dois dias em Coimbra. Pela 1.ª vez,
os atletas do desporto adaptado têm a oportunidade de mostrar

em Portugal a sua “Paixão de Vencer”. Atletismo (D.I); Basquete-
bol em Cadeira de Rodas; Basquetebol (D.I); Boccia; Ciclismo;
Futsal (D.I); Futsal (Surdos); Futebol-7; Goalball; Andebol em Ca-
deira de Rodas; Natação; Ténis-de-Mesa (D.I); Orientação; Remo
Indoor e Tricicleta são as modalidades envolvidas. O Clube Des-
portivo “Os Especiais” participa neste evento para pessoas com
deficiência representado as modalidades de Basquetebol (D.I) -
prova Taça de Portugal -; Ténis-de-Mesa - Campeonatos Nacio-
nais Individuais escalões (D.I) - e Atletismo (D.I.) - na prova Cam-
peonato de Portugal ANDDI.

Vasco Sousa
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  País: Portugal

  Period.: Diária
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  Corte: 1 de 1ID: 35952473 10-06-2011

Frederico Machado
treina andebol
sénior do Marítimo

O andebol do Marítimo vai regis-
tar alterações, ao nível do co-
mando técnico das suas equipas,
na próxima tépoca.Marco Freitas,
treinador da equipa sénior, termi-
nou o contrato, deixando os
verde-rubros.A sua vaga será
colmatada por Frederico Ma-
chado, que esta temporada exer-
ceu as funções de treinador da
equipa júnior, além de coordena-
dor o andebol do clube. Em
2001/12, Frederico Machado vai
continuar a coordenar a modali-
dade, mas no trabalho de campo
será técnico da equipa principal.

Paulo Vieira nos juniores
A vaga deixada em aberto por
essa ascensão de Frederico Ma-
chado à formação sénior será su-
primida pela entrada de Paulo
Vieira no andebol maritimista. O
ex-internacional português vinha
desempenhado o cargo de diri-
gente no Madeira SAD e vai
agora envergar, pela primeira vez,
as cores verde-rubras, na quali-
dade de treinador da equipa jú-
nior, que vai voltar a militar na
próxima época no escalão princi-
pal da modalidade ao nível, a I Di-
visão, enqunto os seniores
continuam na II Divisão Nacional.

David Spranger
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Jornal Torrejano   Tiragem: 3250

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 11

  Cores: Cor

  Área: 28,18 x 10,78 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 35935737 10-06-2011

Andebol: juvenis do JAC
são campeãs nacionais

É mais um feito histórico para o
andebol e o desporto de Alcanena.
A equipa de juvenis femininos sagrou-
se campeã nacional de andebol nos
dias 3, 4 e 5 de Junho, em Leiria,
ao derrotar na jornada de domingo,
no jogo do título, a equipa nortenha
do Maiastars.

Na primeira jornada o JAC der-
rotou a Juvelis por 30/28 e na se-
gunda perdeu por 32/31 contra
Valongo do Vouga, num jogo de grande
polémica marcado por um erro grave
em prejuízo da equipa de Alcanena
– erro que foi assumido publicamente
pela equipa de arbitragem. Mas tudo
continuava em aberto e os resulta-
dos ditaram que o último jogo do de-

cidiria o título. O JAC venceu de forma
categórica o Maiastars e sagrou-se
campeão nacional, terminando as-
sim mais uma grande época para o
andebol de Alcanena. Ao título na-
cional, juntam-se os terceiros lugares
alcançados pelas equipas de inicia-
das e juniores. De realçar que este
é o quinto título nacional em sete
anos de projecto nos vários escalões,
a que se juntam as quase vinte pre-
senças nas respectivas fases finais
dos campeonatos nacionais, a pro-
moção oficial a Centro de Formação
de Andebol e as actuais 11 atletas
internacionais. Facilmente se con-
clui que se está perante um grande
clube de formação.
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Jornal Torrejano   Tiragem: 3250

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 6,14 x 8,83 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 35935737 10-06-2011

Andebol: juvenis
do JAC são
campeãs nacionais

É mais um feito histórico para
o andebol e o desporto de Alca-
nena. A equipa de juvenis femi-
ninos sagrou-se campeã nacio-
nal de andebol nos dias 3, 4 e 5
de Junho, em Leiria, ao derro-
tar no domingo, no jogo do tí-
tulo, a equipa nortenha do
Maiastars. É o quinto título na-
cional em sete anos de projecto
nos vários escalões, a que se jun-
tam as quase vinte presenças nas
respectivas fases finais dos cam-
peonatos nacionais.      Página 11
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  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 24

  Cores: Preto e Branco

  Área: 4,97 x 5,26 cm²
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Verdadeiro Olhar (O)   Tiragem: 10000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 6

  Cores: Cor

  Área: 18,37 x 15,07 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 35934270 10-06-2011

 A modalidade de andebol na 
EB2,3 de Nevogilde tem vindo a 
cativar cada vez mais alunos. 
 Neste momento, são 12 as 
praticantes da modalidade, mas 
Maria José Rocha, que lecciona 
educação física na EB 2,3 de Ne-
vogilde, acredita que este número 
aumentará rapidamente. “Está em 
iniciação uma nova equipa de In-
fantis Masculinos”, destaca a pro-
fessora. 
 Os treinos decorrem no pavi-
lhão da EB 2,3 de Nevogilde. Os 
Infantis juntam-se aos sábados 
de manhã, das 10h00 às 11h35, 
e os Juvenis treinam todas as se-
gundas-feiras das 19h00 às 21h00 
e às quartas-feiras das 20h00 às 
21h00.
 A equipa de Juvenis é federada 
desde o ano passado, tendo par-
ticipado na Taça de Encerramen-
to e num Torneio de andebol de 
praia. Este ano participa na Taça 
Primavera, no campeonato regio-
nal, e vai participar ainda na Taça 
de Encerramento, no Torneio de 
andebol de praia e, eventualmen-
te, no Torneio Costa de Oiro, em 

equipa de juvenis já é federada

andebol cativa cada vez mais alunos 
na eB2,3 de nevogilde

Lagos-Algarve. 
 “É uma equipa muito recente 
na competição federada, tradu-
zindo-se, em determinadas al-
turas, em desvantagem relativa-
mente às equipas de clubes que 
possuem formação desde os mais 

pequenos”. “Já alcançamos algu-
mas vitórias e isso foi fantástico, 
tendo em conta o pouco tempo de 
competição que estes atletas pos-
suem. Pretendemos ganhar mais 
uns jogos”, acrescenta Maria José 
Rocha. 

 Quem estiver interessado em 
praticar andebol tem de dirigir 
ao pavilhão da escola EB2,3 de 
Nevogilde nas horas dos treinos, 
havendo preferência pelos alunos 
que têm idades compreendidas 
entre os 10 e os 12 anos.
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   	Meio: RTP Madeira - Telejornal Madeira

 	Duração: 00:01:42

 	Hora de emissão: 21:39:00 
ID: 35953728

 
09/06/2011

Taça de Portugal de Andebol feminino

 

A equipa feminina do Madeira Andebol quer chegar à final da Taça de Portugal. Para isso tem de

vencer o Gil Eanes no Sábado.

 

 

Página 36



A37

   	Meio: RTP 1 - Telejornal

 	Duração: 00:00:40

 	Hora de emissão: 20:40:00 
ID: 35942306

 
09/06/2011

Selecção Portuguesa de Andebol venceu a

Eslovénia

 

A Selecção Portuguesa de Andebol venceu a Eslovénia.
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   	Meio: RTP N - Notícias 18/20

 	Duração: 00:01:49

 	Hora de emissão: 18:48:00 
ID: 35942375

 
09/06/2011

Europeu de Andebol: Portugal venceu a

Eslovénia

 

No andebol Portugal venceu a Eslovénia.
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Alto Minho   Tiragem: 5300

  País: Portugal

  Period.: 2 por Semana
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  Pág: 40

  Cores: Preto e Branco

  Área: 5,17 x 16,70 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 35934419 09-06-2011

Andebol:
Afifense desce de divisão

Afifense e Feirense disputaram no
pavilhão de Afife a última jornada da
fase de apuramento, num jogo do
vale tudo, pois a equipa que perdesse
descia de divisão e foi precisamente a
turma de Afife que não conseguiu os
seus objetivos, perdendo por 24-25.
O Afifense entrou com determina-
ção embora tenha encontrado um
Feirense muito forte que equilibrou o
marcador até aos 20 minutos, altura
em que o Afifense começou a ganhar
vantagem, graças aos remates de pri-
meira e segunda linha dos seus late-
rais, que fizeram a equipa subir ainda
mais de rendimento, chegando a
intervalo a vencer por 13-10. No
segundo período, o Afifense mos-
trou-se mais forte e, aos poucos, foi
aumentando a vantagem no marca-
dor: aos 25 minutos vencia por 23-
17. Porém, o Feirense nunca baixou
os braços e numa jogada de contra-
ataque o guarda-redes do Afifense,
Romeu, saiu ao encontro da bola,
provocou o contacto com o adversá-
rio e viu o cartão vermelho. A partir
daqui, o Afifense fica com menos
dois jogadores e o Feirense acabou
por superar uma desvantagem de seis
golos, vencendo a partida, quando já
poucos acreditavam. A equipa via-
nense desce de divisão depois de
mais de década e meia a disputar os
campeonatos nacionais. Na próxima
época poderá vir a disputar o cam-
peonato da III Divisão, se houver
alguma desistência.
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Diário de Viseu   Tiragem: 2327

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 13

  Cores: Preto e Branco

  Área: 13,04 x 13,86 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 35929885 09-06-2011

Fase Final do Campeonato Nacional de Juniores Mascuninos

Começa amanhã e prolonga-se até domingo

Resende recebe ‘final four’
SILVINO CARDOSO

O Pavilhão Municipal de
An reade, em Resende, vai ser o
palco da disputa da fase final do
campeonato nacional de juni o -
res masculinos, que vai permi-
tir encontrar o campeão nacio -
nal da categoria.

As fases de apuramentos rea -
lizaram-se na semana passada
em Mangualde e Baião, tendo o
ABC de Braga e e o Sporting si -
do os apurados do grupo que
dis putou a fase no pa vilhão
man gualdense.

FC Porto e Belenenses con-
seguiram o apuramento em
Baião, o que quer dizer que aca -
baram por chegar à final, em
Re sende, as equipas que se apre-
sentavam como favoritas nos
respectivos grupos.

Na ‘final four’ prevêm-se
jogos de grande emoção, já a
partir de amanhã, pois os clu -
bes participantes são de valor
semelhante, sendo uma incóg-

nita quem se sagrará cam peão
nacional, embora Spor ting e FC
Porto se apresentem, ligeira-
mente, favoritos.

A verdade é que no Pavilhão
de Anreade, em Resende, o pú -
blico afecto às equipas que dis -
putam a posse do título, vai ter
a oportunidade de incentivar os
jogadores, o que ajudará a bons
espectáculos de andebol, tendo
em conta o valor dos concor -
ren tes.

Em Mangualde disputou-se uma das fases de apuramento para a final

CALENDÁRIO DOS JOGOS

AMANHÃ

Sporting-Belenenses (18h30)

ABC Braga-FC Porto (20h30)

SÁBADO

Belenenses-FC Porto (16h00)

Sporting-ABC Braga (18h00)

DOMINGO

ABC de Braga-Belenenses (10h00)

FC Porto-Sporting (12h00)
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Diário Insular   Tiragem: 3500

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 8

  Cores: Cor

  Área: 9,15 x 13,08 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 35929752 09-06-2011
ANdeBoL

PraiAndebol
no domingo
O Gabinete técnico da associação de andebol da ilhater-

ceira leva a efeito no próximo domingo, a partir das 15:00, no 
denominado areal grande da Praia da Vitória, o i Praiandebol
2011, certame inserido no Circuito de andebol de Praia. a
organização solicita que as equipas estejam presentes no local 
do evento às 14:15.

entretanto, já estão calendarizados os próximos Praiandebol 
2011, os quais obedecem ao seguinte programa: ii Praiande-
bol, 10 de julho, às 15:00; iii Praiandebol, 31 de julho, 15:00 
(integrado no programa das festas da Praia); iV Praiandebol, 
quatro de setembro, 15:00. 

PRAIANDEBOL decorre no areal grande da Praia da Vitória 
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Grande Porto   Tiragem: 12000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 30

  Cores: Cor

  Área: 7,96 x 31,58 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 35928217 09-06-2011
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Grande Porto   Tiragem: 12000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 4,05 x 5,07 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 35928217 09-06-2011
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Grande Porto   Tiragem: 12000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 30

  Cores: Cor

  Área: 17,07 x 31,36 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 35928249 09-06-2011
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Interior (O)   Tiragem: 8960

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 21

  Cores: Cor

  Área: 23,33 x 30,19 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 35933669 09-06-2011

PROJETADA para fazer do 
andebol uma modalidade 
com futuro na região, a 
Escola de Andebol do Insti-
tuto Politécnico da Guarda 
(IPG) conheceu este ano o 
seu ponto mais alto com 
a participação da equipa 
de infantis masculinos no 
campeonato nacional do 
escalão. Apesar dos resulta-
dos não terem sido os mel-
hores nesta estreia, sétimo 
lugar entre os oito partici-
pantes da segunda fase da 
zona 1, a responsável ficou 
agradada com o desempen-
ho dos jovens atletas que 
tiveram oportunidade de 
conhecer outras realidades.

A diretora da Escola de 
Andebol do IPG explica que 
a ideia de criar uma estru-
tura dedicada à formação 
da modalidade resultou de 
uma parceria do Politécnico 
com a  Federação de Ande-
bol de Portugal e a Associa-
ção de Andebol da Guarda. 
Criada há três anos, a escola 
beneficiou do fim de uma 
estrutura idêntica no Out-
eiro de S. Miguel e a «maior 
parte desses meninos foi 
reencaminhada para aqui», 
bem como um dos treina-
dores que também leciona 
no IPG, adianta Maria João 
Silva. «Nesse primeiro ano foi 
mais fácil porque a equipa já 
estava praticamente formada 
e depois só teve que se tra-
balhar isso», acrescenta a 
responsável, referindo que o 
“passaporte” para o Nacional 
resultou do triunfo no Region-
al, que contou com equipas 
dos distritos da Guarda e de 
Viseu. Quanto à experiência 
naquele campeonato, onde 
defrontou formações com 
história na modalidade como 
o ABC de Braga ou o Porto, 
considera que «se pode fazer 
um balanço positivo porque 
o Nacional dá aos miúdos 

Escola de andebol do 
IPG quer criar raízes 
da modalidade

Equipa de infantis masculinos competiu este ano pela primeira 
vez no campeonato nacional do escalão

Alguns dos atletas que competiram este ano no Nacional de infantis

«Gosto muito da modalidade, acho que 
sou bom jogador, marco muitos golos». Apesar 
de jogar há um ano apenas, Alfredo Torres 
apresenta já um bom “cartão de visita”. Aos 
10 anos, ainda na categoria de minis, revela 
que a apetência para os golos deriva da sua 
posição em campo de lateral direito, «porque 
sou esquerdino», explica. «Comecei por ir para 
o andebol pela minha estatura, por ser alto, e 
depois gostei muito», revela o jovem. Alfredo 
Torres faz um balanço positivo da sua primeira 
época no andebol: «A experiência foi boa, 
joguei com colegas do escalão acima de mim 
e saí-me bem». Quanto a uma possível carreira 
na modalidade, diz ainda não pensar «muito 
nisso», mas adianta que «logo se verá com o 
decorrer dos anos». Bernardo Luzio tem 12 
anos e há três que pratica andebol. Do escalão 
acima de Alfredo, o jovem explica a influência 
da escola que frequenta na escolha da modali-
dade. «Eu ando numa escola [Outeiro de São 
Miguel] onde o andebol é o principal desporto 
e a base da nossa equipa veio do Outeiro». 

De resto, diz gostar «da equipa, do treinador e 
do jogo» em si, lamentando o facto de haver 
«poucas equipas de andebol na Guarda e 
muitas de futebol». 

Apesar da equipa recentemente formada 
com mais alguns jovens de outras escolas 
ter ficado em penúltimo lugar, Bernardo con-
sidera que, «para uma primeira experiência, foi 
muito bom. Empatámos contra os campeões 
anteriores e fizemos uma boa prova». Quanto 
à experiência, o andebolista não tem reservas: 
«Gostei muito de ir jogar fora contra equipas 
que me deram uma experiência que, se cal-
har, nunca mais vou ter na vida, como jogar 
contra Porto, ABC de Braga, Águas Santas ou 
Penafiel». A mesma opinião tem Daniel Veiga, 
que também pratica a modalidade há três 
anos. «Foi bom, nunca tínhamos jogado contra 
estas equipas. Sentimo-nos bem em campo 
como coletivo», garante. Num país onde o “de-
sporto rei” impera, o jovem revela, que apesar 
de também jogar futebol com os amigos, «o 
andebol é diferente, marcam-se mais golos».

 Ricardo Cordeiro
DR

«Gosto de futebol, mas no andebol 
marcam-se mais golos»

outra rodagem que o re-
gional não dá».  

De resto, também é uma 
«mais-valia» para o próprio 
IPG pela «divulgação» que é 
feita, por exemplo nas des-
locações no autocarro da 
instituição a vários pontos do 
país, mas também porque o 
andebol poderá servir como 
um modo de captar futuros 
alunos: «São miúdos que 
andam por cá, vão crescer e 
vão tomar uma opção quanto 
ao seu futuro e que podem 
ficar porque vão conhecendo 
a estrutura e a dinâmica do 
IPG», acredita. Sobre os re-
sultados desportivos, duas 
vitórias e dois empates em 
14 jornadas, Maria João Silva 
admite que os responsáveis 
pela escola já tinham con-
sciência de que a tarefa ia 
ser «complicada porque es-
távamos a jogar com equipas 
que têm grande tradição 
no andebol», enquanto na 
Guarda não se lembra de ter 
havido uma equipa de ande-
bol deste escalão. A diretora 
considera que os pequenos 
atletas «não se portaram 
mal» nesta experiência e 
realidade novas na medida 
em que enfrentaram equipas 
com «uma “pedalada” muito 
maior» nestas competições.

Aliás, a diferença até se 
nota ao nível de arbitragens: 
«Sente-se muito infelizmente 
e em muitos jogos eu tive de 
estar na mesa e assisti várias 
vezes a isso. É uma coisa 
assustadora porque há uma 
grande dualidade de critérios 
e perdemos alguns jogos um 
bocadinho à conta disso», 
critica. Apesar de ainda não 
estar assegurado, o projeto 
deverá ter continuidade nos 
próximos anos e há intenção 
de alargar as categorias de 
minis (9 e 10 anos) e de in-
fantis (11 e 12 anos) a outros 
escalões etários para garan-
tir que os jovens possam dar 
continuidade à prática da 
modalidade na Guarda.
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Escola de 
andebol do IPG 
quer criar raízes
Projeto conheceu este ano o seu 
ponto mais alto com a participa-
ção da equipa de infantis mascu-
linos no campeonato nacional do 
escalão  ____________________  21

DESPORTO
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Naquela que foi uma derrota histórica 
do PS no distrito da Guarda, o presidente da 
Federação foi o principal responsável pelo 
descalabro eleitoral da noite de domingo. 
A votação alcançada não permitiu eleger 
os habituais dois deputados, como seria de 
esperar, e José Albano Marques – que não 
assume as consequências deste desaire – 
fi cou pelo caminho. É, portanto, uma derrota 
pessoal e política, mas só o líder é que não 
a vê.  

José Albano Marques

Num distrito dominado pelo futebol, 
é sempre salutar a dinamização de novas 
atividades desportivas. Projetada para fazer 
do andebol uma modalidade com futuro na 
região, a escola do Instituto Politécnico da 
Guarda conheceu este ano o seu ponto mais 
alto com a participação da equipa de infan-
tis masculinos no campeonato nacional do 
escalão. Apesar dos resultados não terem 
sido os melhores, um sétimo lugar entre os 
oito participantes da segunda fase da zona 
1, é de louvar a iniciativa e a tentativa de 
“descentralização” também no desporto.

Escola de Andebol

Foi uma vitória histórica. Sobretudo se 
tivermos em conta que, desde a década de 
80, o PSD nunca se tinha distanciado tanto 
da percentagem obtida pelos socialistas 
no distrito da Guarda. No último domingo, 
conquistaram 46,32 por cento dos votos en-
quanto o PS obteve apenas 28,31 por cento, 
o que signifi ca que houve uma diferença de 
mais de 16 mil votos. Um resultado à medida 
das expetativas dos eleitores, num tempo 
que se anuncia de grandes difi culdades.

PSD

Foi uma das forças políticas que mais 
cresceu no distrito nas legislativas de 2009. 
E dois anos depois voltou a estar em des-
taque, desta vez pelos piores motivos: o BE 
perdeu o lugar de quarta força política a nível 
distrital e 4.628 votos. Há quem vaticine que 
será o princípio do fi m deste partido feito 
de vários ideais e orientações, fechado na 
retórica e nas frases feitas, que não soube 
acompanhar as mudanças da sociedade civil. 
Sinal dos tempos. 

Bloco de Esquerda
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A dupla interna-
cional madei-
rense mais
categorizada da
actualidade (Ri-
cardo Fon-
seca/Duarte
Santos) foi no-
meada para o IV
Campeonato do
Mundo de Ande-
bol Sub-19 mas-
culinos. O evento
decorre na Ar-
gentina, de 10 a
20 Agosto.
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Ainda recentemente, o treinador catalão levou o “Barça” à conquista da Liga dos Campeões masculina, na Alemanha.

O técnico principal da formação sé-
nior masculina de Andebol do Barce-
lona, Xavi Pascual, estará, estemês, no
Funchal para ser o prelector de algu-
mas horas relativas ao Curso de Grau
IV, iniciativa que a Associação madei-
rense desta modalidade irá levar a
efeito, entre os dias 13 e 16do corrente.
Para além dos mais 20 técnicos já

inscritos, outros treinadores poderão

vir a assistir a este momento que, por
certo, será enriquecedor, pois empre-
sença está um dos nomes mais con-
ceituados do Andebol masculino in-
ternacional. Recorde-se que, ainda
recentemente, o líder do Madeira
SAD, Paulo Fidalgo, esteve em Barce-
lona a estagiar junto daquele treina-
dor, sendo o elo de ligação para esta
vinda à Madeira. A turma catalã foi fi-

nalista vencida da Liga dos Campeões
na época passada e na presente
(2010/11), Xavi Pascual conquistou esse
mesmo troféu, numa “final-four” que
decorreu na Alemanha.
Ou seja, na próxima semana, o ac-

tual treinador campeão da Europa de
Andebol estará virá ao Funchal para
ser prelector do Curso de Grau IV. 1

vascosousa@jornaldamadeira.pt

O treinador campeão da Europa pelo Barcelona estará no Funchal,
no decurso da próxima semana para ser prelector do Curso de Grau
IV da Associação de Andebol daMadeira.

Xavi Pascual ministra
prelecção na Madeira

7 ANDEBOL - CURSO DE GRAU IV NA PRÓXIMA SEMANA COM TREINADOR DE LUXO

DR
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ANdebOL
infantis femininas  
do 1º de maio vencem 
taça primavera

A taça primavera é a última competição da época e 
desta vez foi disputada a duas voltas. Tal não impediu 
que as meninas da SIR 1º de Maio revalidassem o título 
e, para tal, no último domingo foram até Santa Catari-
na disputar a última jornada e venceram por 25 – 10.

As anfitriãs foram a equipa que mais jogos disputou 
com a SIR 1º de Maio durante a época e se é verdade 
que nunca ganharam, também nunca perderam por 
mais de dois golos e a jogar em casa prometiam ser 
um “osso duro de roer”. 

Mostrando a boa forma com que termina a época, 
a SIR assumiu o jogo desde o primeiro apito do árbitro 
e com alguma facilidade fez um parcial de 0-5, nos pri-
meiros dez minutos, chegando ao intervalo a ganhar 
por 3-13.

O segundo tempo mais não foi que o confirmar da 
primeira parte mesmo com a rotação de atletas feita 
pela SIR, e com o apito final terminou uma época certa-
mente para recordar com as sucessivas conquistas: Tor-
neio Outono, 1º no acesso ao Nacional, Campeonato 
Regional (distritos de Leiria, Coimbra e Castelo Branco) 
e Torneio Primavera.

Parabéns à treinadora Ana Luísa, à adjunta Rita 
Cardoso, às atletas, familiares e à SIR 1º de Maio.

Jogaram e marcaram pela SIR: Isabel Cardoso (3), 
Marta Santos (4), Inês Pereira, Diana Norte (1), Marta 
Oliveira (2), Jéssica Cordeiro (8), Rita Carlos, Soraia 
Barros, Ana Matos, Vânia Barros, Carolina Cintra (7), 
Íris Amaral, Bruna Nunes e Beatriz Oliveira. ß
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Depois de muitas incertezas,
avanços e recuos, está tudo defi-
nido quanto ao Circuito Nacional
de Andebol de Praia de 2011, divi-
dido em três competições regio-
nais – Porto, Aveiro e Leiria -, que
apurarão os dois melhores de cada
escalão para a fase final nacional.

Em Leiria, a primeira etapa terá

lugar em São Pedro de Moel, de 24
a 26 de Junho, seguindo-se o Pedró-
gão de 1 a 3 de Julho, Nazaré de
8 a 10 de Julho, Paredes da Vitó-
ria, de 15 a 17 de Julho e Praia da
Vieira, de 22 a 24 do mesmo mês.

A competição será dividida
em quatro escalões – masters
masculinos e femininos, e roo-

kies masculinos e femininos –
sendo que as taxas de inscrição
de uma equipa na Federação de
Andebol de Portugal, com data
limite a 22 de Junho, oscila entre
os 175 e os 125 euros. Depois,
há ainda a inscrição em cada
um dos cinco torneios, que ron-
da os 60 euros.  �

Competição começa a 24 de Junho, em São Pedro de Moel

Está aí o Circuito Nacional de Andebol de Praia
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Depois de ter chegado à final
da Taça de Portugal na tempo-
rada passada, que perdeu, fren-
te ao Madeira SAD, por 28-20,
o Colégio João de Barros tem,
desde já, garantida a presença na
final four da competição, que se
disputa no pavilhão Eduardo
Gomes, em Pombal, no próximo
fim-de-semana.

A vitória de sábado, frente ao
Sports Madeira (26-23), qualifi-
cou o emblema do concelho de
Pombal para a fase de todas as
decisões, ao passo que a Juven-

tude do Lis, com um sorteio azia-
go, foi eliminada pelo campeão
nacional Gil Eanes, por 30-20.

Agora, frente ao Colégio de
Gaia, jogo marcado para as 16
horas de sábado, a equipa de Pau-
lo Félix vai tentar “vencer”. “Somos
favoritos”, admite o treinador.
“Tudo iremos fazer para chegar
à final e repetir o feito da tem-
porada passada. Se conseguir-
mos chegar à final, tudo pode
acontecer.” O jogo decisivo está
marcado para as 16 horas de
domingo. �

Equipa de Meirinhas está na final four da Taça de Portugal

João de Barros quer primeiro 
grande título nacional
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Andebol

Juvenis da Juve
em terceiro
A equipa de juvenis femininos da
Juventude do Lis classificou-se em
terceiro lugar na fase final do Nacio-
nal de andebol daquele escalão.
Que se disputou em Leiria no pas-
sado fim-de-semana. O título sor-
riu ao JAC Alcanena e em segun-
do lugar ficou o Maiastars. Por sua
vez, o AC Sismaria foi quarto no
Nacional de juniores da 2ª Divi-
são. �
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Andebol - Nacional de Juniores Next 21

Título decide-se 
em Resende

ABC de Braga, F.C.Porto, Sporting 
CP e CF Belenenses, quatro referên-
cias do andebol em Portugal, são os 
finalistas do Next 21 - Campeonato 
Nacional de Andebol, em juniores 
masculinos, que vão discutir o título 
nacional em Resende.

Os quatro “grandes” acabaram por 
confirmar o favoritismo com que par-
tiam para a segunda fase, realizada 
nos últimos dias em Mangualde e 
Baião.

Em Mangualde, o Sporting impôs-
se à concorrência e com duas vitó-
rias, frente ao Águas Santas e ao São 
Bernardo, praticamente carimbou o 
apuramento. 

O empate registado no jogo com o 
ABC de Braga acabaria por garantir o 
primeiro lugar no grupo, com 8 pon-
tos, seguido de ABC de Braga, com 6 
pontos – posição que também lhe ga-
rantiu o apuramento para Resende. 
Águas Santas e São Bernardo, ambos 
com cinco pontos, ficaram fora da dis-
cussão do título.

Em Baião, o FC Porto conseguiu o 
primeiro lugar, só com vitórias, com 
triunfos frente ao Belenenses, Madei-
ra Marítimo e Sporting de Espinho. 

Os portistas terminaram assim lí-
deres do grupo, com 9 pontos, apu-
rando-se para a fase final, onde vão 
acompanhados pelo Belenenses, que 
foi segundo no grupo de Baião com 
7 pontos.

A fase final está agendada para o 
Pavilhão de Anreade, em Resende, e 
vai decorrer a partir de amanhã, dia 
10 de Junho, e terminar no próximo 

domingo, dia 12 de Junho. 
Resende recebe esta fase final do 

Next 21, depois de um protocolo esta-
belecido com a Federação de Andebol 
de Portugal (FAP). Na ocasião, Hen-
rique Torrinha, presidente da federa-
ção, justificou a escolha: “Este acto 
encerra a importância numa vasta re-
gião onde queremos que o Andebol 
seja a modalidade de referência. Ser 
de referência para passar à excelên-
cia, é este o desafio da nossa moda-
lidade e é esse o caminho que quere-
mos imprimir, para que com estru-
turas sólidas passemos da referência 
para a excelência do Andebol”. 

Os jogos desta fase final em Resende 
têm entrada gratuita para o público 
que queira marcar presença nas ban-
cadas.

Quanto ao alinhamento dos jogos, 
o sorteio efectuado na sede da fede-
ração, foi o seguinte:

A Sporting venceu apuramento em Mangualde

3ª jornada -  (12/06/11)

ABC Braga  (10h00) Os Belenenses

FC Porto  (12h00) Sporting

NACIONAL ANDEBOL JUNIORES MASCULINOS 
FASE FINAL

2ª jornada -  (11/06/11)

Os Belenenses  (16h00) FC Porto

Sporting  (18h00) ABC Braga

1ª jornada -  (10/06/11)

Sporting  (18h30) Os Belenenses

ABC Braga  (20h30) FC Porto

D
R
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ANDEBOL
TONDELA 
DESPROMOVIDO
AOS DISTRITAIS
O Andebol Clube de 
Tondela vai na próxi-
ma época regressar aos 
regionais de andebol. 
Destino selado com 
uma derrota no recin-
to do Batalha AC, por 
30 – 19, num jogo onde 
apenas a vitória dava 
algumas esperanças de 
manutenção à formação 
orientada por Luís Car-
dantas. De acordo com o 
regulamento de provas 
para esta temporada, 
“os clubes classificadas 
nos dois últimos lugares 
em cada Zona descem 
de divisão”, e é preci-
samente essa a situação 
em que se encontram 
os tondelenses. A uma 
jornada do fim da com-
petição estão no 8º e 
penúltimo lugar, mas já 
sem hipóteses de chegar 
à 7ª posição, a última 
que garante a manuten-
ção. No último jogo o 
Tondela Andebol Clube 
vai cumprir calendá-
rio com a recepção ao 
Albicastrense. Quanto 
ao Académico de Viseu 
e ao ABC de Nelas, a 
manutenção estava há 
muito garantida.

8ª jornada 

A.A. Coimbra 29 27 ABC Nelas

Albicastrense 36 28 N.A. Pombal

Batalha AC 30 19 AC Tondela

Almeirim 33 25 Ac. Viseu

9ª jornada -  (10/06/11)

1º Maio - Almeirim

Ac. Viseu - Batalha AC

AC Tondela - Albicastrense

NA Pombal - AA Coimbra

NACIONAL ANDEBOL III DIVISÃO 
APURAMENTO ZONA CENTRO

Classificação

1.1º Maio 7 5 1 1 205-176 42

2.Ac. Viseu 7 4 1 2 216-206 38

3.AA Coimbra 7 5 1 1 203-187 37

4.Almeirim 7 4 1 2 204-187 36

5.ABC Nelas 8 3 0 5 224-217 35

6.Batalha AC 7 3 0 4 166-195 32

7.Albicastrense 7 3 1 3 223-222 31

8.Tondela AC 7 1 1 5 181-204 26

9.NA Pombal 7 1 0 6 194-222 23
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Visto e Falado

Vítor Santos
vtr1967@gmail.com

Cartão FairPlay
Realiza-se entre 9 e 12 de 

Junho a 4.ª edição da Fei-
ra do Desporto de Viseu. 
Todas as formas são vá-
lidas para fazer a promo-
ção e  reconhecimento de 
quem faz e promove o des-
porto, bem como motivar 
os cidadãos para a prática/
participação em activida-
des desportivas regulares. 
Ainda muito jovem este 
evento tem a colaboração 
de mais de duas dezenas 
de instituições locais, pro-
va da existência de um di-
namismo desportivo nem 
sempre visível. A visitar.  

Cartão Fairplay 
A equipa de iniciados 

masculinos do ABC de Ne-
las na primeira presença no 
Nacional da 1.ª Divisão de 
Andebol, garantiu a manu-
tenção. A equipa nelense 
amealhou muitos pontos 
de início que depois transi-
taram para a 2ª Fase, a que 
iria apurar os clubes que se 
mantinham e os que des-
ciam. NA Penedono e o AC 
Lamego também estão de 
parabéns pela manutenção 
nesta divisão. Viseu tem fu-
turo no andebol.  

Cartão Fairplay  
Celebra-se a 10 de Junho 

o dia Nacional do Minibás-
quete. Moimenta da Beira 
é a localidade do distrito de 
Viseu que acolhe o even-
to. Coincidindo com o ani-
versário do Clube de Des-
porto e Recreio que recen-
temente criou um núcleo 
de minibásquete, a festa do 
Basquetebol junta crian-
ças dos 7 aos 12 anos. A des-
centralização é a sempre 
de aplaudir.

Visto

Feira do 
Desporto

CM Viseu

Andebol

Iniciados
ABC Nelas

Basquetebol

Moimenta 
da Beira
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Andebol

Classificação

Classificação

Nacional de Infantis Masculinos
Fase Complementar, 1º/3º

Nacional de Infantis Masculinos
Fase Complementar, 4º/6º

Infantis fecharam 
Provas Oficiais

Equipa Pts JG V E D GM GS GD
ACADEMICO VISEU FC 6 2 2 0 0 97 71 26

SVR Benfica 5 3 1 0 2 122 91 31
TONDELA A. CLUBE 3 1 1 0 0 35 26 9

A Associação Despor-
tiva de Godim, ape-
sar da vitória conse-

guida frente ao CP Vila Nova 
de Paiva por 23/22, não conse-
guiu fugir ao 3º lugar, depois das 
3 equipas ficarem empatadas, 
com 4 pontos, sendo o desem-
pate favorável ao CP Vila Nova 
de Paiva com 2 golos positivos, 
ficando em segundo o Gouveia 
com 0 golos e em terceiro a AD 

Godim, com 2 golos negati-
vos.   Também o SVR Benfica, 
na sequência da derrota fren-
te ao Penedono por 31/22, não 
conseguiu fugir ao 6º lugar nesta 
Fase Complementar de Infantis 
Masculinos. Para o final da épo-
ca desportiva, espera-nos a reali-
zação do XI Torneio Cidade de 
Vila Real / Abílio Botelho, a de-
correr em Vila Real, nos dias 11 
e 12 de Junho.

Equipa Pts JG V E D GM GS GD
CASA P. V. N. PAIVA 4 2 1 0 1 46 44 2
D. L. C. GOUVEIA 4 2 1 0 1 44 44 0

AD Godim 4 2 1 0 1 43 45 -2
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Didáxis é vice-campeã 
nacional de andebol

As iniciadas da Didáxis de Riba d’Ave sagraram-se, no passado fim-de-
semana, vice-campeãs nacionais da 2ª divisão de andebol. A fase fi-
nal decorreu na cidade de Almada, nos dias 27, 28 e 29 de Maio, com
a participação das quatro melhores equipas do nacional da 2ª divisão:
Alavarium (Aveiro), Arsenal de Canelas (Estarreja), Quinta Nova (Al-
mada) e Didáxis (Riba d’Ave). Dos três jogos disputados, as meninas
de Riba d’Ave venceram dois, tendo perdido pela margem mínima
com a equipa que acabou por se sagrar campeã nacional, o Alavarium.

Foi o corolário de uma época fantástica e que, com um pouco mais
de sorte, poderia ter terminado de uma forma gloriosa. Após terem su-
bido à 1ª divisão nacional e terem ganho a prova organizada pelo
Desporto Escolar (CAE Braga), esta época é encerrada com mais este
sucesso. O técnico da equipa, Artur Fernandes, define a prestação das
atletas, ao longo de toda a época, como sendo “fantástica”. Considera
ainda que “este resultado enche de orgulho e satisfação todos os en-
volvidos no projecto”. 

As atletas vice-campeãs nacionais da 2ª divisão são: Cátia Mar-
ques, Ana Baptista, Amélia Maia, Sofia Fernandes, Margarida Costa,
Francisca Leite, Filipa Fernandes, Ana Rodrigues, Cristiana Ribeiro,
Diana Oliveira, Ana Coelho, Carina Torres, Glória Sampaio e Andreia
Marques. Técnicos: Artur Fernandes, Joaquim Pinto e José Lopes. 
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Juvenis de Valongo ganham ao campeão nacional 
mas ficam em último na fase final
Formação da Casa do Povo de Valongo do Vouga não repetiu feito das iniciadas, 

num campeonato muito equilibrado

A equipa de juvenis femininos 
da Casa do Povo de Valongo do 
Vouga (CPVV) classifi cou-se em 
4º e último lugar na fase fi nal do 
campeonato nacional da categoria, 
realizado no pavilhão do Juventude 
de Lis.

A formação valonguense foi a 
única a derrotar a equipa que se sa-
graria campeã nacional, o Alcanena, 
na 2ª jornada (liderando o marcador 
no último quarto de hora), mas 
perdeu contra o Maiastars e a Ju-
ventude de Lis, nas 1ª e 3ª jornadas.
O equilíbrio desta prova fi cou bem 
expresso nos resultados verifi cados 
nos seis jogos disputados, pois em 
nenhum deles a diferença foi supe-
rior a dois golos.

Quanto à prestação da CPVV no 
primeiro jogo, as atletas entraram 
receosas mas depois recuperaram 
uma desvantagem de quatro go-
los para entrarem empatadas nos 
últimos três minutos. Porém, dois 
livres de 7m falhados e dois re-
mates aos 6m falhados no ataque, 
juntamente com uma exclusão e um 
livre de 7m, mal assinalado na sua 
área, e dois ressaltos de bola perdi-
dos, viriam a permitir ao Maiastars 
alcançar a vitória nesse período.

O jogo com a Juve Lis teve 
características especiais, uma vez 
que nenhuma das equipas poderia 
ser campeã, fruto dos resultados 
anteriores. 

A CPVV alcançou esta fase da 

competição, neste escalão, pelo 
terceiro ano consecutivo. Nas an-
teriores participações tinha obtido 
um 4º lugar em 2008/2009 e um 2º 
lugar em 2009/2010, sendo, jun-
tamente com o Alcanena, o único 
clube nacional a consegui-lo.

1ª jornada: 
Maiastars, 32 – CPVV, 30
Juventude Lis, 30 – Alcanena, 32.
2ª jornada: 
CPVV, 32 – Alcanena, 31
Maiastars, 28 – Juventude Lis, 26.
3ª jornada: 
Juventude Lis, 31 – CPVV, 30
Alcanena, 30 – Maistars, 28. 
Classifi cação:
  P J V E D GM GS DIF
Alcanena  7  3  2  0  1  93  90  3 
Maiastars 7  3  2  0  1  88  86  2 
Juve Lis 5  3  1  0  2  87  90  -3 
Valongo 5  3  1  0  2  92  94  -2

Iniciados masculinos do AAC – Derrota (25-32) 
com o Alavarium para o regional, tendo alinha-
do: Pedro Coelho (gr), José Baptista, José Lima, 
Daniel Loja (2), Rafael Velho, Bruno Almeida, 
Alexandre Fernandes (14), Bruno Correia (1), 
Nuno Marques (1), Ricardo Gomes (gr) e Luís 
Noronha (7).

 
Infantis masculinos do AAC – Derrota (14-17) 

na recepção ao Canelas, para o regional tendo 
alinhado: Gabriel Mendes (1), José Lima (1), 
Gonçalo Matos,  Duarte Fernandes, Bruno Almei-

da (1), Bruno Correia (9), José Baptista, Ricardo 
Gomes (gr), José Almeida, Bernardo Rodrigues 
(2) e Pedro Moreira.

 
Juvenis masculinos do AAC – Derrota (25-33) na 

recepção ao Feirense, para o regional, tendo alinha-
do: André Cruz (gr, 1), Gonçalo Xavier, José Silva 
(3), Manuel Camarneiro (6), João Tavares, Diogo 
Albuquerque (4), Paulo Bravo (5), João Almada (1), 
Carlos Almeida (1), Alexandre Fernandes, Francisco 
Santos, Pedro Coelho (gr), Luís Noronha e Filipe 
Rachinhas (4). Treinador: Pedro Alves.

A equipa de juvenis da CPVV. Em cima, Carlos Pires (treinador), Ana Cardoso, Sandra Santiago, 
Mónica Soares, Emanuela Morais, Maria Coelho, Ana Luís e Ana Teixeira; em baixo, Inês Veiga, Ca-
tarina Tendeiro, Vanessa Duarte, Joana Santos, Rita Ferreira, Catarina Martins e Gabriela Marques
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