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Um futuro com 
competições 
desportivas 
ibéricas

a “O desporto hoje em dia é 
uma indústria, os clubes como 
empresas têm de procurar novos 
mercados e o mercado natural dos 
clubes portugueses é Espanha.” 
Esta é a ideia defendida por 
Javier Murugarren para manter 
o desporto nacional competitivo 
numa “economia globalizada”. 
A solução passa por colocar 
emblemas portugueses a competir 
juntamente com os espanhóis.

“O mercado desportivo ibérico 
oferece-nos um potencial de 55 
milhões de pessoas. Signifi ca 
mais 45 milhões de potenciais 
clientes para os clubes portugueses 
e dez milhões para as equipas 
espanholas. Com a mesma 
logística. Custa o mesmo dinheiro 
ao Barcelona ir jogar a Vigo ou a 
Huelva ou vir a Lisboa”, explica. 

O primeiro passo nesse sentido 
está a ser desenvolvido por 
um clube dirigido pelo próprio 
Murugarren, o LusoBasket. Trata-
se de uma equipa de basquetebol 
feminino que conta com Ticha 
Penicheiro, uma atleta portuguesa 
que aceitou regressar dos Estados 
Unidos para abraçar este projecto. 
“Estou a trabalhar para que a 
minha equipa na próxima época 
jogue em Espanha. Falta apenas 
uma reunião entre as duas 
federações, porque estou a fazer 
tudo para cumprir as premissas 
que a federação espanhola me 
colocou. Se o LusoBasket estiver 
na primeira liga espanhola em 
2011-2012, tenho a certeza que a 
seguir vêm outros clubes, de várias 
modalidades, a procurar este 
tipo de competição. Sinto-me um 
homem no meio de uma fl oresta 
a cortar todos os cepos, para que 
depois venha uma grande empresa 
de obras públicas construir a auto-
estrada”, conta Murugarren, desde 
2001 a trabalhar em Portugal, 
depois de alguns projectos bem 
sucedidos em Espanha.

Esta é, no seu entender, a 
melhor forma de oferecer ao 
desporto português provas com 
maior exigência, mais fontes de 
receita, sem aumento signifi cativo 
dos custos. “Dez milhões de 
habitantes é um mercado que 
permite a existência de três ou 
quatro equipas de muita qualidade, 
mas é insustentável para vinte”, 
defende este especialista em 
marketing desportivo para quem 
os clubes portugueses não devem 
ter problemas em competir nas 
ligas espanholas porque nunca 
perderão a sua identidade 
portuguesa e têm muito a ganhar. 
“O ABC de Braga, por exemplo, se 
participar em provas de andebol 
com clubes espanhóis, mantém a 
sua identidade e, ao competir com 
equipas como o Barcelona ou o 
Villarreal, ganha maior capacidade 
económica para crescer, 
oferecendo aos seus jogadores 
outro nível competitivo, o que 
acabaria por ter refl exos positivos 
na selecção nacional portuguesa. 
Não vejo onde possa estar o 
problema. Portugal tem de ser 
inteligente, como foi muitas vezes 
na sua vida, e procurar aumentar 
a sua capacidade competitiva. O 
Canadá, que é mais importante 
economicamente do que Portugal 
e Espanha, não tem qualquer 
complexo pelo facto das suas 
equipas se encontrarem a competir 
em provas onde participam 
também as dos Estados Unidos. 
O desporto é um fi el refl exo da 

sociedade e, por isso, os clubes 
devem seguir o mesmo caminho 
de muitos empresários que estão 
a ter imenso sucesso no mercado 
espanhol e dos espanhóis que 
estão a ter sucesso em Portugal”, 
sublinha.

Mas estarão os clubes espanhóis 
disponíveis para acolher equipas 
portuguesas? Murugarren não tem 
dúvidas de que sim. “Os espanhóis 
vêem a participação de equipas 
portuguesas nas suas competições 
com bons olhos. Para eles é um 
passo mais para descentralização”, 
defende, acrescentando que 
os clubes espanhóis também 
gostariam de ter um mercado mais 
alargado.

Numa primeira fase, Murugarren 
defende que o processo deve 
passar apenas por integrar 
equipas de modalidades, menos 
polémicas que o futebol, com 
uma distribuição feita “segundo o 
critério de equilíbrio territorial”. 
“Espanha é quatro vezes maior 
que Portugal, portanto a Portugal 
caberia um quarto de equipas”. O 
futebol também acabará “por se 
render a este conceito desportivo 
ibérico”, mas “ainda levará algum 
tempo”. “Talvez uma década.” 
E só se concretizará quando “os 
responsáveis tiverem noção do 
sucesso das equipas de outras 
modalidades” e dos benefícios 
“de uma união de 55 milhões de 

ibéricos”. Mas, garante, que será 
uma questão de tempo. “Portugal 
não tem capacidade para manter 
competições próprias de primeiro 
nível num mercado globalizado 
extremamente exigente. A Liga 
portuguesa tem quatro equipas 
de primeira e depois as restantes, 
que são de segunda e jogam na 
primeira”, sublinha, referindo 
que só numa competição com 
um mercado mais alargado é que 
os clubes portugueses teriam 
capacidade para segurar os seus 
melhores jogadores. “O Sporting 
praticamente foi obrigado a 
oferecer o Liedson para pagar 
salários, o Benfi ca teve de vender 
alguns jogadores para pagar os 
empréstimos aos bancos. Para 
isto não existir, a única solução é 
misturar-se em competições de 
alto nível, sem ter incremento 
de custos, podendo passar a 
receber em sua casa o Barcelona 
e o Real Madrid no lugar do 
Paços de Ferreira ou da Naval. 
Neste cenário, o Sporting, em 
vez de ter oferecido o Liedson, 
provavelmente poderia ter o 
Cristiano Ronaldo no seu plantel”, 
defende, mostrando-se convencido 
que esse será o futuro de Sporting, 
FC Porto e Benfi ca, de uma equipa 
a sair da Madeira, pela fusão do 
Nacional e do Marítimo, e ainda 
de uma quinta a sair da dupla 
Guimarães e Braga.

Javier Murugarren, especialista em marketing desportivo, 52 
anos. Distinguiu-se pelo trabalho em clubes desportivos espanhóis, 
particularmente no Club Balonmano Ciudad Real, que se sagrou três vezes 
campeão europeu de andebol. Chegou a Portugal em 2001, pela mão do ex-
presidente da Federação Portuguesa de Andebol Luís Santos. Ficou por cá, 
fundando a empresa M-Cell, especializada em marketing desportivo

Manuel Mendes
JOÃO HENRIQUES
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Seleção estagia em Moimenta da Beira

 

 sexta-feira, 4 março de 2011

 

 A seleção nacional de andebol já se encontra em Moimenta da Beira a estagiar, onde prepara a

"operação Ucrânia". A seleção de Mats Olsson enfrenta a equipa de leste em jogo da 3.ª ronda do

grupo 3 de qualificação para o Europeu de 2012.

 

 "É o primeiro de dois jogos, estamos em nossa casa e se queremos estar no Europeu da Sérvia temos

de ganhar. É um jogo que vale o mesmo do que os que fizemos com Polónia e Eslovénia", referiu o

técnico sueco, citado pela Federação portuguesa de andebol.

 

 Quanto ao estágio, Olsson confirma que 'está a correr normalmente, embora haja alguns jogadores

com pequenas moléstias, o que é normal nesta fase da época. Mas está tudo a decorrer dentro do

plano de trabalho traçado para preparar o jogo'.

 

 Para este sábado estão previstas duas sessões de treino. Entre as 11 e as 13 horas os jogadores

cumprem trabalho de musculação, para realizarem um treino da parte da tarde, entre as 18 e as 20

horas.

 

 Siga-nos no Facebook e no Twitter.
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ANDEBOL

> Depois da derrota caseira com o Espinho, a equipa bracarense regressou aos triunfos em grande estilo.

JOVENSABC ESMAGOU O BOAVISTA NA ESCOLA FONTES PEREIRA DE MELO

AC FAFE 231 

João Santos, Bruno Magalhães (4), José
Barros, Eduardo Machado, Pedro Costa
(2), Rui Susano (3), Luís Pereira (6), Rui
Cunha (2), Carlos Pereira, Mário Pereira
(4), Vítor Ribeiro (2) e Raphael Lopes.
Tr. António Martins

ÁGUAS SANTAS 441 

Jorge Pereira, João Lucas (4), Pedro
Carneiro (6), Marcos Oliveira, Aarão
Rocha (7), Bruno Dias (3), João
Cardoso (3), João Cardia (2), Edgar
Cruz (2), José Brandão, Hugo Xavier (9),
Bruno Lázaro, Miguel Correia (5) e José
Abreu (3).
Tr. Pedro Borges

Árbi t ros:  Bruno Rodrigues e Carlos
Capela
Intervalo: 13-19

XICO ANDEBOL 301 

Filipe Silva, Paulo Silva, Pedro Cunha,
Hugo Lourenço, Alexandre Roque (1),
Joao Macedo (2), Raúl Roque (3), João
Machado, Ricardo Guimarães (1), José
Pinto (16), Pedro Dantas (7), Paulo
Castro e Rafael Rodrigues.
Tr. Rui Faria

ISMAI 271 

José Faustino, Pedro Mota, Luís Dias
(4), Fábio Borges (1), João Duarte (3),
Hugo Santos, João Iglesias (3), Pedro
Vieira, Miguel Vieira (10), Pedro
Gouveia, Nuno Martins, André Fontoura
e João Faria (6).
Tr. Bruno Silva

Árbi t ros:  Nuno Francisco e Fernando
Rodrigues
Intervalo: 14-15

FERMENTÕES 191 

Emanuel Ribeiro, André Gonçalves,
Carlos Mora (2), Miguel Freitas, André
Ferreira (1), José Ferreira (3), Daniel
Oliveira (4), Raúl Nunes, Paulo Faria,
Francisco Anjos, João Freitas, João
Novais (2), Paulo Abreu (3) e Diogo
Ferreira (4).
Tr. Luís Pereira

FC PORTO 361 

Vasco Santos (4), Daniel Guedes, Vasco
Marques (9), Ricardo Mourão (3), João
Ramos (3), Pedro Silva (3), João
Pimentel (2), Nuno Carvalhais (4), Pedro
Almeida (3), João Correia (3), Ricardo
Ramos (2), Rui Oliveira, Pedro Santos e
Pedro Moura.
Tr. Ricardo Moreira

Árbi t ros:  André Rodrigues e Nuno
Gomes
Intervalo: 11-18

ABC DE BRAGA 481 

Cláudio Silva, Vasco Areias (6), Filipe
Caniço (3), João Costa, Rui Rolo (7),
Francisco Albuquerque (6), Luís Peixoto
(3), Pedro Afonso (1), Cláudio Silva (4),
José Gomes (1), Rui Viana (10), Diogo
Lemos (3), Nuno Silva (2) e João
Barbosa (2).
Tr. José Vieira

PADROENSE 181 

Rui Correia, Roberto Costa, António
Gomes (6), Marcelo Moreira (3), Carlos
Fernandes, Tiago Albuquerque (2),
Diogo Lages, Miguel Silva (2), Rui
Saturnino Correia, Pedro Oliveira, Rui
Lages (4), Dyefferson Costa (1), Diogo
Augusto e Gonçalo Águas.
Tr. Carla Rijo

Árbi t ros:  Porfírio Tavares e Francisco
Guilherme 
Intervalo: 24-7

BOAVISTA 321 

Ruben Silva, Tiago Nunes (3), Daniel
Gonçalves (3), João Silva (2), André
Moreira, David Antunes, Pedro Santos
(6), Gonçalo Carneiro, Rui Fernandes,
Eduardo Moreira (3), Fábio Santos (2),
Francisco Ormonde, João Costa (3) e
Paulo Rodrigues (7).
Tr. Franclim Cardoso

ABC DE BRAGA 491 

João Rodrigues (4), Miguel Sarmento
(2), João Pereira (5), Ricardo Saraiva
(9), Nuno Rebelo (2), João Vilaça,
Tomás Albuquerque (5), Romeu Torres
(1), Vírgilio Pereira (4), Jorge Costa e
André Azevedo (1).
Tr. Raul Maia

Árbi t ros:  Ana Silva e Ana Afonso
Intervalo: 12-24

GINÁSIO DO SUL 321 

Paulo Couraceiro, Bruno Mexia (8), João
Silva (6), David Galveia, Pedro Carvalho,
Tiago Gil (5), Sandro Luz, João Mimoso
(6), João Tavares, Filipe Queiroga (1),
Ricardo Lopes (3), Tiago Pereira (3),
Miguel Branco e Ricardo Pereira.
Tr. Carlos Nunes

XICO ANDEBOL 221 

Tiago Cunha (4), Paulo Leite, Pedro
Marques (1), João Baptista (5), Vítor
Guimarães, José Santos (5), Rui
Miranda, Pedro Couto, Sérgio Ribeiro
(6), João Martins (1), Pedro Carvalho,
João Roque, João Nobre e Carlos
Martins.
Tr. Artur Fernandes

Árbi t ros:  Daniel Martins e Roberto
Martins
Intervalo: 14-13

PENEDONO 261 

Leonardo Carneiro, Maurício Pinto (4),
José Pinto, Júlio Santos (6), Carlos
Ribeiro (2), Luís Lopes, José Correia
(3), Gabriel Moreira, Daniel Correia (7),
Tiago Fonseca e Ruben Figueiredo (4) e
José Melfe.
Tr. Ricardo Vasconcelos

MARIA BALAIO 211 

Marco Amorim, Tiago Ribeiro, Ricardo
Fernandes, Victor Beltrão, Davide
Fernandes, José Ferreira (4), Luís Matos
(8), Pedro Silva, Hélder Carvalho, Tiago
Soares, Luís Beltrão, Ricardo Cunha (2)
e Óscar Macedo (7).
Tr. Paulo Cunha

Árbi t ros:  Pedro Queirós e Rui Manuel
Santos
Intervalo: 15-10

As vitórias do costume  
Já começa a ser hábito neste campeonato nacional de
juvenis. Xico Andebol e ABC de Braga somam vitórias,
enquanto que os restantes minhotos em competição
teimam em sofrer derrotas.
Na zona 1, Fafe perdeu de forma copiosa com o Águas
Santas, enquanto que o Maria Balaio foi derrotado na visita
ao reduto do Penedono. Já o Xico Andebol prossegue a
sua marcha e venceu em casa o ISMAI.
Na zona 2, o ABC de Braga esmagou o Padroense,
vencendo com trinta golos de diferença, enquanto que o
Fermentões foi goleado pelo FC Porto.
Na próxima jornada há um escaldante FC Porto-ABC que
pode tornar-se decisivo para a luta pelo topo.

> rui miguel graça

O ABC de Braga mostrou qualidade na deslo-
cação ao reduto do lanterna vermelha. Num
jogo disputado no Pavilhão da Escola Fontes
Pereira de Melo a formação academista não
deu chances ao conjunto axadrezado e venceu
de forma clara. Ao intervalo a equipa orienta-
da por Raul Maia já tinha o dobro dos golos
do Boavista e disparou no marcador, ficando
muito perto de atingir a meia centena de go-
los.

O ABC de Braga conquistou ainda pontos à
concorrência directa, uma vez que o FC Porto
derrotou o Sporting. Os dragões regressaram
ao segundo lugar, mas os leões estão agora a
quatro pontos de distância do líder.

Já o Xico Andebol perdeu na deslocação ao
reduto do Ginásio do Sul, um adversário di-
recto na corrida por um lugar nos oito pri-
meiros. Os minhotos estão em maus lençois
para garantir o apuramento, isto quando fal-
tam apenas seis jornadas para o final da pri-
meira fase.

ABC de Braga demolidor 
Conjunto de Raul Maia exibiu requintes de classe na deslocação ao reduto do Boavista. Ricardo Saraiva, com nove
golos, foi o melhor marcador da partida. Já para o Xico Andebol, a seis jornadas do final da prova, está cada vez
mais complicado o apuramento para a fase final.

R E S U LTA D O S

1. Xico 17 16 0 1 585 475 49

2. Águas Santas 18 11 2 5 551 481 42

3. Espinho 18 11 1 6 599 555 41

4. Fafe 18 8 1 9 524 556 35

5. ISMAI 18 7 3 8 521 526 35

6. Penedono 17 6 1 10 528 571 30

7. Leça 18 6 0 12 486 556 30

8. Maria Balaio 18 1 2 15 488 562 22

Espinho, 31; Leça, 24

Penedono, 26; M. Balaio, 21

Xico Andebol, 30 ISMAI, 27

Fafe, 23; Águas Santas, 44

J V E D M S P

Maria Balaio - Espinho

Leça - Xico Andebol

Águas Santas - Penedono

ISMAI - Fafe

PRÓXIMA JORNADA

ANDEBOL JUVENIS ZONA 1 JORNADA 18

R E S U LTA D O S

1. Sismaria 17 14 0 3 564 420 45

2. FC Porto 17 14 0 3 601 406 45

3. ABC 17 14 0 3 625 406 45

4. S. Bernardo 17 12 0 5 606 441 41

5. Moim. Beira 17 7 1 9 502 569 32

6. Carvalhos 17 3 1 13 364 549 24

7. Fermentões 17 3 0 14 387 530 21

8. Padroense 17 0 0 17 405 733 17

ABC, 48; Padroense, 18

Ferment., 16; FC Porto, 36

Carvalhos; 21 M. Beira, 21

Sismar.; 28 S. Bernardo, 26

J V E D M S P

FC Porto - ABC

Padroense - Carvalhos

Bernardo - Fermentões

M.  Beira-Sismaria

PRÓXIMA JORNADA

ANDEBOL JUVENIS ZONA 2 JORNADA 18

R E S U LTA D O S

1. ABC 16 13 1 2 570 469 43

2. FC Porto 16 12 0 4 561 475 40

3. Sporting 16 11 1 4 522 419 39

4. Marítimo 16 10 0 6 541 495 36

5. Águas Santas 16 10 0 6 479 439 36

6. Espinho 16 8 2 6 504 526 34

7. Belenenses 16 8 0 8 485 471 32

8. S. Bernardo 16 8 0 8 462 485 32

9. Ginásio Sul 16 6 1 9 440 453 29

10. Xico 16 5 1 10 500 542 27

11. Infesta 16 1 0 15 414 547 18

12. Boavista 16 1 0 15 462 619 18

Boavista, 32; ABC, 49

Ginásio Sul, 32; Xico, 22

Á. Santas, 30; Marítimo, 32

FC Porto, 34; Sporting, 25

Belenen., 27; S. Bern., 28

Espinho, 33; Infesta, 26

J V E D M S P

Ginásio Sul - Boavista

Infesta - ABC

Sporting - Espinho

Marítimo - Belenenses

Xico - Águas Santas

S. Bernardo - FC Porto

PRÓXIMA JORNADA

JUNIORES - ANDEBOLJORNADA 16
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ANDEBOL

VOZES

Chegar aqui foi um
pouco difícil, porque

tivemos que trabalhar
muito todos os dias para
que a fase final fosse uma
bonita realidade. Agora,
temos que pensar jogo a
jogo, sempre com a vitória
no pensamento. Apesar de
não sermos os favoritos,
queremos voltar a sur-
preender e mesmo tentar a
subida. Sabemos do valor
de cada equipa, mas nós
também vamos dar tudo
dentro de campo para lutar
arduamente por esse
objectivo. Partimos para
esta fase com o melhor
marcador (Tiago Cunha) da
primeira fase”.
� ALBERTO SILVA
� Ponta esquerda

“

“Temos as nossas
armas para sermos
de novo a surpresa”
� Bastante motivado está tam-
bém o jovem técnico da Artística
de Avanca. Luís Santos, que já acu-
mula grande experiência nestas
decisões, tendo inclusive traba-
lhado ao lado dos melhores trei-
nadores, como é o caso de Carlos
Resende, quando o ex-internacio-
nal português treinou o FC Porto.

O objectivo de chegar a esta fa-
se foi, para Luís Santos (na foto),
“uma aposta ganha”, que come-
çou na época passada, após “uma
manutenção bem conseguida” e
prosseguiu esta temporada com
“alguns ajustes no plantel”. Acre-
ditando sempre que era possível
alcançar à segunda fase, “traba-
lhando sempre muito”, o técnico
viu reforçada a sua crença atra-
vés dos seus jogadores, quando
“vencemos em casa a forte equipa
do Fafe”.

Mas olhando para os adversá-
rios desta fase, Luís Santos prefe-
re não falar das possibilidades da
equipa conseguir o objectivo da
subida. “Vamos pensar jogo a jo-
go, lutando sempre pela vitória”,
mesmo sabendo da forte “con-
corrência” que terá pela frente.
Para Luís Santos, ISMAI, Marí-
timo e Fafe “apresentam-se mui-

to fortes”, mas garante que “te-
mos as nossas armas”, para “ser-
mos de novo a surpresa”.

Luís Santos não tem dúvidas
sobre a qualidade do plantel séni-
or da Artística de Avanca, “por-
que senão não estaríamos aqui
nesta fase”, mas quanto ao sonho
de colocar Artística de Avanca
entre os “grandes” do andebol na-
cional, apenas assume que “va-
mos trabalhar muito”. E apela ao
envolvimento do público da co-
munidade estarrejense, porque
para “funcionará como uma mo-
tivação extra nos jogos, pelo me-
nos em casa”.AC

TREINADOR LUÍS SANTOS

CALENDÁRIO

(5 MAR) 1.ª JORNADA 6.ª (16 ABR)

ISMAI-AC Fafe 

Sismaria-Maritimo

V. Setúbal-Art. Avanca 

19 MAR 2.ª JORNADA 7.ª 30 ABR

AC Fafe-Marítimo

ISMAI-V. Setúbal

Art. Avanca-Sismaria

26 MAR 3.ª JORNADA 8.ª 7 MAI

V. Setúbal-AC Fafe

Marítimo-Art. Avanca

Sismaria-ISMAI

2 ABR 4.ª JORNADA 9.ª 14 MAI

AC Fafe-Art. Avanca

V. Setúbal-Sismaria

ISMAI-Marítimo

9 ABR 5.ª JORNADA 10.ª 21 MAI

Sismaria-AC Fafe

Art. Avanca-ISMAI

Marítimo-V. Setúbal

NÚMEROS DOS FINALISTAS

� MELHOR ATAQUE: Fafe (626 golos)

� MELHOR DEFESA: Sismaria (414 golos)

� EQUIPA COM MAIS VITÓRIAS: AC Fafe, ISMAI e Marítimo (todas com 15)

� EQUIPA COM MENOS DERROTAS: AC Fafe e ISMAI (ambos com duas)

� EQUIPA COM MENOS EMPATES: Marítimo (0)

� MELHOR MARCADOR: Tiago Cunha/Artística Avanca (136 golos)

� MAIOR VITÓRIA EM CASA: Marítimo (45-21), com o Vitória de Setúbal

� MAIOR VITÓRIA FORA: ISMAI (47-22), com o Callidas

Artística sonha com
o convívio dos “grandes”
Formação de Avanca pode vir a fazer história no campeonato. 
A força do grupo permite acreditar na subida à Primeira Divisão

Avelino Conceição

� A equipa sénior de andebol da
Associação Artística de Avanca
começa, amanhã, a disputar a fa-
se final do Nacional da 2.a Divisão
de Seniores Masculinos, disputa-
da por mais cinco formações que
garantiram o apuramento duran-
te a primeira fase do campeonato:
AC Fafe e ISMAI, também da Zo-
na Norte; Marítimo, Vitória de Se-
túbal e Sismaria, da Zona Sul. 

No final de uma “mini-mara-
tona” na primeira fase, a Artística
de Avanca cumpriu assim o pri-
meiro grande objectivo da época,
que passava por ficar nos três
primeiros lugares da tabela que
davam acesso à fase final da pro-
va, onde vai estar em discussão o
título nacional e a subida à prin-
cipal competição do andebol por-
tuguês.

O êxito foi alcançado à custa de
uma prestação acima da média
da equipa avancanense, que, no
final dos 18 jogos disputados na
primeira fase, se classificou em
terceiro lugar, com 45 pontos, re-
sultantes de 13 vitórias, um empa-
te e quatro derrotas. Surgindo ex-
tremamente motivada nos jogos
finais, a Artística derrotou, inclu-
sive, os mais directos adversários,
AC Fafe (em casa) e ISMAI (fora),
primeiro e segundo classificado, e
“afastou o Académico, ao ganhar
no Porto.

Os triunfos sobre estas equi-
pas, tidas como mais fortes, são
um bom indicador para uma
ponta final de época muito boa da
formação de Avanca. Composta
por jogadores com bastante expe-
riência, tem preparado a fase final
com grande concentração para o

segundo objectivo, que passa por
ganhar o maior número possível
de jogos e sonhar com a subida de
divisão.

Forte expectativa
Os jogadores também vivem este
momento com grande felicidade,
pelo facto de terem atingido esta
fase pela segunda vez, mas tam-
bém com um forte expectativa de
alcançarem bons resultados, o
que poderá ser fundamental para
derrotar os seus opositores nesta
difícil caminhada, que pode levar,
pela primeira vez na sua história,
a Associação Artística de Avanca
ao “convívio” das melhores equi-
pas de Portugal.

Correndo atrás de um sonho
que considera ser legítimo, a equi-
pa avancanense tem o primeiro
teste em terras do Sado, onde
amanhã, a partir das 18 horas, vai

19, recebendo, pelas 18 horas, no
Pavilhão Adelino Dias Costa, a
equipa de Leiria, num jogo que pr-
omete “casa cheia”. Esta semana, o
conjunto de Avanca disputou um
jogo amigável com o FC Porto, no
Dragão Caixa, onde perdeu por
36-33, dando excelentes indicações
para o “ponto alto” da temporada.l

2.ª DIVISÃO/FASE FINAL

SUBIR O MAIS ALTO possível é o desejo dos jogadores

D
.R
.

D
.R
.

defrontar a formação do Vitória
de Setúbal, segundo classificado
na Zona Sul - atrás do Marítimo e
à frente do conjunto do Sismaria -
, mas que teve uma prestação in-
ferior à dos aveirenses na primei-
ra fase da prova.

A estreia da Artística em casa
está marcada para o próximo dia
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ARTÍSTICA DE AVANCA
QUER FAZER HISTÓRIA
NA SEGUNDA DIVISÃO

ANDEBOL P25
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Andebol

Partida realiza-se em Moimenta da Beira
Divulgados convocados para jogo contra a Ucrânia
SILVINO CARDOSO

Mats Olsson, o seleccionador
nacional divulgou a lista de
con vocados para o jogo contra
a Ucrânia, correspondente à
ter ceira jornada do Grupo 3 de
qu alificação para o Euro-2012.

O jogo realiza-se no dia 9, às
20h30, em Moimenta da Beira

e será transmitido, em directo,
na RTP2. A concentração da
equi  pa lusa co meçou ontem.
Ao fim de duas jornadas, Por -
tugal ocupa o terceiro lu gar no
Gru po 3 com um ponto - der ro -
ta com a Eslo vé nia e em pate
com a Polónia -, ao passo que a
Ucrâ  ni a segue na última po si -
ção sem qualquer ponto.

LISTA DE CONVOCADOS

ABC Braga: Tiago Pereira
Belenenses: João Antunes
Benfica: Carlos Carneiro, Cláudio Pe -
dro so, João Lopes, David Tavares e
Jo sé Costa
FC Porto: Hugo Laurentino, Inácio Car -
mo, Nuno Pereira, Dario Andrade, Tia -
go Rocha e Ricardo Moreira;
Sporting: Hugo Figueira, Fábio Maga -
lhães, Bosko Bjelanovic e Pedro Solha
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Andebol
Atleta do Xico
na selecção de juvenis

João Baptista, do Xico Andebol, é o único minhoto 
convocado para o estágio que a selecção nacional de 
juvenis em andebol vai realizar entre os dias 11 e 13 
de Março, em Almada.

Orientada por Nuno Trancoso, a selecção nacional 
vai trabalhar durante três dias no pavilhão do Giná-
sio do Sul. A convocatória é composta por dezasseis 
atletas.
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Geraldo de Jesus
geraldoj.postal@gmail.com

FOi ApresentAdO, na passada 
segunda-feira pela Câmara de 
Tavira, o vasto e variado pro-
grama elaborado pelo muni-
cípio para os meses de Março, 
Abril e Maio. 

As propostas da cidade do 
Gilão, que contaram com a 
apresentação do presidente 
da Câmara, Jorge Botelho, 
começam já no Carnaval que 
animará a baixa citadina.

As crianças terão momen-
tos especiais, começando no 
dia 4 de Março, pelas 10 ho-
ras, na Praça da República, 
com o concurso subordina-
do ao tema “Biodiversidade 
e Florestas”. Nos dias 6 e 8 o 
corso carnavalesco envolverá 
cerca de trezentos foliões e 14 
grupos. 

Música, teatro e Muito Mais 
Se a animação começa pelo 
Carnaval, o diversificado pro-
grama engloba a gastronomia 
serrana, concertos com Rodri-
go Leão, Sérgio Godinho, Jo-
ana Amendoeira e Orquestra 
do Algarve.

Convites a que se somam o 
teatro pela mão da ACTA, gas-
tronomia da serra e do mar e 
a 13ª edição da Feira da Serra 
da Primavera, entre 23 e 25 de 
Abril.

Nos desportos, destaque 
para as propostas de vela, btt 
e andebol, no Pavilhão Muni-

cipal, nos dias 28 e 29 de Maio, 
com a final Four Andebol Taça 
de Portugal Tavira 2011, numa 
organização da Federação Por-
tuguesa de Andebol.

Tavira, nas suas tradições re-
ligiosas, com a Procissão dos 
Passos, dia 10 de Abril, Procis-
são do Triunfo, dia 17, Procis-
são do Enterro do Senhor, a 
22, e a Via Sacra saída da Igre-
ja de Santo António e chega-
da à Igreja do Carmo, no dia 
18, vão marcar a programação 
pascal.

Na apresentação, o presi-
dente do município, Jorge 
Botelho, referiu que o “Car-
naval é para manter”, segundo 
o autarca, “embora tenhamos 
recebido mensagens no senti-
do de acabar com este forma-

to, também as temos recebido 
em sentido contrário”.

E, como refere, “o Carnaval 
é uma tradição, vamos conti-
nuar, apesar das dificuldades 
financeiras”. 

Segundo o presidente da 
autarquia, o objectivo é o de 
“afirmar Tavira no sotavento 
do Algarve”. 

Páscoa Pensada Para o tu-
risMo Para a Páscoa, uma 
quadra em que o executivo 
de Botelho aposta desde o 
ano passado para tornar Ta-
vira a capital da data na re-
gião, “temos um conjunto de 
iniciativas interessantes, com 
destaque para as procissões, 
importantíssimas em termos 
litúrgicos e que dizem muito 

ao concelho”, diz o autarca.
Jorge Botelho avança com 

algumas novidades: “combi-
namos as celebrações com as 
confrarias, conferências, ir-
mandades e párocos para que 
tudo seja bem feito e com efei-
to cénico importante”.

Uma aposta da autarquia 
no turismo que chega do 
resto do país e em particular 
de Espanha nesta época do 
ano e que pode ter em Tavi-
ra uma óptima opção para 
umas mini-férias, com todos 
os ganhos económicos que se 
podem atingir em termos de 
comércio e serviços no con-
celho, com a atracção de um 
movimento turístico que tem 
uma importante expressão na 
época baixa.

Jorge Botelho, presidente da Câmara de Tavira, aposta na atracção turística para o concelho

Tavira desvenda 
programa de animção  
para a Primavera
Três meses recheados com arranque já no Carnaval

geraldo de jesus
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Tavira revela programação 
para a Primavera pág. 9
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AnDEbOL: JuvEnIS SOMAM 
SEgunDA vItórIA SEguIDA

os juvenis do Externato Dom Fuas 
Roupinho somaram a segunda vitória 
em outros tantos jogos na 2ª fase da 2ª 
Divisão nacional. os andebolistas de Rui 
Lucas derrotaram o mangualde por 35-30 e 
mantiveram o primeiro lugar juntamente 
com o monte e o Alavarium. Quem também 
triunfou foram os iniciados do conjunto 
nazareno, ao conseguirem a primeira vi-
tória do campeonato frente ao Tarouca 
(28-21). No mesmo escalão, mas na Taça 
de Primavera, o Cister cedeu em casa no 
duelo com o Conceição (17-33). Já os infantis 
deslocaram-se ao terreno do FC Porto e 
tiveram o primeiro desaire da 2ª fase da 
1ª divisão (24-17). 
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Jornada dupla com balanço favorável

{VITÓRIA SOMOU DOIS
IMPORTANTES TRIUNFOS}
depois da derrota com o benfica, a equipa de nuno coelho arrecadou
dois importantes triunfos frente a leixões e sp. espinho.

pós derrotar o
Espinho por 3-
2, naquele que
foi o primeiro
jogo da 
jornada dupla,
o Vitória
deslocou-se a
Matosinhos,

onde venceu o Leixões por 3-1.
Com os parciais de 17-25,23-
25, 25-20 e 22-25, a equipa
vitoriana somou o segundo 
triunfo consecutivo na 2ª fase
da divisão A1, depois de no

primeiro jogo ter sido 
derrotado pelo Benfica. 

Como os parciais o
indicam, o primeiro período
revelou-se o mais fácil para a
formação de Nuno Coelho.
Claramente favorito, o Vitória
manteve a superioridade no
segundo set e fechou o parcial
com uma vantagem de dois
pontos (23-25). 

A subir de rendimen-
to, o Leixões acreditou que
podia inverter a supremacia
vitoriana e venceu o terceiro

set, no entanto, o aviso da
equipa de Matosinhos foi ape-
nas isso. O Vitória logo reagiu
e terminou com o encontro, ao
vencer o parcial por 22-25.

{VITÓRIA MAIS FORTE
NA “NEGRA”}

A equipa vitoriana
derrotou o Sp. Espinho por 
3-2, num encontro referente à
segunda jornada da 2ª fase. O
Vitória deu uma resposta posi-
tiva à última derrota caseira 
e, apesar das limitações no que
ao número de atletas diz
respeito, conseguiu vencer, em
casa, o adversário de Espinho.

Os parciais foram
todos bastante equilibrados,
com as duas equipas a adiarem
a decisão final para a negra.
Depois de vencer os dois
primeiros parciais por 25-21 
e 25-18, respectivamente, o
Vitória permitiu que o 
adversário igualasse o jogo. 
O Espinho venceu o terceiro e
quarto parcial por 23-25 e 
21-25 e levou o encontro para 
a negra. No set decisivo, o
Vitória foi mais forte. No últi-
mo ponto, conquistado depois
de alguma polémica, a equipa
de Nuno Coelho sagrou-se
justa vencedora e somou os
primeiros pontos na 2ª fase. \

A
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JOSÉ CARDOSO
PROFESSOR REFORMADO

DESVIOS NO
PORTUGUÊS

Correcto Incorrecto

As regras do handebol de praia
são em grande parte seme-
lhantes às do andebol praticado
em pavilhões.

O uso de *energia alternativa
para cozinhar o *hamburguer
não é tão saudável.

As regras do *handeball de
praia são em grande parte
semelhantes às do andebol
praticado em pavilhões.

As palmas das mãos devem
estar voltadas para cima e o *al-
tere a tocar a parte superior do
tórax.

O uso de energia alternativa
para cozinhar o hambúrguer
não é tão saudável. 

Confiem em nós, pois que dare-
mos notícias assim que as
haja.

As palmas das mãos devem
estar voltadas para cima e o
haltere a tocar a parte superior
do tórax.

Confiem em nós, pois que dare-
mos notícias assim *que as
hajam.

Um habitat é um local onde
seres humanos, animais e plan-
tas podem conviver de forma
sustentável.

Um *hábitat é um local onde
seres humanos, animais e plan-
tas podem conviver de forma
sustentável.

Desde que *hajam homens
políticos conscientes dos seus
deveres e com sentido de Es-
tado as coisas funcionam.

Desde que haja homens políti-
cos conscientes dos seus de-
veres e com sentido de Estado
as coisas funcionam.
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ANDEBOL

No jogo do passado Domingo, as
Iniciadas do S. Félix da Marinha
vencera, o Colégio de Gaia por
20-50. Hoje as Juvenis recebem
o Amarante, às 15h, no pavilhão
escolar de Arcozelo, enquanto as
Juniores se deslocam ao
MODICUS, pelas 21h30. 

Iniciadas invencíveis
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