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Andebol entrega
prémios no sábado

No próximo sábado, dia 15, entre as
17h45 e as 19h, a Associação de An-
debol da Madeira fará a cerimónia de
entrega de prémios referentes à
época desportiva 2012/13. Momento
para homenagear os que mais se
destacaram, ao longo da temporada,
bem como o reconhecimento de uma
época desportiva onde a Associação
conseguiu concretizar tudo o que es-
tava previsto, em termos de plano de
actividades. 1
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A iniciativa “Um golo pela vida” foi ontem apresentada, em conferência de imprensa

“Um golo pela vida”, este o evento que
terá lugar no próximo sábado, dia 15, entre
as 9h00 e as 21h00, no Pavilhão do Fun-
chal, e que tem como principal objectivo
levar mais algum conforto a todos aqueles
que padecem de cancro. O evento, um
torneio de Andebol destinado ao escalão
de Seniores, em masculinos e em femini-
nos, tem como grande meta angariar fun-
dos para a Liga através do desporto, já que
à venda, durante a realização da prova,
estarão camisolas, algumas barraquinhas,
cujas receitas reverterão, na sua totalidade,
para aquela entidade, bem como as res-
pectivas inscrições das equipas partici-
pantes, mais de uma dezena, quer mascu-
linas, quer femininas. João Santos, director
regional de Juventude e Desporto marcou
presença no evento e, visivelmente emo-
cionado, falou do trabalho desenvolvido
pela instituição. «Quero deixar uma pala-

vra de apreço à Liga, pelo trabalho desen-
volvido ao longo do tempo em prol de to-
dos os que sofrem. Quero agradecer ao
desporto por ser solidário e salientar a im-
portância do mesmo na nossa sociedade»,
disse na oportunidade aquele responsá-
vel. Emanuel Alves, presidente da Asso-
ciação de Andebol da Madeira, realçou
na oportunidade a importância de se falar
de cancro sem tabus. «Falar de determi-
nados problemas sem tabus é, também,
uma forma de informar que qualquer um
de nós pode ter o mesmo problema. Isto
é ser responsável», disse a concluir. Isabel
França Aguiar, por seu turno, agradeceu o
empenho da Associação da modalidade.
«É gratificante associar o desporto ao
mesmo tempo que se fala de cancro, por
isso estamos todos de parabéns», disse a
responsável. 1

Décio Ferreira

ADelegação Regional da Liga Portuguesa Contra o
Cancro, em parceria com a Associação Andebol da
Madeira, leva a efeito no próximo sábado ao
evento “Um golo pela vida”.

Golo contra o cancro
7 PARCERIA ENTRE A LIGA PORTUGUESA E A ASSOCIAÇÃO DE ANDEBOL

DR
PU
B
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AGENDA DIÁRIA

MODALIDADES

FUTEBOL • Marítimo realiza trei-
nos de captação para a sua equipa
“B” (nascidos em 1991, 92, 93 e
94), 10h, Santo António. • Mateus
(Angola), Mexer (Moçambique), Ali
Gahzal (Egipto), Mário Rondon (Ve-
nezuela), todos do CD Nacional,
Heldon e Gégé (Cabo Verde), do
Marítimo, ao serviço das selecções
nacionais. • Treino da Selecção
Sub-14 da Madeira, 19h15, Campo
Adelino Rodrigues (ex-Liceu).
DIVERSOS • Clube de Futebol
Carvalheiro cumpre o 76.º aniver-
sário. Inauguração da Sala de Tro-
féus, cantar os parabéns e partir o
bolo, 19h30, na sede. • Figura de
cera de Cristiano Ronaldo exposta
no SEA LIFE Porto, até sábado. •
Comemorações do 15.º Aniversário
do Complexo Desportivo da Na-
zaré, até dia 22.
ANDEBOL • João Ferraz e Pedro
Spínola no estágio da Selecção
Nacional Sénior masculina, em
Guimarães, até amanhã.
ATLETISMO • Inscrições para a
6.ª Corrida das Mulheres (1€) - Im-
pério das Louças, Mini-Mercado
Catedral e Marina Shopping – até
dia 21. • O atleta do Clube Despor-
tivo "Os Especiais", Samuel Frei-
tas, integra a Selecção Nacional da
Associação Nacional de Desporto
para a Deficiência Intelectual
(ANDDI-Portugal), no 9.º Camp. do
Mundo – INAS, Praga, República
Checa, até domingo.
MAR • O Iate Clube de Santa Cruz
promove “1.ª Semana do Mar”,
para os alunos das escolas básicas
(3.º e 4.º ciclos) daquele concelho,
até ao próximo sábado. Exposição
do Parque Natural sobre a Reserva
Natural das Ilhas Desertas, na
sede, 14h/19h.
AQUÁTICO • 1.º Festival Aqua-
party de Santa Cruz, por um grupo
de professores de Santa Cruz,
10h/13h30, Aquaparque S. Cruz.
BASQUETEBOL • Jogo de apre-
sentação do 1.º Campeonato da
Madeira em cadeira de rodas: “Os
Especiais”-Equipa de convidados,
19h30, Pav. Francisco Franco, com
o secretário regional da Educação,
Jaime Manuel Freitas.
ANDEBOL DE PRAIA • Inscrições
para o Circuito de Andebol de Praia
(3 etapas), na Marina do Lugar de
Baixo, na Calheta e em Santana.
TÉNIS-DE-MESA • Tiago Li (CD
São Roque) em estágio internacio-
nal promovido pela ITTF (World Ho-
pes Week & Challenge), em Viena,
Áustria, até segunda-feira. • Mar-
cos Freitas no Open Internacional
da China, na cidade de Changchun,
até domingo.
TÉNIS • Daniel Rodrigues, do
Clube Desportivo Nacional, no
Torneio Internacional de Vila-
moura, Algarve.
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Portugal perde com Espanha
ANDEBOL EM GUIMARÃES

A seleção portuguesa 
de andebol perdeu ontem 
frente à congénere espa-
nhola por 30-23, em jogo 
da quinta jornada do gru-
po A de apuramento para 
o Europeu, disputado em 
Guimarães, mas ainda con-

tinua na corrida.
No pavilhão Multiusos, 

frente a um dos conjun-
tos mais fortes do Mun-
do, a equipa lusa tentou 
o tudo por tudo para sair 
vencedora, resultado que 
lhe garantiria desde logo 

o apuramento, mas os es-
panhóis não deram hipóte-
ses e asseguraram o triun-
fo, conquistando igual-
mente o primeiro lugar 
do grupo.

Para poder marcar pre-
sença na Dinamarca, a 

equipa orientada por Ro-
lando Freitas tem agora 
que vencer, ou empatar, 
no domingo na Macedónia, 
seleção que venceu ontem 
na Suíça por 27-22.

Iniciados: fase final 
arranca hoje
no Sá Leite

Com  a presença do ABC 
de Braga, arranca hoje, no 
Pavilhão Flávio Sá Leite, a 
fase final do campeonato 
nacional de iniciados. Pre-
sentes estarão as equipas 
do Alavarium, Lagoa, Ben-
fica (Zona 1), Águas Santas, 
ABC e Sporting (Zona 2). 

A primeira jornada da 
prova disputa-se hoje, 
com o ABC-Sporting pelas 
20h00. Antes, pelas 18h00, 
jogam Alavarium-Lagoa.

Carlos Carneiro num lance ofensivo da seleção portuguesa

FAP
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• Andebol: Portugal perde com Espanha 
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TORNEIO Apesar do andebol
ser praticado no distrito há
mais de meio século, com os
estabelecimentos de ensino
como grandes dinamizadores,
apenas há 25 anos foi fundada
a Associação de Andebol de Vi-
seu (precisamente a 15 de Ju-
nho de 1988).

E apesar da crise que assola
o país, a instituição não pre-
tende deixar em branco as bo-
das de prata, tendo criado um
programa de aniversário que

não sendo exuberante, apre-
senta iniciativas que visam o
envolvimento dos jovens e não
só, ao longo de todo o dia deste
sábado.

Porque o pavilhão gimno-
desportivo do Fontelo está a
ser alvo de obras de requalifi-
cação, a sessão solene vai
acontecer pelas 9h30 no
campo de futebol 7 do Fontelo.
Uma hora depois, terão início
os torneios de “25 anos da AA
Viseu”, de praia e de relva, res-

pectivamente nos campos de
areia e Estádio José Alves Ma-
deira. Refira-se que os jogos
de praia têm carácter de for-
mação. 

Pelas 13h00 irá decorrer no
Centro Escolar Dr. Rolando de
Oliveira (Santo Estevão), um al-
moço convívio entre todas as
comitivas presentes. Às 15h00
reiniciam-se os torneios no
com plexo desportivo do Fon-
telo, que têm o encerramento
previsto para as 18h00. |

Associação de Andebol de Viseu
comemora 25.º aniversário
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Os Prémios Desporto IPLeiria
homenagearam recentemente,
num evento especial, 287 atletas
do Instituto Politécnico de Leiria
(IPL) que se destacaram no últi-
mo ano, em representação do
Instituto, em competições nacio-
nais e internacionais. 

Foram 54 os premiados deste

ano, nas categorias Atleta Reve-
lação, por modalidade, Atleta do
Ano, por modalidade, Treinador
do Ano, Modalidade do Ano,
Campeões Nacionais Universi-
tários, Atleta do Ano IPLeiria,
feminino e masculino, e Pré-
mios do I Torneio Feminino
Inter-escolas. l

IPL homenageia atletas
MODALIDADES

ANDEBOL FEMININO foi uma das modalidades destacadas
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S. João da Madeira palco da “Andebolmania”
Começa hoje o XII Torneio Internacional de Andebol de São João da Madeira,
destinado aos escalões de Infantis, Iniciados e Juvenis, masculinos e femininos.
A competição decorre até amanhã nos vários pavilhões da cidade.
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PORTUGAL PERDE COM ESPANHA
E TEM QUE GANHAR À MACEDÓNIA
No duelo ibérico que ontem se disputou
em Guimarães, Portugal não conseguiu
ser superior a Espanha, saindo derrota-
do por 23-30.
Apesar da derrota, os portugueses man-
têm a esperança de chegar à fase final
do Campeonato da Europa tendo, para
isso, que assegurar um triunfo sobre
a Macedónia no jogo de domingo.
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> redacção

A equipa de iniciados do ABC
vai discutir o título nacional da
modalidade a jogar em casa. O
Pavilhão Flávio Sá Leite será
palco da fase final, com seis
equipas a apresentarem-se em
Braga na expectativa de
chegarem ao título. Os jogos
decorrem entre a próxima quin-
ta-feira e domingo, com as
equipas divididas em dois gru-
pos. O ABC vai discutir a lide-
rança no Grupo 2, juntamente
com Águas Santas e Sporting.
No Grupo estão as equipas do
Benfica, Alavarium e Lagoa. 
À partida a turma bracarense de-
para-se com dois jogos de difi-
culdade acrescida, ao deparar-se
com dois sérios candidatos ao tí-
tulo. A equipa do Águas Santas é
mesmo a actual detentora do tí-
tulo. Mas estes jovens do ABC
“estão preparados” para as difi-
culdades, tendo em linha de con-
ta o percurso realizado até esta
final. Depois do título regional,
alcançaram o primeiro lugar na
segunda fase, à frente do Águas
Santas, o que garantiu o apura-
mento para a fase final. 

“Foi uma caminhada bem rea-
lizada por estes jogos, passamos
as duas fases em primeiro lugar
e conseguimos o acesso directo
à final. Agora vamos ver, serão
quatro dias intensos e tudo pode
acontecer”, apontou o treinador

Gabriel Oliveira ao 'Correio do
Minho'.

A confiança impera no seio dos
jovens bracarenses. Gabriel
Oliveira é o primeiro a assumir a
responsabilidade. “Temos boas
perspectivas para chegar ao títu-

lo, os jogadores têm respondido
da melhor forma”, salientou. 

O primeiro jogo da formação
bracarense realiza-se esta noite,
diante do Sporting, com Gabriel
Oliveira a perspectivar dificul-
dades perante os adversários que

vai encontrar nesta fase. “Há al-
guma expectativa, mas temos
um longo caminho nos dois jo-
gos da fase de grupos e passar a
meia-final. Penso que o nosso
grupo será o que apresenta
maior dificuldade, vamos de-
frontar dois sérios candidatos ao
título como o Águas Santas e
Sporting”, sustentou. “Se a
equipa se mantiver ao nível dos
últimos tempos, temos boas pos-
sibilidades mas estamos a falar
de iniciados e há sempre fac-
tores como a ansiedade que não
se podem controlar”, acautelou. 

Neste momento, a possibili-
dade de conquistar um título na-
cional para o ABC na época
2012/2013 reside mesmo no es-
calão de iniciados. 

Como os jogos são em Braga, o
factor casa pode ser determi-
nante. “Ajuda sempre jogar em
casa, principalmente porque o
público está com os jogadores.
Há colegas de outras equipas
vizinhas que também vão estar
nestes jogos a puxar pelo ABC e
isso pode ser um factor extra”,
admitiu o treinador da equipa de
iniciados academista.

ANDEBOL

> O treinador Gabriel Oliveira pocura o segundo título nacional de iniciados como técnico do ABC.

INICIADOSFASE FINAL DISPUTA-SE NO PAVILHÃO FLÁVIO SÁ LEITE

ABC na corrida pelo título nacional
com o factor casa a seu favor
Fase final do campeonato nacional de iniciados arranca hoje, no Pavilhão no Flávio Sá Leite,
e decorre até domingo. ABC está presente entre os candidatos ao título. O treinador Gabriel
Oliveira mostrou-se confiante na sua equipa, numa entrevista ao ‘Correio do Minho’.

DR

Equipa de iniciados do ABC discutem até domingo o título de campeão nacional

Equipa
bracarense inicia

hoje a corrida pelo título
ao defrontar o Sporting
no jogo agendado para

as 20 horas.
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ANDEBOL>>27

ABC na luta pelo título
nacional de iniciados 
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Europeu de Andebol

Portugal perdeu e vai 
discutir apuramento 
com a Macedónia
Portugal não conseguiu 
causar surpresa, perdeu com 
a Espanha, campeã mundial 
em título, por 23-30, em 
Guimarães, e por isso vai ter 
um jogo decisivo no próximo 
domingo em Skopje, na 
Macedónia, contra a selecção 
local. O resultado desse 
encontro decidirá a nação do 
Grupo 1 que vai acompanhar 
a Espanha na fase final do 
Campeonato da Europa de 
Andebol de 2014. A selecção 
nacional está no segundo 
lugar, com mais um ponto 
do que a Macedónia – que 
triunfou na deslocação à Suíça 
(22-27) –, portanto serve-lhe  
o empate ou a vitória; uma 
derrota, contudo, deverá 
afastá-la  da competição que 
se vai disputar na Dinamarca, 
pois terminar como a terceira 
melhor classificada dos sete 
grupos parece difícil. 
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No Andebol, Portugal perdeu com a Espanha por 30-23.
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http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=3ca8870a-cde6-4711-8c1b-

3a57a55ea93e&userId=cea27784-a7a8-429c-b774-b23c6950c0bc

/

 
Andebol: Portugal - Espanha.
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A22

  
Antena 1  	Meio: Antena 1 - Informação de Desporto

 	Duração: 00:00:58

 	Hora de emissão: 22:30:00
 

ID: 48206602

 
12/06/2013

Destaques

http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=8b877dec-6aba-4c4f-ab74-

d8aced19c549&userId=cea27784-a7a8-429c-b774-b23c6950c0bc

/

 
Destaques:
 
- novo reforço do Benfica;
- Rui Patrício pode estar de saída;
- Andebol: Portugal - Espanha.
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A23

  Tiragem: 14900

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 18

  Cores: Cor

  Área: 4,81 x 6,48 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 48185771 12-06-2013

7 Andebol. O Núcleo Regio-
nal da Madeira da Liga Por-
tuguesa Contra o Cancro or-
ganiza, no próximo sábado,
dia 15, o Torneio de Andebol
de Solidariedade “UM GOLO
PELA VIDA”, na sua 4.ª edi-
ção, no Pavilhão do Fun-
chal, entre as 9h e as 21h.
Hoje, em conferência de Im-
prensa, pelas 14h30, o Tor-
neio é apresentado na sede
do Núcleo Regional, à Rua
Elias Garcia, no Funchal.
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A24

  Tiragem: 8500

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 23

  Cores: Preto e Branco

  Área: 8,18 x 17,23 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 48186753 12-06-2013

ANDEBOL: APURAMENTO PARA O EUROPEU

Portugal e Espanha
jogam hoje em Guimarães

O selecionador português 
de andebol, Rolando Freitas, 
disse ontem que vai tentar 
encontrar algum buraco para 
surpreender, hoje, a Espanha, 
campeã do mundo, em jogo 
do Grupo 1 de qualificação 
para o Campeonato da Eu-
ropa de 2014.

«O que há a dizer. É o 
campeão do Mundo. São os 
melhores jogadores. São os 
finalistas da Liga dos Cam-
peões e da Taça EHF e, como já disse anteriormente, 
uma das melhores seleções da atualidade e de Espanha 
dos últimos anos», defendeu.

No último dia do estágio que antecede o jogo frente 
à Espanha, o selecionador nacional Rolando Freitas 
garantiu que está tudo preparado para a receção aos 
campeões do mundo, em Guimarães, em jogo previsto 
para as 21h30 de hoje.

«Haveria sempre pormenores a ajustar, já que a 
seleção não é uma equipa de clube em que estamos 
praticamente todo o ano com os jogadores. Teríamos 
sempre vontade de fazer mais alguma coisa, mas penso 
que o essencial está bem feito», defendeu.

A Espanha lidera o Grupo 1 de apuramento para 
o Europeu da Dinamarca2014 com oito pontos nos 
quatro jogos realizados, mais três do que Portugal 
(2.º), seis do que a Macedónia (3.º) e sete do que a 
Suíça (4.º).

Também hoje, e ainda referente à quinta jornada do 
Grupo 1, a Suíça recebe a Macedónia, pelas 10h00 
locais (19h00 em Lisboa), último adversário de Portugal 
na fase de apuramento. 

Rolando Freitas

DM
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A25

  Tiragem: 5000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 12

  Cores: Preto e Branco

  Área: 11,68 x 2,99 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 48183868 12-06-2013

Seleccionador à procura de um buraco
O seleccionador português de andebol, Rolando Freitas,
disse que vai tentar encontrar algum buraco para sur-
preender hoje a Espanha, campeã do Mundo, em jogo do
Grupo 1 de qualificação para o Campeonato da Europa.
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A26

  Tiragem: 36413

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 17

  Cores: Cor

  Área: 4,05 x 5,77 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 48184124 12-06-2013

RESULTADOS - 10.A JORNADA

Passos Manuel-AC Sismaria 30- 17
Benavente-S. Bernardo 32- 32
Maia ISMAI-Santo Tirso 32- 30

CLASSIFICAÇÃO
J V E D P

Passos Manuel..... 10 8 0 2 26
Maia ISMAI 10 7 0 3 24
Santo Tirso.... 10 7 0 3 24
AC Sismaria.. 10 4 1 5 19
São Bernardo 10 1 2 7 14
Benavente... 10 1 1 8 13

ANDEBOL - II DIV. SUL
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A27

  Tiragem: 8000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 30

  Cores: Cor

  Área: 20,94 x 5,54 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 48184430 12-06-2013
ANDEBOL:
ROLANDO FREITAS CONFIANTE
PARA DUELO COM A ESPANHA

O seleccionador de Portugal, Rolando
Freitas, destacou a confiança que impera
na equipa portuguesa para o duelo desta
noite com a Espanha. 
“Haveria sempre pormenores a ajustar,
já que a selecção não é uma equipa de
clube onde estamos praticamente todo o
ano com os jogadores. Teríamos sempre

vontade de fazer mais alguma coisa mas
penso que o essencial está bem feito.
Não penso que tenhamos deixado
‘pontas soltas’ e repassamos aquilo que
era interessante e importante para estes
dois jogos”, referiu o técnico na véspera
deste duelo.
Os elogios em relação aos espanhóis
são claros. “O que há a dizer… É o
campeão do Mundo. São os melhores
jogadores, são os campeões do Mundo;

são os finalistas da Liga dos Campeões;
são os finalistas da Taça EHF, são de
facto os melhores jogadores do Mundo
e talvez, como já disse anteriormente,
a melhor equipa da actualidade, uma
das melhores seleções de Espanha dos
últimos anos. Há que encontrar algum
buraco por onde entrar para tentarmos
surpreendê-lo”, referiu Rolando
Freitas.
O jogo começa às 21h30.
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A28

  Tiragem: 8000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 30

  Cores: Cor

  Área: 5,39 x 5,09 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 48184423 12-06-2013
SECRETÁRIO DE ESTADO DO
DESPORTO NO JOGO DA SELECÇÃO
O Secretário de Estado do Desporto
e Juventude, Emídio Guerreiro estará
presente no jogo de qualificação
para o Campeonato da Europa de
Andebol seniores masculinos entre
Portugal e Espanha. O encontro
realiza-se esta noite, no Pavilhão
Multiusos de Guimarães, a partir
das 21.30 horas. 
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A29

Opinião Pública   Tiragem: 20000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 23

  Cores: Cor

  Área: 16,24 x 23,85 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 48166754 06-06-2013
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A30

  Tiragem: 6000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 33

  Cores: Preto e Branco

  Área: 4,91 x 9,59 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 48114191 03-06-2013
 ANDEBOL
Infantis do CDC
Oleiros apurados
para o encontro
nacional
O CDC S. Paio de Oleiros é o
único representante das Terras
de Santa Maria na fase final do
encontro nacional, a realizar
na Régua entre os dias 20 e 23
de Junho. Este apuramento re-
sulta do terceiro lugar alcan-
çado no campeonato regional
da Associação de Andebol de
Aveiro que terminou no últi-
mo fim-de-semana. Sanjoanen-
se e Vacariça acompanham o
clube da Santa Maria da Feira,
uma vez que ficaram em pri-
meiro e segundo lugar respec-
tivamente.
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A31

  Tiragem: 6000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 29

  Cores: Preto e Branco

  Área: 16,48 x 30,80 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 48114109 03-06-2013

As XXXVIII Mini-Olimpía-
das Concelhias arrancaram na
passada sexta-feira, às 21h00,
no Pavilhão da Lavandeira, em
Santa Maria da Feira. O even-
to, que se realiza há 38 anos,
acolhe o sonho de todos os que
procuram incansavelmente po-
pularizar a prática desportiva.

A cerimónia de abertura con-
tou com a presença da madri-
nha do evento, Aurora Cunha,
e com as exibições do Judo do
Feirense, Associação de Tram-

DESPORTO  Cerimónia de Abertura decorreu no Pavilhão da Lavandeira

Mini-Olimpíadas arrancam
em clima de festa

As primeira provas das Mini-Olimpíadas tiveram início durante o fim-de-semana.

polins de Fiães, Trampolins do
Feirense, patinagens do Rolar
Hóquei de Lourosa, patinagem
da Associação Desportiva de
Argoncilhe, das Danças Mo-
dernas do Colégio de Lamas,
Orfeão da Feira e terminou com
a actuação do vocalista dos
Dr1ve.

O concelho da Feira viverá
mais uma edição destes jogos
juvenis que, ao longo de dois
meses de provas, em 15 mo-
dalidades, contribuirão para

a formação integral dos jo-
vens.

As primeira provas decor-
reram este fim-de-semana, com
a competição de ténis de mesa,
no sábado, no pavilhão do Lu-
sitânia de Lourosa, o andebol,
no Pavilhão da Escola Secun-
dária de Santa Maria da Feira,
o voleibol, no Pavilhão do CD
Fiães, e a Natação, com início
no domingo, nas Piscinas Mu-
nicipais de Santa Maria da Fei-
ra.

Página 31



A32

  Tiragem: 1000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 9

  Cores: Preto e Branco

  Área: 21,28 x 10,88 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 48089888 31-05-2013

g Chegou ao fim no passado fim de
semana o Campeonato Nacional de
Andebol. Na última jornada o Sporting
Clube da Horta (SCH) recebeu no
pavilhão o já campeão Porto. Os faia-
lenses deram lutas e ofereceram aos
adeptos um jogo equilibrado, mas não
conseguiram contrariar a superioridade
dos dragões, que acabaram por vencer
a partida (23-29).

Nos restantes jogos do grupo A, o
Benfica recebeu e venceu o Sporting
(31-30) e o Águas Santas derrotou o
ABC (32-29).

Nas contas finais do campeonato, o
SCH terminou em sexto lugar, com 35
pontos. Os faialenses somaram uma
vitória e nove derrotas na segunda fase,
onde atuaram no grupo que disputava

o campeonato. Nesta segunda fase o
Sporting da Horta marcou 244 golos,
contra 330 sofridos. A presença no
grupo A, recorde-se, superou as expe-
tativas da equipa, que se comprometeu
no início da época a lutar pela manu-
tenção na primeira divisão, objetivo há
muito alcançado.  

O Porto sagrou-se campeão com 58
pontos, mais dois que o Benfica,
segundo classificado. Seguem-se
Sporting (53 pontos), Águas Santas
(45) e ABC (37).

No grupo B o Avanca perdeu em
casa com o Camões (21-27), o
Belenenses recebeu e venceu o Xico
Andebol (36-32) e o Madeira SAD
perdeu em casa com o Fafe (31-35).

O Belenenses classificou-se em pri-
meiro lugar do grupo (44 pontos),
seguido de Fafe (40), Madeira SAD

(40) e Avanca (38). Xico (35) e
Camões (26) descem de divisão. MP

ANDEBOl – CAMPEONAtO NACIONAl

Sporting da Horta terminou em sexto
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A33

  Tiragem: 4990

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 16

  Cores: Cor

  Área: 18,21 x 6,90 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 48115252 30-05-2013

A equipa Juvenis Femi-
ninas do Andebol Clube de 
Oliveira de Frades (ACOF), 
(na foto) sagrou-se campeã 
regional de Viseu da época 
2012/2013, ao bater o Lame-
go por 22-17, e ao empatar 
com o Chaves a 19 Golos.

O treinador Nuno Bastos 
salientou o feito individual 
da atleta Joana Pereira, que 
foi a melhor marcadora da 

Atletas oliveirenses campeãs distritais de andebol
Salete Costa competição, com 24 golos 

marcados.
O responsável destacou 

ainda a colaboração das 
atletas Iniciadas durante o 
campeonato. Por último, e 
também um motivo de orgu-
lho para o Clube, a chamada 
da atleta Bruna Martins aos 
trabalhos da selecção regio-
nal de iniciadas de Viseu.

Um assunto a que volta-
remos numa das próximas 
edições com mais pormenor.
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