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> Hoje disputam-se meias-finais Benfica-Águas Santas (17 horas) e ABC-Lagoa (19 horas).
PAVILHÃO FLÁVIO SÁ LEITE

ANDEBOL

ABC soma segundo triunfo
e assume corrida ao título
O ABC venceu ontem o Águas Santas, garantindo o primeiro lugar na Zona 2 e defronta hoje
o Lagoa, às 19 horas, na segunda meia-final. Na primeira jogam Benfica e Águas Santas.
AGUAS SANTAS 231

> rui serapicos

No Pavilhão Flávio Sá Leite,
apuram-se hoje os ﬁnalistas que
amanhã (12h00) decidem o
campeão nacional de andebol
em iniciados. A partir das 17 horas Benﬁca e Águas Santas disputam a primeira meia-ﬁnal apurando um ﬁnalista e a partir das
19h00 jogam ABC e Lagoa, apurando o segundo ﬁnalista.
Águas Santas deu luta
ao ABC e afastou Sporting
Ontem, entre ABC e Águas
Santas prevaleceu uma vantagem dos baracarenses na maior
parte do tempo de jogo.
No i segundo tempo os maiatos
aproximaram-se na contagem.
Mas a partir dos cinco minutos
da etapa complementar o ABC
foi consolidando gradualmente
um avanço no marcador que lhe
permitiu gerir os últimos minutos sem dúvidas de maior quanto
à vitória: a dez minutos do ﬁm
era de seis a diferença com que
os de Braga venciam por 19-25 e
a cinco minutos do apito ﬁnal
essa mesma diferença mantinhase, em 21-27. Isto voltou a per-

Ricardo Santos e Diogo Moreira (GR);
Gonçalo Ferreira, Filipe Miranda (3),
Diogo Florido (1), Rafael Teixeira (1),
Mário Rego (3), Bruno Simões (1),
Tiago Miranda (3), João Ribeiro (3),
Diogo Xavier (2), Rui Correia (4), Raul
Encarnação, Daniel Silva, Luis Frade (2)

ABC 291

RUI SERAPICOS

André Gomes, com oito golos, foi o melhor marcador

mitir à equipa técnica do ABC
dar rodagem a jogadores menos
utilizados e poupar ﬁsicamente
os mais esforçados, tendo em
conta os jogos a disputar no que
resta desta fase ﬁnal. Ao ﬁm da
tarde, o Águas Santas venceu o
Sporting.

Treinador: Mário Rocha
Filipe Costa e Daniel Costa (GR);
Francisco Peixoto (2), João Peixoto (3),
Oleksandr Nekrushets (4), José Fins (3),
Alexandre Pinheiro (2), André Gomes
(8), João Nuno Duarte, Filipe Costa,
Hugo Manso (1), Lucas Ferrão (4), João
Pontes, André Sousa e Rui Ferreira (2)
Treinador: Gabriel Oliveira
Árbitros:João Fernandes e Rui Rodrigues
(Porto)
Intervalo: 12-14

Jogos e resultados
Hoje
15h00 — apuramento 5.º/6.º Sporting - Alavarium
17h00 — meia-final Benfica - Águas Santas
19h00 — meia-final ABC - Lagoa

INICIADOS
lll
“Agora, vem se calhar a
parte mais difícil. São jogos a eliminar, onde não
pode haver falhas. Nós estamos a pensar jogo a jogo. Os objectivos estão a
ser cumpridos. A equipa
trabalhou muito para isto.
Tenho-lhes dito que os
jogos têm 60 minutos, não
têm 20, 10, ou 40. Neste
jogo acusaram ansiedade.
Dou parabéns ao Águas
Santas”.
Gabriel Oliveira
(treinador do ABC)

“Foi complicado. O ABC é
muito forte. Têm uma defesa poderosa, muito contacto. Nós conseguimos dar
réplica e lutar pelo jogo.
Na segunda parte chegámos à frente e se tivéssemos aguentado o jogo corria de outra maneira.
Parabéns ao ABC”.
Mário Rocha
(treinador do Águas Santas)

Ontem
ZONA 1: Alavarium-Lagoa (31-36); Benfica-Alavarium (38-29); Lagoa-Benfica (30-33).
Class: 1.º Benfica, 6; 2.º Lagoa, 4; 3.º Alavarium, 2.
ZONA 2: ABC-Sporting (35-20); Águas Santas-ABC,
(23-29); Sporting-Águas Santas (25-32).
Class: 1.º ABC, 6; 2. A. Santas, 4; 3. Sporting, 2.
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ABC nas meias-finais
do título de iniciados
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APURAMENTO PARA O CAMPEONATO DA EUROPA DA DINAMARCA’ 2014

Portugal já está na Macedónia
em busca do sonho Europeu
> redacção

A selecção nacional de andebol
já está na Macedónia onde vai
discutir, amanhã, o jogo decisivo
de apuramento para o Campeonato da Europa de 2014. Uma
das duas formações acompanhará a Espanha já qualiﬁcada no
grupo 1.
O empate basta para Portugal
carimbar presença no próximo
ano na Dinamarca. Desde 2006
que os portugueses não pisam

DR

Pesqueira viajou com selecção

uma fase ﬁnal de um europeu.
Para a deslocação a Skopje,
onde vai defrontar a Macedónia,
o seleccionador Rolando Freitas,
levou um grupo determinado em
quebrar o enguiço.
O pivot Ricardo Pesqueira é o
único jogador do ABC/UMinho
na selecção portuguesa e dos
mais novos no grupo de Rolando
Freitas.
Quanto ao jogo, disputa-se este
domingo, a partir das 20.30 horas locais, 19.30 em Portugal.
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> Campeonato nacional de iniciados: fase final a decorrer em Braga.
PAVILHÃO FLÁVIO SÁ LEITE

ANDEBOL

ABC goleia Sporting e avança
corrida ao título nacional
O ABC venceu ontem o Sporting por 35-20, no primeiro jogo da fase final do campeonato
nacional de iniciados em andebol, a decorrer no Pavilhão Flávio Sá Leite.
> rui serapicos

ABC 351

O ABC venceu o Sporting por
35-20, em jogo a contar para a
fase ﬁnal do campeonato nacional de andebol, que decorre
este ﬁm-de-semana no Pavilhão
Flávio Sá Leite, em Braga.
Os bracarenses, que dominaram toda a segunda parte, já venciam ao intervalo por 17-9, uma
margem que não dá inteira expressão à manifesta superioridade leonina durante o primeiro
quarto de hora, devida, em larga
medida ao desacerto dos bracarenses nas primeiras acções
ofensivas.
Sporting entrou melhor
e comandou até aos 14 minutos
Os sportinguistas tiveram sucessivas vantagens de três golos:
de 1-4 aos 5 minutos, de 2-5 aos
8 e de 3-6 aos 10 minutos.
Com o lateral Oleksandr a
evoluir em bom plano no capítulo da concretização e mais acerto defensivo, que levava os
‘leões’ a cometer erros, aos 14
minutos, o ABC reequilibra, depois passa para a frente e assume irreversivelmente o controlo da vantagem.

Filipe Costa e Daniel Costa (GR)
Francisco Peixoto, João Peixoto (2), Gonçalo
Costa, Oleksandr Nekrushets (9), José Fins
(1), Alexandre Pinheiro (2), André Gomes (8),
João Duarte (2), Miguel Barbosa, Hugo
Manso (4), Lucas Ferrão (4), João Pontes
(1), André Sousa, Rui Ferreira (2)
Treinador: Gabriel Oliveira

CABINAS
lll
“Foi o primeiro jogo de
uma fase final de iniciados. A ansiedade é parte
do jogo. Avisei-os para não
entrarem muito nervosos.
O Sporting era uma equipa
que eu não conhecia.
Antes do início da segunda
parte, eu falei com os
jogadores que iam entrar.
Disse-lhes: não abrandem
porque amanhã (hoje)
temos outro jogo e precisamos de ter gente
fresca para jogar ”.
Gabriel Oliveira
(Treinador do ABC)

SPORTING 201

FLÁVIO FREITAS

Equilíbrio inicial, até que Oleksandr começou a desequilibrar

Após o intervalo, os academistas, bem apoiados pelo público
que recheava metade das bancadas, foram dilatando o avanço,
que aos 8 minutos da etapa complementar chegou a ser de onze
golos (22-11) e mesmo de doze
golos: 30-18 aos 22 minutos, o
que permitiu ao treinador
bracarense ir rodando elementos— dando oportunidades de

jogo aos menos experimentados
e poupando os mais usados para
o encontro de hoje ao ﬁm da
manhã. Mesmo assim, a sete
minutos do ﬁm do jogo a diferença ainda aumentou para os
treze golos (31-18) e depois
catorze (32-18), e quinze (3318) com quatro minutos para
jogar e o vencedor mais do que
deﬁnido.

Bernardo Carneiro e José Miguens (GR);
Afonso Cascada, João Garcia (7), Filipe
Fernandes (2), António Hussen, Pedro Costa
(1), Martim Cascada, Simão Pedro (2),
Ricardo Martinez (1), André Benjamim,
Francisco Lisboa (2), Diogo Lopes (5), José
Miguens, Diogo Caçador
Treinador: Nuno Trancoso
Árbitros: Mário Coutinho e Ramiro Silva
(Aveiro)
Intervalo: 17-9

ABC-A. Santas
hoje às 11h30
A fase final do ‘Nacional’ de
iniciados segue hoje às 11h30
no Pavilhão Flávio Sá Leite,
com o jogo ABC-Águas Santas.

lll
“O nível é diferente. Não
foi nada de extraordinário,
nada que não estivesse à
espera. Nós tivemos algum
receio destes jogadores,
que são jogadores ainda
com poucas presenças.
Estamos a conquistar presenças. Sabemos que a
dificuldade desta série,
com o campeão nacional e
o vice-campeão nacional
ia ser complicada”.
Nuno Trancoso
(Treinador do Sporting)
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> Os nomeados são: Alexandre Silva, Fernando Patrício, Sérgio Gonçalves, Luís Vaz e Humberto Gomes.
GALA ANUAL

UMINHO

DR

Alexandre Silva

DR

DR

Fernando Patrício

Sérgio Gonçalves

DESPORTO

DR

Luís Vaz

Cinco candidatos eleitos
para atleta masculino do ano

Alexandre Silva, Fernando Patrício, Sérgio Gonçalves, Luís Vaz e Humberto Gomes são os
estudantes da Universidade do Minho nomeados para a categoria de atleta masculino do
ano. O vencedor será anunciado na Gala do Desporto, agendada para quarta-feira.
> ana marques

A menos de uma semana da
Gala do Desporto da Universidade do Minho (UMinho), que é
já na próxima quarta-feira, ultimam-se os pormenores da XIII
edição desta gala anual que é a
grande festa do Desporto da
Academia Minhota.
O evento que vai homenagear
todos os campeões da UMinho
(nacionais e europeus) da época
desportiva 2012/1013 e galardoar algumas personalidades da
academia que mais se destacaram a nível desportivo.
Organizada pelos Serviços
de Acção Social da UMinho
(SASUM), em cooperação com
a Associação Académica da Universidade do Minho (AAUM)
desde 2001, a Gala do Desporto
2013 terá lugar no Salão Medieval da Reitoria da Universidade do Minho, em Braga, pelas
19.15 horas.
Os Galardões entregues, denominados de “Podium”procuram institucionalizar o reconhecimento pelo desempenho

lll
A Gala do Desporto da Universidade do Minho realiza-se na próxima quartafeira. Cerimónia vai
distinguir os estudantes
que mais se destacaram
nos campeonatos nacionais universitários, tendo em conta o respectivo
desempenho académico.
Alexandre Silva, Fernando
Patrício, Sérgio Gonçalves,
Luís Vaz e Humberto
Gomes estão nomeados.
daqueles que no decorrer do ano,
mais se destacaram em cada categoria. É também um momento
de convívio que procura servir
de estímulo para que cada vez
mais estudantes/jovens conciliem os estudos com a prática
desportiva e procurem o sucesso
em ambas as vertentes.

As categorias a concurso este
ano são: Monitor do Ano, Treinador do Ano, Atleta Masculino
do Ano, Atleta Feminino do Ano
e Atleta Percurso Desportivo.
Até à próxima terça-feira o jornal ‘Correio do Minnho’ vai
anunciar, de uma forma faseada,
os nomeados para as respectivas
categorias.
Atleta Masculino do Ano
Na categoria de Atleta Masculino do Ano, estão nomeados
Alexandre Silva, Fernando Patrício, Sérgio Gonçalves, Luís
Vaz e Humberto Gomes.
Alexandre Silva (Administração Pública), é atleta de Ténis
e foi medalha de ouro no CNU
individual; foi medalha de ouro
no CNU de pares mistos e ainda
medalha de bronze no CNU por
equipas. O atleta está ainda apurado para o Europeu da modalidade.
Fernando Patrício (Administração Pública), foi campeão nacional universitário em três
modalidades (futebol11, fute
vólei, futebol 7). Vai ainda par-

ticipar no Europeu de Futebol’11 que se vai realizar de 23 a
30 de Junho, em Almeria (Espanha).
Sérgio Gonçalves (Engenharia
Civil), atleta de futsal masculino, foi campeão nacional universitário e vai participar no Europeu da modalidade que se vai
realizar de 21 a 28 de Julho,
Málaga (Espanha).
Luís Vaz (Engenharia Electrónica), atleta de natação foi
campeão nacional universitário
nos 100 metros livres e 400 metros livres e foi ainda medalha de
bronze nos 50 metros livres. O
atleta está a aguardar convocatória para as Universíadas.
Humberto Gomes (Eng.ª Civil), atleta de andebol foi Campeão Nacional Universitário e
vai participar no Europeu da
modalidade que se realiza de 23
a 30 de Junho, Katowice (Polónia).
Olhando para trás, os vencedores desta categoria até à actualidade foram: em 2002, o primeiro galardoado com o troféu
de Atleta Masculino do ano foi

DR

Humberto Gomes

Carlos Julião, atleta de voleibol
(Comunicação Social). Em 2003
o vencedor foi Tiago Silva, atleta de andebol (Economia). Em
2004 o vencedor foi Bruno Costa, atleta de andebol (Direito).
Em 2005 o vencedor foi Hugo
Moisés, atleta de futebol e futsal
(LESI). Em 2006 o vencedor foi
Pedro Costa, atleta de atletismo
(Física). Em 2007 o vencedor foi
João Castilho, atleta de andebol
(Engenharia Têxtil). Em 2008 o
vencedor foi José Fernandes,
atleta de taekwondo (Eng.ª Biomédica). Em 2009 o vencedor
foi Filipe Magalhães (Eng.ª de
Comunicações) atleta de andebol. Em 2010 levou o troféu
Eduardo Rodrigues (Mestrado
em Ensino de Filosoﬁa no Ensino Secundário), atleta de futsal.
Em 2011 o vencedor foi Rui
Bragança (Medicina) atleta taekwondo. Em 2012 o vencedor foi
Rui Coelho (Engª Civil) atleta
de Basquetebol. Este ano a incógnita está no ar…
São consideradas para a selecção dos cinco nomeados nesta categoria, o currículo desportivo no respectivo ano lectivo;
desempenho académico do estudante/atleta no ano lectivo respectivo; Participações Internacionais Universitárias.
Para as cinco categorias estão
nomeadas as cinco personalidades que mais se destacaram
em cada uma delas.
Apresentamos hoje os nomeados para a categoria de Atleta
Masculino do ano, amanhã daremos a conhecer os nomeados
para a categoria de Atleta Feminino do Ano.
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AMANHÃ ÀS 19H30 HORAS PORTUGUESAS, TURMA DAS QUINAS JOGA APURAMENTO AO EUROPEU

Selecção prepara operação Macedónia
o seleccionador nacional Rolando Freitas fez para a comunicação social a avaliação ao confronto que lotou o Multiusos de
Guimarães e projectou a decisiva
partida diante da Macedónia.

redacção

A selecção nacional viaja hoje
para a Macedónia, com chegada
a Skopje pelas 22.30 horas (locais), depois de escalas em
Frankfurt e Zagreb. Amanhã, a
partir das 20.30 horas, locais, (ou
seja, menos uma em Portugal
Continental), portugueses e
macedónios discutem o segundo
lugar no grupo 1 de apuramento
ao Europeu a disputar na Dinamarca.
Após o jogo em Guimarães
frente à Espanha e a poucas horas da equipa viajar para Skopje,

DR

Rolando Freitas, seleccionador

Derrota com Espanha
— campeã do mundo
“Quarta-feira, fizemos uma boa
primeira parte. Tivemos momentos bons durante a segunda parte
numa partida onde entrámos em
campo para ganhar. Sabíamos
que era extremamente difícil
consegui-lo mas lutámos sempre, com coragem, com ambição

de fazer alguma coisa de positivo
nesse jogo”, comentou Rolando
Freitas. “Não conseguimos, mas
é preciso encarar de uma forma
positiva este desfecho na sua
globalidade, exibição e resultado, isto é, relevando o que nós
fizemos de melhor no jogo.
Convém recordar que a Espanha é a campeã do Mundo, não
vencemos a Espanha há 31 anos,
mas não podemos aceitar os
parabéns das diversas pessoas
que se acercaram da equipa contentes com o seu desempenho.
Porque nós próprios não estamos
satisfeitos por termos perdido,

como aliás nunca ficamos em
situações de derrota, e temos
sempre a ambição e fazer mais e
melhor, refere o selecionador nacional.
“Mas, ao mesmo tempo, temos
de ter os pés bem assentes no
chão e perceber que a tarefa do
jogo era difícil, perante um adversário com muita qualidade e
mérito”, acrescenta, considerando que o nível da partida “foi extremamente elevado”.
Para o seleccionador nacional,
Portugal “correspondeu, jogou
também a um nível elevado mas
não foi capaz de manter uma regularidade durante todo o jogo, o
que foi mais notório na segunda
parte, mas tem de sair satisfeito
com o que fez mas não com o resultado.”
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25 anos de andebol no
distrito com altos e baixos
Associação de Andebol de Viseu Amanhã são comemoradas as bodas
de prata da instituição. Presidente exorta à criação de bases sólidas
Silvino Cardoso
A 15 de Junho de 1988 nasceu
a Associação de Andebol de Viseu., por determinação do então director-geral dos Desportos, Mirandela da Costa, que
obrigava a criação de associações desportivas em todas as
sede de distrito.
Assim, o seu primeiro presidente da AA Viseu foi Valdemar
Santos, fervoroso adepto do
andebol. Actualmente, Joaquim Escada é o timoneiro do
andebol na Beira Alta.
Ao Diário de Viseu Joaquim
Escada fez um balanço dos últimos 25 anos de andebol no
distrito. “Como todas as organizações, a modalidade teve altos e baixos. Mas a verdade é
que tudo o que se passou e todas as pessoas que estiveram
à frente dos destinos da AA Viseu, assim como todos os clubes filiados, foram importantes
para o crescimento do andebol
e para este chegar ao patamar
que chegou”, começou por
afirmar.
Sobre o facto de o distrito
ainda não ter um clube no primeiro escalão nacional, o dirigente não tem dúvidas de que
“para que essa pretensão se
concretize tem de haver um
projecto de consolidação ao nível mais alto do andebol, com
sustentabilidade, ao mesmo
tempo que há que fazer sentir
às entidades da região a im-

portância da competição de
alto rendimento, não só como
mais-valia para a captação de
jovens, mas também para uma
maior valia em termos económicos, já que ninguém duvida
que o desporto é também um
elo importante para o turismo”
O presidente da AA de Viseu
tem esperança de que “virão
novos tempos, novas ideias e
formas de pensar que permitirão que, mais tarde ou mais
cedo, surja competição no distrito ao mais alto nível”
Admite que nesta altura
“apenas duas equipas estão a
competir na fase complementar da 3.ª Divisão, o Académico
de Viseu e o Andebol Clube de
Lamego”, mas recorda que “os
responsáveis estão a trabalhar
para que num futuro próximo
possam haver mais equipas seniores”.

18 clubes filiados
e 1 200 atletas
De acordo com Joaquim Escada, a AA Viseu tem 18 clubes
e 1.200 atleta inscritos, que
“permitiram que 62 equipas tenham disputado campeonatos
regionais e nacionais, na maioria em escalões de formação”
Há muitos atletas na formação, mas

poucas equipas seniores. A justificação do principal responsável pelo andebol no distrito
justifica: “Muitos jogadores que
fizeram a sua formação em
clubes do distrito fazem parte
de outras equipas que participam nos campeonatos nacionais, a que acresce o facto de
muitos deles terem de sair para
outras cidades para estudar e
que acabam por ser englobados nas equipas dessas localidades”
Ainda sobre a importância da formação, Joaquim
Escada acentua que esta
“tem sido importante para
os clubes.”
Sobre as comemorações
de amanhã, o presidente da
AA Viseu afirma que “se dirigem aos jovens, pois são eles
os principais protagonistas
como praticantes”, prevendose que estejam em actividade
cerca de 700 atletas. |
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Associação de Andebol de Viseu
assinala “bodas de prata”
Entrevista a Joaquim Escada | P12
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ANDEBOL: FASE FINAL DE INICIADOS

ABC forte de mais
para o Sporting
LUÍS FILIPE SILVA

Iniciados do ABC entram a vencer na fase final de iniciados

LUÍS FILIPE SILVA

O ABC iniciou ontem da
melhor maneira a fase final
do campeonato nacional de
iniciados em andebol, ao
vencer o Sporting na ronda inaugural por 35-20
A jogar em casa e com
o apoio do público, os academistas acabaram por não
sentir grandes dificuldades
para vencer o jogo.
Mas o início do jogo não
deixava transparecer a supremacia academista sobre os leões. A partida seguiu equilibrada até perto
da metade da primeira parte, mas depois o ABC disparou na frente do marcador e o Sporting não mais

ma tranquila e sem granteve argumentos para disdes sobressaltos.
cutir o jogo.
Para hoje está guardado
Com Oleks e André
mais um teste aos jovens
Dias em especial destaacademistas.
que na finalização, o
ABC não abranLagoa vence
ABC
dou na segunda
e Lagoa com
Alavarium
eparte e consçaram da mel
No outro
ho
r
truiu cedo
forma esta fa
jogo da tarde
se final
uma vantade iniciados
de ontem, o
gem que perem andebol
Lagoa venceu
mitiu ao técnio Alavarium, por
co Gabriel Oliveira
36-31, e também cofazer uma gestão equilimeçou da melhor maneira
brada do grupo tendo em
a fase final do campeonato
vista o jogo de hoje, diannacional de iniciados.
te do Águas Santas.
Hoje decorre a segunda
Os academistas nunca
jornada no Pavilhão Flávio
permitiram que o Sporting
Sá Leite com os seguintes
reentrasse na discussão
encontros: Benfica-Alavado jogo e o triunfo acarium (09h30) e Águas Sanbou por acontecer de fortas-ABC (11h30).

Pavilhão Flávio Sá Leite, Braga
Árbitros: Mário Loureiro e Ramiro

Sousa (Aveiro)

ABC

35

Filipe Costa (Daniel Costa); Francisco
Peixoto, João Peixoto (2), Gonçalo
Costa, Oleks(9), José Manuel (1),
Alexandre Pinheiro (2), André Dias
(8), João Duarte (2), Miguel Barbosa,
Hugo Manso (4), Lucas Ferrão (4),
João Pontes(1), André Sousa e Rui
Ferreira (2),
Treinador: Gabriel Oliveira

Sporting

20

Bernardo Carneiro; Afonso Ferreira,
João Garcia (7), Filipe Fernandes
(2), António Hussen, Pedro Costa
(1), Martim Ferreira, Simão Santos
(2), Ricardo Martinez(1), André
Lourenço, Francisco Lisboa (2),
Diogo Lopes, José Alberto e Diogo
Caçador (5).
Treinador: Nuno Trancoso
intervalo: 17-9

Gabriel Oliveira satisfeito
O técnico dos iniciados do ABC, Gabriel Oliveira
estava satisfeito com o desempenho dos seus pupilos. «Os jogadores entraram algo ansiosos, o que é
normal por ser o primeiro jogo da fase final.
Depois conseguiram fazer um bom jogo perante esta
equipa do Sporting que não conhecia em termos de
jogadores. Ao intervalo pedi-lhes que não abrandassem
para dar hipótese à entrada de outros no jogo porque
amanhã (hoje) temos outra partida de manhã».
Já Nuno Trancoso, técnico do Sporting, considerou
«normal» o triunfo do ABC dada a «diferença de
nível entre as duas equipas» mas considerou «muito
exagerado» o resultado final.

Gabriel Oliveira, técnico do ABC
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Iniciados do ABC
entram a golear
DESPORTO • PÁGINA 30
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OPINIÃO

LUÍS COVAS

Assim vão os tempos
Como é do conhecimento geral nos tempos atuais os
nossos meios de comunicação social, quer sejam escritos
ou falados, praticamente só falam de futebol, relegando
todas as outras modalidades para o esquecimento e se
as entidades privadas transmitem ou escrevem o que bem
entendem já os canais de serviço público deveriam ter
outro comportamento em dar a conhecer e levar até todos
os portugueses as diferentes modalidades e espetáculos de
inolvidável qualidade, podendo inclusive ajudar a economia
nacional a crescer através do turismo e das multidões
que essas modalidades congregam. Vou recordar 2 das
mais recentes atividades na nossa região e que foram a
Rampa da Falperra em Braga e o Campeonato da Europa
de Canoagem em Prado, já sem falar desse Portugal vs
Espanha em andebol realizado em Guimarães.
Quem não se recorda da década de 80, em que foi
possível levar o Basquetebol, o Andebol, o Voleibol e
o Atletismo a todo o território nacional? Quem não se
recorda do início das transmissões televisivas dos jogos
da NBA? Era a possibilidade de se assistir a grandes
espetáculos dessas modalidades, bem como ver atuar
alguns dos melhores praticantes da história da todos
os tempos.
Também gostaria de realçar o papel e a influência que
comentadores televisivos, como Alves dos Santos, no
Ciclismo, de Fernando Pais no Andebol, que nos deliciava
com os seus comentários apaixonantes e didáticos, sem
esquecer o grande contributo que o Prof. João Coutinho
deu ao Basquetebol e que também nos jogos da NBA
nos habituou com a sua frase inesquecível – “sejam
bem-vindos ao jogo NBA da semana! E finalmente o
Prof. Carlos Barroca, que ainda hoje é a voz televisiva
do Basquetebol.
De facto, considero que os anos 80 e 90 do século
passado, possibilitaram, a todos os amantes dessas
modalidades, poder assistir à sua paixão pelo jogo. É
importante realçar que, não havendo ainda o recurso
à Internet, um jogo por semana era fortemente atrativo
para muitos dos portugueses que apenas viam Futebol e
Ciclismo. Atualmente o cenário não é, nem de perto nem
de longe o mesmo. Quem quiser ver estas modalidades
na televisão tem de pagar e mesmo assim o futebol é
que é rei e já nem os canais pagos transmitem essas
modalidades, somente se as federações suportarem os
custos de produção. É imperioso reconquistar o mediatismo dessas e doutras modalidades através dos meios de
comunicação social e será seguramente uma das formas
de as divulgar e, não só, dar a conhecer o que melhor
existe, mas o que de melhor se faz no nosso país para
fomentar e divulgar outras modalidades, contribuindo
também para o conhecimento das terras onde se realizam
esses eventos. Quem neste país tem conhecimento que
no último fim de semana (8 a 10 de junho) passaram por
Guimarães cerca de 5000 ginastas, na Festa Nacional da
Ginástica? E tem noção de quantos familiares, amigos e
apaixonados dessa modalidade, os acompanharam? Façam
as contas porque foram 3 dias e vejam se o desporto
não pode ajudar a economia.
Senhores governantes vejam como em tempo de crise
poderemos ajudar as finanças a revitalizar-se podendo
encontrar parcerias e conjugação de interesses para
bem de todos.
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AGENDA DIÁRIA
MODALIDADES
FUTEBOL • Marítimo realiza treinos de
captação para a sua equipa “B”, 16h,
Santo António. • Mateus (Angola), Mexer
(Moçambique), Ali Gahzal (Egipto), Mário
Rondon (Venezuela), Heldon e Gégé
(Cabo Verde), ao serviço das selecções
nacionais. • Captações do AC Milan/Madeira, 19h, Ribeira Brava.
CANOAGEM • David Fernandes e Joana
Sousa (Naval do Funchal) no Campeonato da Europa Sénior de Velocidade,
em Montemor-o-Velho, até domingo.
ANDEBOL • João Ferraz e Pedro Spínola no estágio da Selecção Nacional
Sénior masculina, em Guimarães, até
hoje. • Académico do Funchal no Nacional da 2.ª Divisão de Juvenis Masc., em
Samora Correia, até domingo. Hoje, jogo
com o Samora Correia, 21h.
DIVERSOS • Figura de cera de Cristiano
Ronaldo no SEA LIFE Porto, até amanhã.
• Comemorações do 15.º Aniversário do
Complexo da Nazaré, até dia 22. Hoje,
Jantar alusivo à data. • Arraial Popular
na sede do CF Carvalheiro, 19h30.
ATLETISMO • Inscrições para a 6.ª Corrida das Mulheres (1€) - Império das
Louças, Mini-Mercado Catedral e Marina Shopping – até dia 21. • O atleta de
"Os Especiais", Samuel Freitas, integra
a Selecção Nacional da Associação Nacional de Desporto para a Deﬁciência
Intelectual (ANDDI-Portugal), no 9.º
Campeonato do Mundo – INAS, em
Praga, República Checa, até domingo.
GOLFE • Eduardo Rangel, presidente do
Grupo Rangel, vai estar, a propósito da
4.ª qualiﬁcativa do Torneio FedEx Golf
Challenge, no Funchal.
BASQUETEBOL • Campeonato da Madeira Cadeira Rodas, 19h, Pav. Caniço.
ANDEBOL DE PRAIA • Inscrições para
o Circuito regional (3 etapas), na Marina
do Lugar de Baixo, Calheta e Santana.
MAR • O Iate Clube de Santa Cruz promove “1.ª Semana do Mar”, para os
alunos das escolas básicas daquele
concelho, até amanhã. Exposição do
Parque Natural sobre a Reserva Natural
das Ilhas Desertas, na sede, 14h/19h.
TÉNIS • Daniel Rodrigues (Sub-14 do
CD Nacional) no Open Internacional de
Vilamoura, no Algarve, até domingo.
TÉNIS-DE-MESA • Tiago Li em estágio
da ITTF, em Viena, Áustria, até segundafeira. • Marcos Freitas no Open da
China, em Changchun, até domingo.

Página 21

ID: 48220073

14-06-2013

Pág: 15

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 13,88 x 21,58 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

JM

A22

Tiragem: 14900

Juvenis femininos do Sports Madeira sagraram-se campeãs nacionais

GR louva campeões
Os recentes títulos de campeões nacionais conquistados por atletas e clubes madeirenses
foram alvo de louvores do Governo Regional.
O Conselho de Governo, reunido ontem em
plenário, decidiu louvar
publicamente alguns feitos
desportivos de significativo
relevo de atletas e colectividades madeirenses, em
competições de âmbito
nacional.
Assim, no andebol, é
realçada a equipa de juvenis femininos do Club
Sports Madeira, que recentemente se sagrou campeão nacional. "Atendendo que ao se tornarem
campeãs nacionais exalta-

ram bem alto o nome da
Região Autónoma da Madeira, o Conselho de Governo resolve louvar publicamente o Club Sports
Madeira, atletas, dirigentes
e técnicos", conforme se
pode ler.
Ainda no andebol, louvado publicamente foi
também a equipa sénior
feminina do Madeira SAD,
que conquistou a Taça de
Portugal. Com "esta prestação, as atletas dignificaram
ao mais alto nível a modalidade, a Região e o des-

porto regional", de acordo
com o elogio público.
Relevo ainda para a
mesma distinção para o
Clube Kickboxing e Full
Contact do Funchal, que
venceu o Campeonato Nacional na categoria de 69
kg, na vertente Lightkick.
Neste caso, para além do
próprio clube, dirigentes e
técnicos, fica também o
louvor público aos atletas
Ruben Filipe Luz, Isabel Rubina Abreu e Bruna Livramento. 1
David Spranger
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Andebol: JAC de Alcanena joga
fase final este fim-de-semana
A equipa de juniores do Juventude
Amizade e Convívio, de Alcanena, joga este
fim-de-semana a fase final do campeonato
nacional em Ansião e Penela. Na primeira
jornada, em Ansião, o JAC joga com CDB
Perestrelo às 20 horas, depois do encontro
entre Maiastars e Juventude Lis (18h). No

domingo os jogos disputam-se em Penela,
com o JAC a defrontar o Maiastars (18h)
e o Juv. Lis a jogar com o Prestrelo. Na
segunda-feira, feriado do 10 de Junho,
o JAC joga com as leirienses (10h) e o
outro jogo, entre Perestrelo e Maiastars
disputa-se às 12 horas.
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ACV na FESTAND
No sábado passado, no emblemático Pavilhão Flávio Sá Leite, em
Braga, casa do ABC, os atletas mais jovens do ACV Andebol Clube
participaram no Festand. Este evento reuniu várias outras formações
do Norte numa verdadeira jornada de desportivo e alegria.
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ANDEBOL

TORNEIO REGIONAL FEMININO
No próximo fim-de-semana, dias 8 e 9 de Junho, várias selecções
regionais de andebol jogam em Famalicão o Torneio Regional Feminino. Os jogos vão decorrer na Didáxis de Riba de Ave, que é coorganizadora do torneio, juntamente com a Federação Portuguesa
de Andebol, a Associação de Andebol de Braga e o município de
Famalicão.
O vencedor estará entre as selecções de Aveiro, Leiria, Madeira e
Braga, equipa com nove atletas da Didáxis, facto realçado pelo presidente da direcção administrativa da Cooperativa de Ensino Didáxis.
As palavras de José Fernandes encontraram eco no presidente da
Associação de Andebol de Braga, que destacou o facto do torneio se
realizar «num jovem clube que tanto tem feito para conseguir bons
resultados».
O vice-presidente da Federação Portuguesa de Andebol, Augusto
Silva, deu os parabéns à Associação de Braga, ao município de
Famalicão e à Didáxis pela dinâmica que têm demonstrado ao longo
dos anos, anunciando que várias atletas da Didáxis estão a um passo
das selecções nacionais, fruto do trabalho da escola e do seu professor
Artur Fernandes.
Da parte do município famalicense, o vereador do Desporto, Leonel
Rocha, realçou que a Câmara de Famalicão tem uma política desportiva de aposta na formação e entende que isso tem os seus frutos,
sendo o andebol e o xadrez da Didáxis um exemplo vivo. O autarca
destacou ainda a importância de Famalicão receber eventos desta
natureza.
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DIDÁXIS PROMOVE
TORNEIO REGIONAL
FEMININO
DE ANDEBOL
PÁG. 18
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cou-se em 5º lugar com 30 pontos. A sanjoanense ficou em 1º (45p), seguido de Alavarium (44) e Espinho A (43).
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andebol

Torneio de bambis – No passado domingo realizou-se no pavilhão da LAAC o 6º encontro regional de minis. Apesar de tempo de comunhões, que
impossibilitou a presença de diversas equipas, as que disseram sim realizaram cada uma seis jornadas. Uma palavra de apreço às mães das atletas,
que aproveitaram o evento para explorar um bar com géneros confecionados pelas mesmas.

Página 28

