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A uma vitória de alcançar a Europa

ABC/UMINHO JOGA CARTADA DECISIVA, amanhã, em casa do Sporting (16 horas). Bracarenses estão a uma vitória de garantir
a presença nas competições europeias na próxima temporada. Técnico Carlos Resende está confiante e acredita no triunfo.
ANDEBOL

| Joana Russo Belo |

Um duelo decisivo. Não só para
as contas da Europa, como da
conquista do título nacional.
ABC/UMinho joga, amanhã, a
partir das 16 horas, em casa do
Sporting, naquele que é o prato
forte da oitava jornada da fase
final do grupo A. Em Mafra, medem forças os dois primeiros
classificados, com os bracarenses a uma curta distância de conseguirem o grande objectivo da
época em caso de vitória.
“Estamos a uma vitória de o
conseguir e não há nada como
conseguir logo no primeiro jogo.
Para além dos três pontos que
este jogo vale, a vitória do
ABC/UMinho garante a conquista do objectivo inicial a que
todos nos propusemos, relança,
novamente, o campeonato e
acenderia ainda mais a chama da

ANA COSTA

Carlos Resende, técnico do ABC/UMinho, e o sub-capitão, Pedro Seabra, fizeram a antevisão ao jogo com o Sporting

competitividade deste campeonato”, realçou Carlos Resende.
O técnico bracarense está confiante e acredita no triunfo: “se

formos eficazes e fizermos tudo
o que sabemos fazer acreditamos que podemos vir de Lisboa
com o nosso objectivo número

um cumprido E, a partir de aí, lá
estaremos se tivermos que rectificar o nosso objectivo”, referiu,
em alusão à luta pelo título na-

cional de andebol.
“O que se pode esperar da nossa equipa é a imagem do que temos produzido ao longo deste
campeonato. Uma equipa lutadora, a entrar em campo respeitando o Sporting, mas com muita ambição para tentar vencer. É
o que os adeptos podem esperar
de nós”, garantiu Carlos Resende, lembrando que os dois últimos percalços com o Sporting e
Águas Santas são passado.
“Temos que pegar nesses
exemplos e ver o que podemos
fazer. Servem para crescer como
equipa e rectificar nos próximos
jogos”, frisou.
Lembrando que faltam três jornadas e todos os jogadores estão
“no máximo de concentração”,
técnico diz que a equipa bracarense está “na máxima força”,
determinada em alcançar a presença nas competições europeias
na próxima temporada.
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ANDEBOL
2.ª DIVISÃO NACIONAL
MASCULINOS
2.ª Jornada
Ginásio Sul-Torreense
17-21
Marienses-Alto Moinho Adiado
Redondo-AC Sismaria
24-18
Ílhavo-Vit. Setúbal
33-31
Boa Hora-Samora Correia 30-26
Vela Tavira-Folga
*

Boa Hora
Marienses
Torreense
Ílhavo
Vit. Setúbal
Redondo
Gin. Sul
AC Sismaria
Alto Moinho
Samora Correia
Vela Tavira
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Próxima jornada
Vela Tavira-Ílhavo; Vit. SetúbalRedondo; Samora CorreiaMarienses; Alto Moinho-Ginásio
Sul; AC Sismaria-Boa Hora; FolgaTorreense.

3.ª DIVISÃO NACIONAL
ZONA NORTE
9.ª Jornada
Ars. Devesa-Albicastrense
Gondomar-Estarreja
Boavista-SIR 1.º Maio
ACD Monte-Juve Lis

Arsenal Devesa
Estarreja
Boavista
Juve Lis
Albicastrense
ACD Monte
Gondomar
SIR 1.º Maio

J
9
9
9
9
9
9
9
9

V
9
7
6
5
4
4
1
0

E
0
0
0
0
0
0
0
0

D
0
2
3
4
5
5
8
9

31-22
23-35
30-20
21-18
P
27
23
21
19
17
17
11
9

Próxima jornada
Albicastrense-Gondomar; SIR 1.º
Maio-Arsenal Devesa; EstarrejaACD Monte; Juve Lis-Boavista.
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11 º Congresso Técnico Científico de Andebol nos dias 21 e 22 de Junho em Lisboa
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/

Publicado em quinta, 8 de maio de 2014
nscrições já abertas. A FAP apresenta o 11 º Congresso Técnico Científico de Andebol , sob o tema
"Andebol: os desafios do futuro" . O Congresso irá decorrer nos dias 21 e 22 de Junho de 2014, na
Universidade Lusófona, em Lisboa.
Os desafios com que se depara atualmente o Desporto, em especial o Andebol, fizeram-nos dedicar o
tema desta edição aos desafios do Futuro, na atualidade.
Esta 11 ª edição do mais importante Congresso Técnico Científico de Andebol constitui, enquanto
evento internacional, um importante desafio, no qual gostaríamos que participasse.
Serão, seguramente, dois dias substantivos em termos de análise de trabalhos de investigação, de
discussão conceptual, de sugestões para a criação e implementação de novas metodologias de Treino,
de Programas de Formação e de Intervenção.
A Federação de Andebol de Portugal apresenta um programa recheado de conferencistas portugueses
e internacionais, de reconhecidos créditos e que se destacam na modalidade e no desporto em geral.
Em alguns casos será a 1ª vez que visitam o nosso País.
Objetivos:
Pretende reunir profissionais, estudantes e acompanhantes da modalidade para uma jornada de
conhecimento técnico científico com os seguintes propósitos:
- Discutir e debater os assuntos relacionados aos aspetos teóricos e metodológicos da modalidade e
do desporto;
- Proporcionar um espaço informal e de confiança para a potencialização do estimular a
aprendizagem, troca de experiências e ferramentas entre os participantes através de workshops
específicos;
- Preparar os profissionais e estudantes interessados na aprendizagem dos métodos e técnicas mais
atuais da metodologia e pedagogia;
- Congregar o conhecimento de diferentes profissionais na Área do desporto na ampliação e
preenchimento de lacunas do saber.
Destinatários: Treinadores, Estudantes da Área Desportiva, Professores de Educação Física, Atletas,
Dirigentes, Quadros de Arbitragem, Público em Geral.
INSCRIÇÕES
Já estão abertas as inscrições para o 11º Congresso Técnico Científico de Andebol.
As inscrições serão unicamente online, no Portal da Federação, AQUI . É fundamental que preencha
corretamente as informações solicitadas, nunca esquecendo de colocar o respectivo email. As
inscrições só serão válidas após o pagamento estar regularizado.
PROGRAMA PROVISÓRIO
Dia 21 de Junho - Sábado
Universidade Lusófona - Auditório Agostinho Silva
09h00 - 09h30 - Receção e acreditação
09h30 - 10h00 - Cerimónia de Abertura
10h00 - 10h45 - Joaquim Másia
10h45 - 11h15 - Coffee Break 11h15 - 12h00 - Rui Lança
12h00 - 12h45 - Ladislav Petrovic
12h45 - 14h15 - Intervalo para Almoço
Workshops - 1
14h30 - 16h00 - Pavilhão - Preletor a Confirmar
14h30 - 16h00 - Joaquim Másia - Preparação Física - Ginásio - Preparação Física
Página 5

14h30 - 16h00 - Rui Lança - Auditório Agostinho da Silva
Workshops - 2
16h30 - 18h00 - Sjors Röttger - Pavilhão
16h30 - 18h00 - Ana Loureiro - Sala informática - Redes Sociais
16h30 - 18h00 - Comunicações Livres - Auditório 2
Dia 22 de Junho - Domingo
Workshops - 3
09h30 - 11h30 - Gnosies - Treino de Potência - Auditório Agostinho da Silva
11h30 - 11h45 - Coffee Break
11h45 - 12h15 - Sjors Röttger
12h15 - 13h00 - Ladislav Petrovic
13h00 - Fim do 10º Congresso
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Andebol

Sporting da Horta
campeão de juniores
O Sporting Clube da Horta sagrou-se
campeão regional de andebol, no escalão
de juniores masculinos. A prova, que teve
como palco a ilha de Santa Maria, juntou
Clube Desportivo “Os Marienses”, Grupo
Desportivo da Casa do Povo dos Biscoitos,
Sporting Clube da Horta e Grupo Desportivo
da Casa do Povo dos Arrifes.
No embate que decidiu a atribuição do
cetro, o grémio faialense superou a equipa
da casa por 22-21, com o golo do triunfo a
acontecer a seis segundos do apito final do
árbitro.
A formação micaelense dos Arrifes fechou os lugares do pódio, ao passo que o
representante da Associação de Andebol da
Ilha Terceira, a Casa do Povo dos Biscoitos,
concluiu no quarto posto da geral.
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OPINIÃO

RICARDO RIO

Sonhos
1. Em meados de Fevereiro último, mesmo os adeptos
mais cépticos do Sporting Clube de Braga admitiriam
como fortemente provável a histórica presença do clube
de futebol profissional em duas finais na presente época,
mediante a presença nas partidas decisivas da Taça de
Portugal e da Taça da Liga.
Por essa altura, e apesar do errático desempenho no
campeonato principal, poucos admitiriam ainda como
possível que o Clube iria ficar arredado de qualquer
presença nas competições europeias, pela primeira vez
em vários anos.
Menos de três meses depois, o que não deixaria de ser
uma época de sonho esfumou-se num vazio de conquistas
e de sucessos a registar, numa espiral negativa em que
os erros de planeamento da época, o acumular de lesões
de jogadores-chave, o infortúnio e as malfeitorias alheias
conjugaram esforços para se chegar a esta frustrante
avaliação final.
2. Ali ao lado, e ao invés das melhores expectativas,
a jovem equipa de andebol do ABC de Braga conseguiu
manter o sonho do título bem vivo quase até ao final da
prova.
Pequenos e surpreendentes dissabores terão já posto em
causa tal possibilidade, mas neste caso cumpre valorizar
o percurso e a estratégia.
Depois de um período de maiores inquietudes financeiras, a Direcção do ABC, sob a liderança ambiciosa e
capaz do Eng. Luís Teles, conseguiu conciliar uma gestão
racional com a competitividade do clube ao mais alto
nível, projectando inúmeros jovens valores para o topo
da modalidade a nível nacional.
As dificuldades não estarão por certo ultrapassadas,
mas o modelo de gestão tem que servir de referência e
incentivo para quem quer que assuma idêntica responsabilidade no futuro próximo.
3. De volta ao Braga e ao futebol, temos obviamente
uma enorme dificuldade em encontrar na equipa principal
atletas que tenham sido formados nos escalões mais
jovens do Clube, a que não será também estranho o
registo mais discreto de tais escalões desde a conquista
do nacional de Juniores A em 1976/77 e do de Juniores
B em 1980/81.
Percebe-se, assim, o entusiasmo com que a massa
adepta vem acompanhando o desempenho da equipa
de juniores na presente época, que será coroado com a
presença massiva na decisiva partida, em Leiria, na tarde
do próximo Sábado.
Nesta última jornada, o sonho fica à distância de um
resultado melhor que aquele que o Benfica poderá alcançar
na sempre difícil deslocação ao campo do Futebol Clube
do Porto.
4. Neste mesmo fim-de-semana, sem bola mas com rodas,
os “roncantes” voltam a subir a Rampa da Falperra, naquela
que é a 35.ª Edição de uma das provas mais prestigiadas
do automobilismo a nível nacional e europeu.
Também aqui, confundem-se sonhos vários, que oscilam entre as vitórias e recordes das grandes marcas e
pilotos, aos muitos anónimos que concentram esforços
para viver um momento único entre a elite mundial, no
ambiente fantástico que só os Bracarenses e as várias
dezenas de milhares de turistas que nos visitam podem
proporcionar.
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Sporting recebe ABC e FC Porto viaja até à Maia
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08 de maio de 2014 22:42h
As deslocações do ABC/UMinho a Lisboa e do FC Porto Vitalis à Maia são os motivos de maior
interesse da oitava jornada da fase final do Andebol 1, a disputar este fim-de-semana.
O confronto que coloca frente a frente os segundo e terceiro classificados, Sporting CP e ABC/UMinho,
respetivamente, é - em paralelo com a deslocação do FC Porto Vitalis à Maia - o maior motivo de
interesse da oitava jornada da fase final, grupo A, a disputar este sábado.
Com a competição a caminhar célere para o final, ceder pontos é tudo aquilo que as equipas não
querem mas, obviamente, nem todos vão rir no final da ronda.
Em Mafra, medem forças os dois primeiros classificados, com o Sporting CP a apresentar-se como
favorito. A equipa de Frederico Carlos tem dado muito boa conta de si, e o ABC/UMinho não se tem
dado muito bem fora do Sá Leite. Para continuarem a lutar pelo título nacional, tanto leões como
bracarenses não podem perder pontos.
Viagem curta mas difícil do FC Porto Vitalis até à Maia onde a equipa campeã nacional quer com toda
a certeza confirmar a vitória no Dragão Caixa na primeira volta. Os maiatos, que venceram em Braga,
lutarão pelos três pontos, dificultando a tarefa do FC Porto.
Viagem mais longa espera o SL Benfica que, na sua deslocação à Horta, não deve sentir dificuldades
especiais para ultrapassar o Sp. Horta.
No grupo B, a jornada revela-se particularmente importante para os dois últimos classificados, AA
Avanca e Andebol Clube de Fafe que, se perderem e se o Passos Manuel derrotar em casa o Madeira
SAD, ficam irremediavelmente condenados à descida de divisão.
O AC Fafe joga este sábado, em casa, frente ao Delta Belenenses, numa tarefa que não se apresenta
fácil, enquanto a Artística de Avanca viaja domingo até à Maia para defrontar o Maia ISMAI e jogar os
últimos trunfos.
A ronda incluiu ainda um Passos Manuel-Madeira SAD, um jogo em que a equipa da casa vai querer
pontuar para ficar a salvo de qualquer surpresa.
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Federação de Andebol de Portugal

“Andebol 4 Kids”
também vai passar
por Trás-os-Montes

A

manhã, dia 9, vai
decorrer, em Mirandela, uma ação
de formação para professores
realizada no âmbito do projeto “Andebol 4 Kids”, que
tem como objetivo aproximar
a modalidade de centenas de
jovens de várias localidades.
“O Andebol continua a
chegar mais perto dos jovens
desportistas e muitos deles
vão ter o primeiro contacto
com a nossa modalidade, nas
próximas atividades do Andebol 4 Kids, que vão ter lugar
um pouco por todo o país”,
sublinhou a organização sobre as atividades agendadas
para os meses de maio e junho.
Para além dos jogadores,
o “Andebol 4 Kids” pretende
ainda sensibilizar os profes-

sores para a importância do
Andebol no desenvolvimento infantil, através das Ações
de Formação organizadas
pela Federação de Andebol
de Portugal, nomeadamente a
que aconteceu no dia dois, em
Valpaços, e a marcada para
amanhã, em Mirandela.
O programa do projeto
participa ainda com outras
atividades previstas para os
concelhos transmontanos, estando já marcado o Festand
1º Ciclo e o Dia do Andebol,
ambos em Boticas, nos dias
10 e 11 de junho.
Ainda com data a definir,
estão o Festand de Vila Flor e
o Dia do Andebol em Valpaços e Macedo de Cavaleiros,
entre outras atividades a decorrer em vários concelhos a
nível nacional.
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Andebol

Campeonato Regional de Minis

D

ecorreu no dia 4
de maio a segunda concentração
do Campeonato Regional de
Minis, da Associação de Andebol de Vila Real, no Pavilhão Municipal de Chaves.
Com a participação do Grupo Desportivo de Chaves e
do Sport Vila Real e Benfica,
este com duas equipas, decorreram mais três jornadas da
prova.
O jogo da 4ª jornada colocou frente a frente as equipas do G.D. Chaves e S.V.R.
Benfica B.
Um início de jogo equilibrado, mas cedo se percebeu
que a equipa flaviense realizou um bom trabalho desde a
última concentração. Melhor
no aspeto defensivo e ofensivo, chegou ao intervalo com
uma vantagem de cinco golos (11-6). A segunda metade não trouxe alterações, nem
mesmo na diferença de golos
no final do encontro (22-17).
O segundo jogo do dia (5ª
jornada) foi disputado entre as duas equipas do S.V.R.
Benfica, B e A. Com uma claEquipa
GD Chaves
SVR Benfica B
SVR Benfica A

Pts
10
10
2

ra diferença no nível técnico
e tático, desde os primeiros
minutos que a equipa B se
distanciou no marcador, chegando ao final da primeira
parte com o resultado de 153. A segunda parte manteve o
mesmo sentido e o resultado
foi mais dilatado, com 28-4
no final, vencendo a equipa B.
No terceiro jogo do dia encontraram-se as equipas do
S.V.R. Benfica A e o G.D.
Chaves. Com uma defesa individual logo à saída da bola
do guarda-redes, os atletas do
Chaves não deram muitos espaços ao adversário. Com o
final dos 15 minutos iniciais,
o resultado era de 3-23. Os
segundos 15 minutos não foram diferentes, e o resultado
final foi de 5-49.
Com tudo em aberto relativamente à classificação final
deste Campeonato de Minis,
a próxima concentração, e última, realiza-se no dia 18 de
maio, a partir das 15h00 no
Pavilhão dos Desportos em
Vila Real, com as 7ª, 8ª e 9ª
jornadas.
Classificação
JG
4
4
4

V
3
3
0

E
0
0
0

D
1
1
4

GM
105
81
19

GS
40
39
126

GD
65
42
-107
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DIANTE DO MÓDICUS

Fermentões perdeu em casa
na luta pela permanência
O Fermentões iniciou a Fase de Apuramento com uma derrota, em casa,
diante do Módicus, por 22-23.
Na primeira jornada, a equipa de
Luís Pereira encontrou um adversário
que se encontra numa posição classificativa preocupante, sinal de dificuldades acrescidas. Por sua vez, os vimaranenses procuraram vencer para marcar
posição em definitivo no que diz respeito à manutenção, para de seguida irem
à procura do melhor lugar possível.
Foi uma partida que teve uma primeira parte quase sempre comandada
pelo Módicus, certo que por vantagens
mínimas, assim ao intervalo o resultado
de 9-10 traduzia esse ligeiro ascendente gaiense.
Na segunda parte, o Fermentões
conseguiu dar a volta ao resultado que
lhe foi desfavorável até aos 14-15, passando o mesmo para 18-16. Quando
parecia que os vimaranenses iam iniciar
esta Fase de Apuramento com uma vitória, perderam a vantagem que haviam
adquirido, dando demasiadas benesses
ao Módicus que voltou a conseguir o
empate e a seis segundos do final con-

FERMENTÕES

22

Filipe Silva, José Martins (2), Hélder Cunha, João
Carvalho (1), Rui Carvalho (4), Sérgio Ribeiro, Nuno
Pinheiro (1), Carlos Fernandes, António Salgado
(4), João Martins (4), Daniel Oliveira, Bruno Silva,
José Ferreira, Armando Silva (2), Ricardo Pinto (3)
e José Vieira (1)
T: LUÍS PEREIRA

MÓDICUS

23

Ivo Sousa, Hilário Silva (1), Rui Costa, Francisco Silva (1), Bruno Marques (1), Nuno Loureiro (5), Rúben
Oliveira (9), Tiago Silva (4), José Ribeiro (2), João
Ferreira, João Carvalho, Paulo Moura, José Gamboa
e Bruno Almeida
T: RUI MOREIRA
LOCAL: Municipal Arq. Fernando Távora
Árbitros: Daniel Freitas e César Carvalho

seguiu a vitória, por tangencial 22-23.
O Fermentões esteve muito intermitente na sua prestação colectiva, assim
colocou-se à mercê da equipa do Módicus, perdendo um jogo que no geral foi
bastante mal jogado.
ANDEBOL - 2ª DIVISÃO
			

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Marítimo
FC Porto B
Santana
Fermentões
S. Bernardo
FC Gaia
Académico
Infesta
Sanjoanense
Módicus
S. Paio Oleiros

1ª jornada

Infesta
Académico
Fermentões
Santana
FC Gaia

-

J

V

E

D

Gm-Gs Dif.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0

1
0
0
0
1
0
1
0
1
1
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
1
1
1
0
1
0
1
0
0
0

25-22
19-27
30-35
22-23
35-30
22-25
27-19
24-27
27-24
23-22
0-0

Sanjoanense
FC Porto B
Módicus
S. Bernardo
Marítimo

3
-8
-5
-1
5
-3
8
-3
3
1
0

P

34
32
27
27
27
25
24
23
22
22
19

24:27
27:19
22:23
30-35
22-25

2ª jornada

S. Paio Oleiros S. Bernardo Marítimo FC Porto B Módicua
-

Santana
Fermentões
Académico
Infesta
FC Gaia
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Triunfo
confortável
na luta
pela subida
Xico Andebol iniciou Fase Final da 2ª Divisão com um tirunfo dilatado
na casa do Clube Camões. Já está no topo da classificação, na luta pela
subida de divisão.
REPORTAGEM DE

O

REDACÇÃO

Xico Andebol iniciou a participação na Fase Final da 2ª
Divisão, que vai determinar
quais são as duas formações que vão
ascender à 1ª Divisão na próxima época, com um triunfo concludente fora de
portas, na casa do Colégio Camões, por
31-21. Um resultado que lhe permite dividir a liderança do Campeonato com o
Benfica B, curiosamente o único clube
desta Fase Final que não pode subir de
divisão, por motivos mais do que evidentes. Das seis equipas participantes
só cinco é que podem aspirar à subida
de divisão, já que o Benfica B só pode
lutar para ser campeão nacional, meta
que o Xico Andebol também se propõe
a alcançar depois de materializar o principal objectivo traçado para esta temporada, a subida à 1ª Divisão Nacional,
onde esteve nos últimos anos.
Depois de ter vencido a Fase Regular, na Zona Norte, apesar da forte

oposição do Ginásio de Santo Tirso e da
Académica de São Mamede, o Xico Andebol afirma-se como sério candidato à
subida de divisão, aliás é a prioridade e
objectivo para esta época conseguir no
final a promoção.
Na jornada inaugural da Fase de Final, em Lisboa, o Xico Andebol confirmou o favoritismo que lhe é atribuído
pela maioria dos adversários, ao conseguir um triunfo avassalador na casa do
Clube Camões, equipa que na época
passada também disputou a 1ª Divisão.
A equipa comandada por Eduardo Rodrigues soube bem contornar as dificuldades que os lisboetas lhe impôs e venceu por 21-31 (ao intervalo já lideravam
o marcador por 8-17).
Foi um jogo em que a velocidade imposta pelo Xico Andebol fez a diferença,
com destaque para a prestação dos dois
jogadores das pontas, André Caldas e
Rui Lourenço, que foram os melhores
marcadores do encontro, com sete e
oito golos, respectivamente. Mário
Peixoto e Daniel Campos, com quatro

Tiragem: 3000

Pág: 20

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 22,99 x 35,75 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

21

CDE CAMÕES

Pedro Silva, João Palmela, Rúben Santos (1), Tiago
Santos (6), João Oliveira (4), João Costa, Pedro Martins (1), Luís Gomes (1), Gonçalo Neves (2), Tiago
Fonseca (6), Miguel Reinaldo, Luís Lacerda, Mário
Fonseca, Hugo Dias e João Moreira
T: FRANCISCO BARROCA

31

XICO ANDEBOL

Ricardo Castro, João Macedo, Tiago Cunha (1),
Gustavo Castro, Pedro Correia, Mário Peixoto (4),
André Caldas (7), Rui Oliveira (3), Pedro Carvalho,
Luís Sarmento (1), João Gonçalves (2), Rui Lourenço
(8), Nuno Silva (1) e Daniel Campos (4)
T: EDUARDO RODRIGUES
LOCAL: Pavilhão Moniz Pereira (Lisboa)
Árbitros: Nuno Francisco e Fábio Gonçalves

ANDEBOL - 2ª DIVISÃO
			

1
2
3
4
5
6

Benfica B
Xico Andebol
G. Santo Tirso
A. São Mamede
ADC Benavente
CDE Camões

J

V

E

D

Gm-Gs Dif.

P

1
1
1
1
1
1

1
1
1
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
1
1
1

30-20
31-21
26-21
21-26
20-30
21-31

3
3
3
1
1
1

10
10
5
-5
-10
-10

1ª jornada

CDE Camões - Xico Andebol 21:31
Benfica B - ADC Benavente 30:20
G. Santo Tirso - A. São Mamede 26:21
2ª jornada

Xico Andebol - ADC Benavente
CDE Camões - G. Santo Tirso
A. S. Mamede - Benfica B
golos cada, também apareceram num
plano positivo, ajudando a sua equipa
a não dar muita margem de manobra
ao Clube Camões, que nunca encontrou
soluções para travar o bom jogo ofensivo da equipa do Xico Andebol.
Depois do importante triunfo conquistado fora de portas, os vimaranenses estreiam-se em casa no próximo
fim-de-semana, quando receberem o
ADC Benavente. Pela amostra da primeira jornada, o clube que disputou a Zona
Sul parece ser acessível aos comandados por Eduardo Rodrigues. O encontro terá lugar no sábado, às 18 horas,
no Pavilhão do Desportivo Francisco de
Holanda.
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Andebol

Oleiros juvenis
batem Nelas
Com a primeira jornada do Campeonato
Nacional de Séniores masculinos terminada e o CDC São Paio de Oleiros de
folga, este fim-de-semana foi a vez dos
juvenis darem a vitória à casa. 48-32 foi
o resultado da equipa frente ao ABC Nelas. Já nos regionais júniores o jogo foi
renhido. A formação do Oleiros perdeu
por 37-32 em casa do CD S.Bernardo.
Na fase dos regionais os iniciados do
Oleiros foram ao Feirense ganhar por
24-39. Quanto aos nacionais infantis, a
formação oleirense arrasou o Vacariça,
batendo-o por 10-29. Em semana que
começa a 2ª fase do Campeonato Nacional de Seniores Masculinos cabe à
formação do CDC S.Paio Oleiros a folga
que advém de no seu grupo estarem a
participar 11 equipas.
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 ANDEBOL

Feirense em bom
plano no “AndebolMania”
O Feirense participou no torneio da Páscoa da AD Sanjoanense “AndebolMania 2014” nos escalões de Infantis, Iniciados e Juvenis. As equipas do
Feirense proporcionaram sempre jogos muito disputados que muito contribuíram para elevar o nível competitivo do torneio Os juvenis foram
vencendo os seus jogos até às meias-finais, onde foram derrotados pela
forte equipa de BM Cidad Imperial que viajou de Toledo, e passeou a qualidade do seu andebol vencendo sem surpresa. Os iniciados também estiveram sempre em grande nível, mas foram derrotados na fase de grupos
também pela equipa do BM Cidad Impetial e foram afastados das meiasfinais. Quanto aos infantis, depois de uma boa participação no torneio dos
Caixeiros, em Santarém, em que falharam a presença na final, esse objectivo foi alcançado com brilhantismo no torneio da AD Sanjoanense - “AndebolMania”.
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TORNEIO HANDGAIA’14

“Colocar Gaia como
capital do andebol”
●

O Torneio Internacional de Andebol-Hummel Handball Week contou com cerca de 700
atletas. Organização já pensa numa “nova edição memorável”, no próximo ano.
namarquês e atleta do FCPorto), Ricardo Pesqueira
(internacional e atleta do
ABC) e Luís Santos
(treinador do Maia/Ismai)
como padrinhos.

VANESSA TEIXEIRA

G

aia recebeu uma
reedição
do
famoso torneio
de andebol, realizados nos anos 80 e 90. O
HandGaia’14 recebeu 53
equipas, ascendendo a
cerca de 700 atletas participantes, com a presença
do FCPorto, ABC, Águas
Santas, Belenenses, uma
Selecção Nacional de Juniores C e um convidado
internacional, o Club
Balonmán Lalín, da Galiza.

700 atletas envolvidos na iniciativa

“O balanço final foi positivo, quer para a imagem do
concelho como capital do
andebol, quer para o Futebol Clube de Gaia, que pretende projetar-se de novo
no panorama andebolístico
nacional”, garantiu Cirilo

Marinho, organizador do
Torneio. “Para o próximo
ano prevê-se a realização
de uma edição memorável”,
acrescentou.
A iniciativa contou com as
ilustres figuras de Mick
Shubert (internacional di-

Padrinhos do Torneio
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ANDEBOL FEMININO

COLÉGIO DE GAIA NA
ABERTURA DO PLAY OFF
Após uma longa paragem, a
equipa do Colégio de Gaia regressa às provas na disputa da
1ª jornada do play off em casa do
Alcanena, amanhã pelas 18h.
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Lafões recebeu terceira edição
do Termas Andebol CUP
 Márcia Páscoa Carvalho

Durante três dias, a região de Lafões foi palco
para a terceira edição do
Termas Andebol CUP que
envolveu 36 equipas, de
ambos os sexos, e um total
de 500 participantes, que
disputaram cerca de 100
jogos, em cinco pavilhões
distribuídos pelos concelhos de S. Pedro do Sul e
Vouzela.
A acção decorreu de 11
a 13 de Abril e pretendeu,
segundo Pedro Coelho, da

Associação de Pais e Encarregados de Educação do
Agrupamento de Escolas
de S. Pedro do Sul [APAESUL], “promover a região
e o convívio desportivo que
se fez sentir nestes dias”.
O responsável destacou
ainda o grande número
de pessoas que estiveram
em terras de Lafões e da
mais-valia económica que
o evento proporcionou à
região.
Questionado sobre se
este é um evento a continuar, Pedro Coelho garantiu-

-nos que sim, aproveitando
para agradecer aos directores da APAESUL, atletas,
pais, demais familiares,
entre outros, que contribuíram para o sucesso desta
iniciativa, não esquecendo
as intuições e empresas
locais que também foram
fundamentais para o balanço positivo conseguido
nesta terceira edição do
Termas Andebol CUP.
Segundo o responsável
esta edição contou com
algumas novidades como
seja a existência de espa-

oRVGHDQLPDomRFRQYtYLR
karaoke, entre outros.
A organização do evento coube à APAESUL, à
Associação de Andebol
de Viseu, à Federação de
Andebol de Portugal e à
Câmara Municipal de S.
Pedro do Sul, com o apoio
da União das Freguesias
de S. Pedro do Sul, Várzea
e Baiões, da autarquia de
Vouzela, do Corpo Voluntário de Salvação Pública, do
Agrupamento de Escolas
de S. Pedro do Sul e da
empresa Avicasal.
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n
IPLeiria sagra-se campeão nacional
universitário de andebol feminino

Equipa de andebol feminino do IPLeiria
A equipa de andebol feminino do Instituto Politécnico
de Leiria (IPLeiria) venceu o
Campeonato Nacional Universitário (CNU) da modalidade, depois de três dias da

competição, na Maia, organizada pela Federação Académica do Porto.
Ao sagrar-se Campeã Nacional Universitária, a equipa
de Leiria conquista o direito

desportivo de representar
Portugal no 2º Campeonato
Europeu Universitário, a
decorrer de 24 de julho a 8
de agosto, na cidade de Roterdão, na Holanda.
O resultado ficou decidido
no último jogo, onde o IPLeiria venceu a Universidade
do Porto por 20-19. Os restantes lugares do pódio do
campeonato foram ocupados
pela Universidade do Porto
e pelo Instituto Universitário
da Maia, que conquistaram,
respetivamente, a segunda e
terceira posições.
“O espírito de equipa,
a dedicação e o desportivismo do grupo têm sido uma
constante nas equipas de
desporto do IPLeiria, permitindo-lhes alcançar distintas
marcas a nível nacional e
representar o nome da instituição a nível internacional”,
afirma Nuno Mangas, presidente do IPLeiria.
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ADA promove torneio Cidade de Castelo Branco

Albicastrense faz a festa
do andebol jovem
Associação Desportiva Albicastrense acolhe esta
sexta-feira e sábado quase duas
centenas de atletas,
oriundos de vários
pontos do país.

A

Associação Desportiva Albicastrense
(ADA) promove, dias
18 e 19 de abril, o II Torneio
de Andebol Cidade de Castelo Branco, nos escalões
bambis e minis.
Este evento, que pretende
ser a grande festa do andebol,
já que vai juntar cerca de
180 atletas, além de mostrar

o trabalho das equipas participantes, pretende também
motivar os jovens para a
prática da modalidade.
António Mata, presidente
da ADA, gostaria também
que “estes escalões fossem
evoluindo para, mais tarde,
virem a alimentar o escalão
principal, a equipa sénior”.
Contudo, “quando crescem
e vão estudar para fora, muitos vão-se perdendo para
o andebol, o que é triste,
depois de tanto investimento
na formação. Às vezes ainda
voltam, mas poucos”.
Quanto ao evento, sublinha que “como no ano passado correu muito bem, voltamos a repeti-lo”, destacando
que “para dar resposta a toda
a logística que já implica uma
organização como esta, tal só

é possível com os apoios que
foram conseguidos”.
Ao fim de 35 anos, a ADA
continua a sua atividade
desportiva, mas “também é
preciso que os albicastrenses
voltem ao pavilhão e apoiem
a equipa”.
Ildeu Correia, da Associação de Andebol e um dos
treinadores destas camadas
mais jovens, também lembra
o esforço e o envolvimento
que os pais têm tido para que
os filhos possam praticar e
modalidade.
O II Torneio de Andebol
Cidade de Castelo Branco,
em que participam as equipas
da ADA, da Casa do Benfica
de Castelo Branco, Casa do
Benfica do Entroncamento, Assomada A e B, ACD
Monte, CA Galinheiras, Q

Dirigentes apresentaram o torneio para bambis e minis
Princesa e São Paio de Oleiros, conta com os apoios da
Associação de Andebol de
Castelo Branco, Câmara Municipal de Castelo Branco,
Junta de Freguesia de Castelo
Branco e diversas empresas
locais.

SENIORES. A equipa
sénior da Albicastrense perdeu no Porto com o Boavista,
por 27-34. E complicou,
de certa forma, as suas aspirações na 3.ª divisão de
andebol.. Ainda assim, nem
tudo foi mau, pois o Estar-

reja, 2.º classificado também
perdeu em Leiria, com a Juve
Lis (28-23)
A Albicastrense encontrase em 4.º lugar e na próxima
jornada, a 26 de abril, recebe
o Estarreja.
Lídia Barata
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