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O ANDEBOL. O Madeira, SAD recebe 
o FC Porto, hoje, às 19 h, no Funchal, 
em jogo antecipado da 2.a jornada da 
fase final do campeonato, devido à 
participação da equipa madeirense 
na Challenge Cup. 
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O Atlético Clube da Sismaria,
no âmbito do projecto ‘Ande-
bol na Escola’, onde coordena
10 centros de treino em dife-
rentes escolas do 1.º ciclo no
concelho de Leiria, realizou no
passado sábado, o 5.º Torneio

Interescolas. O clube contou
com a participação de 80
crianças, com idades entre os 7
e os 10 anos, das escolas de EB1
de Bouça, Escola Amarela, EB1
Marrazes, EB1 Gândara, EB1
dos Parceiros, EB1 Barosa e EB1
dos Capuchos, e ainda com a
participação de alunos integra-
dos no Redes na Quinta - E6G.|

AC Simaria juntou 80 crianças 
no projecto ‘Andebol na Escola’

Torneio decorreu no pavilhão da Gândara dos Olivais

Andebol
Gândara

ACS
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Na primeira fase do campeonato o Madeira Andebol SAD conseguiu vencer os portistas no Pavilhão do Funchal. 

FC Porto é o adversário 
que se segue para a SAD 
HERBERTO D. PEREIRA 
desporto@dnotícias.pt  

Depois da longa mas proveitosa via- 
gem à Rússia, o Madeira Andebol 
SAD está de regresso à fase final do 
Campeonato Nacional da I Divisão, 
onde hoje (19 horas), no Pavilhão do 
Funchal, defronta o FC Porto. 

Uma partida, de novo, com um 
grau de dificuldade elevado para os 
madeirenses, que sem tempo para 
'respirar' voltam a ter pela frente um 
adversário poderoso, candidato à 
conquista do título de campeão na- 
cional e que vem à Região, ainda por 
cima, com a obrigatória necessidade 
de somar a totalidade dos pontos em 
disputa, isto depois do surpreenden- 
te empate na jornada da abertura 
frente ao Avanca. 

Para o Madeira SAD 'reforçado' 

O JOGO REALIZA-SE 
ESTA NOITE, A PARTIR 
DAS 19 HORAS, NO 
PAVILHÃO DO 
FUNCHAL 

pelo bom momento de grande moti- 
vação que se vive no plantel, este 
será 'apenas' mais um duro teste à 
capacidade de sofrimento do grupo 
de trabalho, colocado que está pe- 
rante um ritmo de jogos intenso 
num curto espaço de pouco mais de 
uma semana. 

Embora focada nesta partida, sem 
dúvida que deveremos ter em cam- 
po uma SAD muita preocupada em 
gerir uma vez mais recursos, até  

porque à porta está também a gran- 
de 'final' do próximo sábado frente 
ao russos do Dynamo. 

Estratégia de Fidalgo foi crucial 
Este encontro com o FC Porto surge 
num momento em que o Madeira 
Andebol trouxe na bagagem um iné- 
dito empate em terras russas, o ter- 
ceiro resultado positivo de sempre 
de uma equipa portuguesa, depois 
do Sporting da Horta e mais recen- 
temente do Benfica. Um empate a 
27 golos que resultou da boa atitude 
dos madeirenses com um dos me- 
lhores jogos da temporada, sobretu- 
do durante os primeiros 30 minutos, 
com a estratégia e preparação deste 
jogo por parte do técnico Paulo Fi- 
dalgo a merecer destaque. O traba- 
lho de casa foi evidente, com todo o 
plantel a merecer nota máxima. 
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Madeira 'invade' torneios nacionais 
Este período da Páscoa é também 
para muitos jovens do andebol de 
formação da Madeira a oportunida-
de de poderem participar lá fora em 
torneios que um pouco por todo o 
continente português se realizam e 
com forte presença madeirense. 

Participações recorde-se que re-
sultam para além do esforço finan-
ceiro em alguns casos dos clubes é 
também sobretudo possível pela 
forte participação dos familiares dos 
jovens atletas e na forma positiva 
como se envolvem na actividade 
desportiva dos filhos. 

Assim no Torneio Internacional 
"Andebolmania" de 28 a 31 de Mar-
ço o Clube Desportivo do Infante 

FÉRIAS DA PÁSCOA 
PROPORCIONARAM 
EXPERIÊNCIAS 
ÚNICAS PARA OS 
JOVENS ATLETAS 

participa com três equipas num to-
tal de 45 jovens atletas nos escalões 
de infantis masculinos e juvenis 
masculinos e femininos. Ainda neste 
torneio está também presente o Clu-
be Desportivo Bartolomeu Perestre-
lo com 4 equipas nos escalões de in-
fantis masculinos iniciados masculi- 

nos e femininos e juvenis femininos. 
O CS Madeira participa no Torneio 
Nazaré Cup de 1 a 5 de Abril com 
três equipas nos escalões de infantis, 
iniciados e juvenis femininos. Neste 
evento o Académico do Funchal vai 
estar com cinco equipas de infantis, 
iniciados e juvenis femininos e ini-
ciados e juvenis masculinos. 

No Torneio Termas Cup em São 
Pedro do Sul, o Clube Escola da Le-
vada marca presença com uma 
equipa de iniciados masculinos, O 
AM Madeira Andebol SAD como 
um conjunto de minis, o Académico 
do Funchal também com minis e a 
AD Camacha com juvenis femini-
nos. H. D. P. 
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A S E \ 

^,•qn.F.no,   

Campeonato Nacional -
Fase Final - 2.a Jornada: 
Madeira SAD-FC Porto, 
19h00, no Pavilhão  

Campeonato Nacional de 
Juniores A - II Divisão - 2.° 
Fase Manutenção/ Descida 
- 7.a Jornada - Série B: Ud 
Oliveirense-União 
Nogueirense,15h00. 

HÓQUEI EM PATINS 

do Funchal I Divisão - Jogo em atraso 
da 19.a Jornada: 
Sporting-Valença, 21h00, 
no Pavilhão João Rocha. 
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2c2,),:,N" Nazaré Cup tem mais edições, Andebolmania junta mais atletas e 
um número invulgar de estrangeiros e HandGaia prima pela competitividade 

TORNEIOS DE P 
SEMPRE A CRESCER 

ATLETAS 

Andebohnania prima pelo espetáculo, HandGaia aposta em equipas de topo 

Entre hoje e a próxima 
semana haverá de seis a 
sete mil jovens a jogar 
andebol, em 41 pavilhões. 
Muitos são espanhóis, mas 
também há franceses, 
alemães e até canadianos a 
defrontar os portugueses 

sanannitARAEs 
••• Movimentam milhares 
de jovens, uns apostam mais 
na qualidade e outros no espe-
táculo, mas já são uma ima-
gem de marca do andebol: os 
torneios da Páscoa chamam 
cada vez mais equipas estran-
geiras, fazendo uma impor-
tante promoçãotanto despor-
tiva como turística. O Ande-
bolmania, que vai para a 17.a  
edição, é o de maior dimen-
são, tendo a concorrência do 
HandGaia, que regressou fa-
zendogala deapresentargran-
des equipas, mesmo tratan-
do-se de escalões de forma-
ção. 

Há outros menos mediáti-
cos, mais longe dos grandes 
centros, mas também com 
um trabalho apreciável. "So-
mos os mais antigos em ativi-
dade. Começámos em 1987 e 
nunca mais paramos. Vamos 
para o 31.° torneio consecuti-
vo", disse a O JOGO João Ma-
nuel, organizador de todas as 
edições do Nazaré Cup. "Este 
ano vamos ter equipas da Po-
lónia e da Suécia, além de vá-
rias de Espanha", revela João 
Manuel, antigo treinador e 
hoje presidente do Dom Fuas 
Rou pinho, clube de onde saiu 
o lateral-direito Inácio Car-
mo, intemacionalAquejogou 
emABC, Sporting, FC Porto e 
Benfica. 

"Fiz os primeiros dez tor-
neios, a partir de 1978, e de-
pois, julgo que muito por cau-
sa disso, chamaram-me para 
diretor técnico da Associação 
de Andebol do Porto, onde fi-
quei 20 anos", recorda Jorge 
Tormenta, referindo-se ao 
HandGaia. "Foram 11 edições 
e depois, conforme a secção de 
andebol do FC Gaia teve altos 
e baixos, também o torneio os 
teve, mas em boa hora deram- 

ATLETAS 

No total, os cinco torneios 
terão cerca de 6680 atletas 
em atividade. O 
Andebol mania é o maior, 
com 2300 jovens 
andebolistas 

lhe outra dinâmica", continua 
Tormenta. Este ano a compe-
tição gaiense vai para a quinta 
edição da nova fase e apresen-
ta um cartaz de luxo: a equipa 
de juvenis do PSG e os junio-
res do Magdeburgo, entre ou-
tros. "A qualidade competiti-
va sempre foi a grande marca 
do torneio", assegura Cláudio 
Alves, que esteve mais de 20 
anos no FC Gaia. 

Em São João da Madeira, o 
Andebolmania junta à com-
petitividade uma vertente de 
espetáculo, com concursos- 

manobras acrobáticas na elei-
ção de melhor golo -, festas e 
convívio. "Em cada equipa há 
sempre um artista e é isso que 
queremos potenciar. Estes 
concursos começaram naAle-
manha, que tem a melhor liga 
do mundo", explica Alexan-
dre Tavares, responsável da 
organização. Conseguindo 
apresentar mais estrangeiros 
do que portugueses, o Ande-
bolmania tem este ano uma 
curiosidade: a estreia de três 
equipas canadianas do 
Handball Quebec. 

1 E :S EPASLA 
HANDGAIA 2018 

Organização- FC Gaia 

Apoios Ornara Municipal de Gala e Juntas de 

Freguesia de M3 tamuck e Vilar do Parais° 
Datas 28a 31 de marco 

Escalões masculinos - jtailoreskuvenisinkiados, 

intantEs e minis 

EQUIPAS 

93  

31.° NAZARÉ CUP 2018 
Organização Associação Dom Fuas Roupinho 
Apoios Câmara Municipal da Nazaré e lenta de 

Freguesia da Nazaré 
Datas-1 a 5 de abril 

Escalões. masculinos e femininos - juniores, 

juvenis, iniciados. infantis e minis 

EQUIPAS CLUBES 

PAVILHÕES 

17.° ANDEBOLNIANIA 
Organização: Andebolmania 

Apoios Câmara de São João da Madeira e 

Sanjoanense 

Datas 28 a31 de marga 
Escalões- masculinos e femininos - juvenis, 
iniciados infantis e minis 

OrganL?3çáo. Grupo Musical e 

Desportivo União e Ptogr,sso 

Coimara Municipal de Setúbal 
Datas: 28 e 31de março 
Escal mascvhnos -jtrvefús. inki3dos, infantis 

e mirús 

EQUIPAS 

7.° TERMAS ANDEBOL 
CUP 

OrganIzação:Academia de Andebol de 
São Pedro do Sul e Câmara Municipal 
de São Pedro do Sul 

Apoios: agrupamentos de escolas de São Pedro 
do Sul 

Datas 28 a 31de março 
Escalões; masculinos e femininos - juvenis. 

Inidados, infantis e minis 

EQUIPAS CLUBES 

CLUBES 

ATLETAS 

EQUIPAS CLUBES 

I42 

CLUBES  

PAVILHãES 

4: 
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BENFICA Gafeira SPORTING 

ABC sábado AVANCA 

c:Lassirric.AçÃo 
P J V E D GMGS 

&SPORTING 41 1 1 O O 34-22 
O9 BENFICA 39 1 1 O O 27-22 
09 FC PORTO 38 1 0 1 0 23-23 

ANDE BOL 

  

FC Porto sob pressão 

 

 

GRUPOA 
jornada 

 

  

MADEIRA SAD 19b00 FC PORTO 

   

51  Em jogo antecipado da 23  jorna-
da da fase final do campeonato, FC 
Porto e Madeira SAD encontram-se 
hoje no Funchal à procura do pri-
meiro triunfo. Do lado da formação 
insular, o lateral-esquerdo João Mi-
randa recorda o desgaste provoca-
do pelo encontro da Taça Challen-
ge, diante do Dynamo-Victor, e diz 
que o segredo para somar a vencer 
passará por um " andebolcoletivo": 
"Temos um jogo difícil contra uma 
das grandes potências do andebol  

português, uma equipa com gran-
des jogadores e candidata ao título." 
Já o portista Hugo Laurentino quer 
corrigir o mau arranque. "Não esta-
va nas nossas contas empatar em 
casa do Avanca. Vamos fazer tudo 
para dar avolta à situação e fazer um 
bom resultado na Madeira. O post- 09Ase 33 1 0 O 1 22-34 
tiv0 é que só dependemos de nós O2 AVANCA 32 1 O 1 0 23-23 
para chegar ao título", explicou. og MADEIRA SAD 29 1 O O 1 22-27 

O grande duelo da 23  jornada está 
agendado para sexta-feira, com o 
Benfica a receber o Sporting. o 

Próxima ornada: u de abril  
SPORTING-MADEIRA SAD, FC PORTO-ABC E AVANCA-

BENFICA 
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