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ANDEBOL

VOZES

Chegar aqui foi um
pouco difícil, porque

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

“

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

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

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

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

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

TREINADOR LUÍS SANTOS

CALENDÁRIO

(5 MAR) 1.ª JORNADA 6.ª (16 ABR)

ISMAI-AC Fafe 

Sismaria-Maritimo

V. Setúbal-Art. Avanca 

19 MAR 2.ª JORNADA 7.ª 30 ABR

AC Fafe-Marítimo

ISMAI-V. Setúbal

Art. Avanca-Sismaria

26 MAR 3.ª JORNADA 8.ª 7 MAI

V. Setúbal-AC Fafe

Marítimo-Art. Avanca

Sismaria-ISMAI

2 ABR 4.ª JORNADA 9.ª 14 MAI

AC Fafe-Art. Avanca

V. Setúbal-Sismaria

ISMAI-Marítimo

9 ABR 5.ª JORNADA 10.ª 21 MAI

Sismaria-AC Fafe

Art. Avanca-ISMAI

Marítimo-V. Setúbal

NÚMEROS DOS FINALISTAS

� MELHOR ATAQUE: Fafe (626 golos)

� MELHOR DEFESA: Sismaria (414 golos)

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

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

� EQUIPA COM MENOS EMPATES: Marítimo (0)

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

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

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

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

Avelino Conceição

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

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

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

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

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

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

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

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

2.ª DIVISÃO/FASE FINAL

SUBIR O MAIS ALTO possível é o desejo dos jogadores

D
.R
.

D
.R
.

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

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

ANDEBOL P25
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Andebol

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

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

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

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

LISTA DE CONVOCADOS

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

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

Orientada por Nuno Trancoso, a selecção nacional 
vai trabalhar durante três dias no pavilhão do Giná-
sio do Sul. A convocatória é composta por dezasseis 
atletas.
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// Andebol //

Actividades Cultural de Salreu
   Estreou-se em competição, no sábado passado, o escalão
de Minis Masculinos da Associação Cultural de Salreu,
equipa esta formada em Dezembro, fruto de
um evento que contou com a ajuda da Associação de Pais
da Escola das Laceiras, que permitiu a captação e interesse
de alguns jovens pela modalidade.
   Os nossos “Minis” e estreantes andebolistas receberam
em casa o S.C. Espinho. A equipa visitante esteve presente
na fase anterior, de onde saíram os apurados para os
Nacionais. Por isso, os nossos pequenos atletas estavam um
pouco ansiosos. Mas o treinador, Rui Almeida, e o adjunto,
Carlos Dias, fizeram questão de salientar que mais
importante do que ganhar seria esforçarem-se, serem
amigos dentro de campo e, acima de tudo, divertirem-se.
Palavras ouvidas, objectivo cumprido. Foi um jogo para
aplaudir do princípio ao fim, com uma plateia também ela
motivada.
   Os protagonistas do jogo foram João Dias, Ricardo
Lima, António Ferreira, Daniel Matos, Luís Silva, André
Oliveira, Daniel Rebelo, Rui Duarte e Victor Rodrigues.
Esta formação esteve a cargo de Rui Almeida, com a ajuda
de Carlos Dias.
   As Infantis ganharam em casa ao Ac. Espinho. Ao
intervalo o resultado era 8-5, e por isso aguardava-se por
uma segunda parte bastante renhida. Contudo, as meninas
da casa distanciaram-se no marcador, apesar das
adversárias nunca terem baixado os braços, e o resultado
da segunda parte ficou em 13-6.
   Em campo estiveram Ana Miranda, Cassandra
Conceição, Ana Lopes, Emília Couto, Mariana Alves,
Beatriz Marques, Joana Simões, Bruna Carinha, Inês
Ribeiro e Cheila Conceição. De fora, mas a apoiar as
colegas, esteve Rafaela Grego.
   Esta vitória foi dedicada à sua treinadora, Sílvia Silva,
que cumpriu, assim, o seu último jogo à frente da equipa.
Num ambiente algo saudoso no final, atletas, dirigentes,
directores e alguns amigos presentes trocaram palavras
emotivas. O comando técnico ficará agora a cargo de
Felisberto Sá (Beto).

Fátima Cabral

Página 8



A9

Jornal de Estarreja   Tiragem: 3000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 10

  Cores: Preto e Branco

  Área: 15,29 x 13,79 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 34324544 04-03-2011

   A Artística de Avanca inicia
este sábado, dia 5 de Março,
a  fase  f ina l  de  sub ida  de
Divisão, defrontando a turma
do Vitória do Setúbal ,  no
Pavilhão António Veiga,  na
cidade de Setúbal, com início
aprazado para as 18 horas.
Antevê- se  uma fase  de
apuramento d i f íc i l  para  a
tur ma avancanense,  já que
não  é  das  pr inc ipa i s
candidatas à subida. Maia-
I sma i ,  Fafe ,  V i tór i a  de
Setúbal e Marítimo serão as
pr inc ipa i s  cand ida tas  à
subida, equipas estas que já
competiram noutros anos no
Campeonato Prof iss ional .
Avanca e Sismaria partirão
como “outsiders” nesta fase,
mas sem nunca descurarem o
melhor resultado no final,
que  se r i a  a  t ão  dese j ada
subida das seis equipas.

// Andebol //

Artística no ataque à subida
   O primeiro jogo em casa
para a formação concelhia
se rá  à  2 ª  jo rnada ,  onde
receberá a turma leiriense do
Sismaria ,  no Comendador
Ade l ino  Dias  Cos ta ,  em
Avanca, pelas 18 horas do dia
19 de Março.
   Na 1ª jornada, destaque
ainda para os jogos Maia-
Ismai x Fafe, num reencontro
depois de terem sido os dois
primeiros classificados da 1ª
Fase - Zona Norte, e para o
S i smar i a  x  Mar í t imo da
Madeira.

Restantes jogos da Artística

3ª jornada: Marít imo da
Madeira x Artística, 26/03,
Pav. Marítimo, no Funchal
(Madeira), 19h
4ª jornada: Fafe x Avanca, 02/
04, Pav. Mun. de Fafe, 18h

5ª jornada: Artística x Maia-
Ismai, 09/04, Pav. Com. Adelino
Dias Costa, em Avanca, 18h
6ª jornada: Artística x Vit.
Setúbal, 16/04, Pav. Com.
Adelino Dias Costa, Avanca,
18h
7ª jornada: Sismaria x Artística,
30/04, Pav. da Gândara em
Leiria, 18h
8ª jornada: Artística x Marítimo
da Madeira, 07/05, Pav. Com.
Adelino Dias Costa, em Avanca,
15h
9ª jornada: Artística x Fafe, 14/
04, Pav. Com. Adelino Dias
Costa, em Avanca, 18h
10º jornada: Maia-Ismai x
Artística, 21/05, Pav. Mun.
Formigueiro na Maia, 15h

Ricardo Brandão
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A Associação Cultural
de Vermoim apresentou o
clube de Andebol ACV, um
projecto pioneiro em Fa-
malicão que visa a promo-
ção de prática da moda-
lidade. O projecto tem como
público-alvo as crianças do
1.º ciclo do Agrupamento de
Escolas Bernardino Macha-
do e passa pelo desen-
volvimento de uma escoli-
nha de andebol para crian-
ças dos 5 aos 16 anos. «In-
cutir a modalidade inicial-
mente na freguesia e depois
nas freguesias vizinhas,
com a intenção de a esten-
der a todo o concelho», é um
dos propósitos deste pro-
jecto.

Segundo Alcina Ma-
chado, coordenadora téc-
nica do clube de Andebol
ACV, esta iniciativa, que
partiu de um grupo de ex-
alunos da Escola Secun-

ACV aposta numa nova modalidade

Recuperar a tradição do andebol famalicense
O clube de Andebol da Associação Cultural de Vermoim

(ACV) quer fomentar a modalidade junto das crianças do 1.º
ciclo, mas também alargar a competição a outros escalões.

O torneio inter-escolas, previsto para Abril, dá o pontapé
de saída deste projecto pioneiro no concelho.

Paulo Cortinhas dária Padre Benjamim Sal-
gado, de Joane, e que conta
com o apoio da Câmara de
Famalicão e da Associação
de Andebol de Braga, passa
por fomentar o gosto por
uma modalidade que teve,
no passado, alguma expres-
são em Famalicão, através
do Famalicense AC.

«Queremos incutir nas
crianças o gosto pela mo-
dalidade e que aprendam a
ter comportamento compe-
titivo», refere a responsável,
adiantando que o projecto
envolve uma equipa multi-
disciplinar, composta por
técnicos desportivos habili-
tados, mas também por
elementos com compe-
tências nas áreas de psico-
logia, da fisioterapia e pe-
dagogia.

O clube de Andebol foi
oficialmente apresentado na
manhã do passado sábado,
no Pavilhão Municipal Ter-
ras de Vermoim, na pre-
sença do vereador da Edu-

cação e do Desporto na Câ-
mara de Famalicão, Leonel
Rocha, e do vice-presidente
da Associação de Andebol
de Braga, Manuel Moreira

Tendo na formação a
base de sustentação de
todo o projecto, Carlos Aze-
vedo, vice-presidente da
direcção da colectividade,
diz que o alargamento a jo-
vens de outros escalões
etários «é naturalmente

também um objectivo da
ACV», destacando a quali-
dade da equipa técnica.

O dirigente sublinha o
contributo da autarquia e da
Associação de Andebol de
Braga nesta iniciativa, sen-
do que a Câmara enquanto
entidade responsável pela
gestão das escolas e dos
espaços desportivos «assu-
me destaque especial, nu-
ma relação de verdadeira
parceria, que queremos lon-
ga e proveitosa», e a AAB,
com que a ACV assinou um
protocolo, «tem aqui tam-
bém um natural papel a de-
sempenhar na divulgação,
formação e demais apoios
específicos».

O torneio Inter-Escolas

do Agrupamento de Escolas
Bernardino Machado servirá
de pontapé de saída deste
projecto. A competição, que
envolve todas as escolas do
1.º ciclo de Vermoim e das
freguesias circunvizinhas,
terá lugar no dia 9 de Abril,
no Pavilhão Municipal Ter-
ras de Vermoim.

O vereador da Educa-
ção do Desporto elogiou o
carácter deste projecto que
assenta na formação cívica
e desportiva das crianças e
jovens. «A Câmara mani-
festou empenho para que
este projecto avance, soli-
difique e tenha muito êxito»,
afirmou, adiantando que a
autarquia está em conver-
sação com a Federação

Portuguesa de Andebol para
que a modalidade faça parte
das Actividades Extra-Cur-
riculares das escolas, à
semelhança do que já acon-
tece com o Gira-Vólei.

Leonel Rocha felicita a
ACV por avançar com mais
um projecto que ultrapassa
as fronteiras da freguesia e
destaca o facto do mesmo
estar a ser impulsionado por
uma equipa técnica jovem.
«Também eles foram prati-
cantes da modalidade e não
encontrando resposta no
concelho, procuraram ser
eles próprios a resposta e
isso revela empreende-
dorismo», apontou.

Para a AAB o desporto
assume cada vez mais im-
portância na componente
educativa. «É cada vez
menos divertimento e cada
vez mais um veículo funda-
mental no crescimento har-
monioso, não só físico, mas
também intelectual dos
nossos jovens», afirmou o
vice-presidente Manuel Mo-
reira. Natural de Famalicão,
o dirigente distrital sublinha,
assim, a importância social
do desporto, expressando o
regozijo por assistir ao lan-
çamento de um projecto que
tem no andebol a principal
modalidade.
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ACV quer
recuperar
tradição
do andebol
O clube de Andebol da
Associação Cultural de
Vermoim (ACV) quer fo-
mentar a modalidade
junto das crianças do 1.º
ciclo, mas também alar-
gar a competição a ou-
tros escalões.    Pág. 23
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> c.c.s.

O técnico do ABC não poupou nos elo-
gios aos seus jogadores pela “grande
vitória” frente ao Sporting, que deixa a
equipa mais perto do objectivo traçado
para esta primeira fase: “ir para a fase fi-
nal perto dos primeiros lugares, e neste
momento estamos em segundo, a um pon-
to do FC Porto, a três jornadas do fim”.
“Estou contente por termos ganho e por
termos vencido uma equipa que tem mais
argumentos e que tem obrigatoriamente
que fazer melhor que o ABC. Há que dar
mérito a esta vitória do ABC, perante um
adversário com mais soluções. Fomos ex-
traordinários durante todo o jogo, com
uma exibição solidária”, afirmou Rito.

JORGE RITO, TREINADOR DO ABC

“Foi uma grande vitória
conquistada com mérito”

> carlos costinha sousa

O ABC de Braga venceu ontem
o Sporting, em casa, por 20-17,
num dos jogos grandes da 19.ª
jornada do Andebol 1. A equipa
orientada por Jorge Rito rubri-
cou uma exibição extremamente
sólida diante dos ‘leões’, mor-
mente a nível defensivo, bem
resguardados por um inspirado
Humberto Gomes, que foi gi-
gante na baliza bracarense, com
inúmeras defesas de alto gabari-
to e que foram fundamentais na
tranquilização do resto da equi-
pa. Ao contrário de outros jogos
nesta temporada, o ABC reve-
lou-se também exímio na finali-
zação e ao intervalo já vencia
por 11-8, com o ponta Rui Lou-
renço em especial destaque com
cinco golos.

A equipa bracarense teve sem-
pre o maior domínio do jogo,
controlando as tentativas de

transição para o ataque do Spor-
ting, numa sólida exibição co-
lectiva.

A segunda parte foi a mais
emocionante, com os ‘leões’ a
dar tudo por tudo para equilibrar
o resultado, mas os jogadores do
ABC, sempre muito concentra-
dos, não permitiram veleidades e
foram segurando, com classe e
muito empenho, a vantagem no
marcador. A vitória espelha bem
a superioridade do ABC no jogo.

ABC com estofo de campeão
O ABC deu ontem mais um passo de gigante na luta pela liderança do campeonato nacional de Andebol, com uma
vitória categórica diante do Sporting (20-17). Os bracarenses reforçaram 2.º lugar e estão agora a um do FC Porto.

ANDEBOL

> Sporting apresentou-se ontem no Pavilhão Flávio Sá Leite com cinco atletas ex-ABC.

19.ª JORNADAABC PROVEITOU BEM A DERROTA DO FC PORTO EM BELÉM (26-25)

ROSA SANTOS

Momento do golo de Mário Peixoto no seu regresso à competição

ROSA SANTOS

ABC ganhou e está no segundo lugar

ABC DE BRAGA 201 

Humberto Gomes (GR), José Rolo (1),
Fábio Antunes (1), Tiago Pereira (1), Rui
Lourenço (5), José R. Costa (3), e Luís
Bogas (3) - sete inicial - Álvaro
Rodrigues (3), Carlos Matos (2), Mário
Peixoto (1), João Rodrigues, Jaime
Barreiros, Hugo Rosário, e Bruno Dias
(GR)
Treinador: Jorge Rito.

SPORTING 171 

Hugo Figueira (GR), Vladimir Petric (2),
Pedro Portela (4), Ricardo Dias (1),
Pedro Marques (1), Hugo Rocha (2) e
Fábio Magalhães (3) - sete inicial -
Carlos Galambas, Bruno Moreira (2),
Bosko Bjelanovic, Vladimir Zelenovic
(1), Rui Silva (1), Pedro Solha e Ricardo
Correia (GR).
Treinador: Branislav Pokrajac.
Árbi t ros:  Eurico Nicolau e Ivan
Caçador.
Intervalo: 11-8

Campanha aproxima ABC de Braga dos estudantes
Com o objectivo de aproximar o clube à comunidade estudantil da cidade, o ABC de Braga
vai participar no Dia Aberto organizado pela Escola Secundária Carlos Amarante.
A aproximação aos estudantes tem como principal objectivo a divulgação da modalidade e
do clube, de maneira a que os academistas consigam angariar novos sócios e, até quem
sabe, algum novo jogador. Para celebrar o dia, vai realizar-se uma partida de andebol entre a
equipa sénior do ABC de Braga e uma formação composta por diversos jogadores da equipa
escolar. A confraternização entre os alunos e os ‘craques’ do andebol é o principal objectivo
desta iniciativa que pretende também dar um dia diferente aos alunos da escola.
Esta é também uma excelente oportunidade para recordar que muitos dos jogadores que
representam as cores do ABC de Braga fizeram parte da sua carreira académica naquele
estabelecimento de ensino.

O
ponta esquerdo

Mário Peixoto regres-
sou ontem à competição
largos meses depois de
lesão grave e foi muito

aplaudido pelos
adeptos. 
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Domingo

ABC e FC Porto disputam
Taça Cidade de Tarouca

Com o campeonato de an-
debol da primeira divisão pa-
rado, o ABC de Braga e o FC 
Porto – os dois primeiros clas-
sificados – defrontam-se no 
próximo domingo, a partir 
das 16h00, em Tarouca. Em 
disputa estará a Taça Cida-
de de Tarouca, cidade onde 
durante estes dias se dispu-
ta um torneio internacional 
para jovens andebolistas, e 
na qual participa a selecção 
nacional.

De resto, este encontro faz 
parte do encerramento desse 
torneio jovem.

Andebol jovem:
ABC no torneio 
“Vila 
de Benavente”

O ABC de Braga é um dos 
clube participantes no tor-
neio de andebol jovem “Vila 
de Benavente” a disputar en-
tre amanhã e o dia 8 naque-
la localidade.

O torneio é destinado aos 
escalões de bambis, minis, in-
fantis, iniciados e juvenis mas-
culinos, e conta ainda com a 
presença do Sporting, Bele-
nenses,  Águas Santas, Isma-
ria, CV Tavira, Amadora, Tor-
rense e o clube anfitrião, ADC. 
Benavente.

A abertura oficial do torneio 
será feita com a realização de 
um jogo de seniores entre as 
equipas da ADC Benavente e 
do Boa Hora FC, amanhã, pe-
las 21h00.

Todos os jogos vão reali-
zar-se no Pavilhão Desporti-
vo na Escola Secundária de 
Benavente.

O ABC joga domingo, em 
infantis, com o Amadora, em 
iniciados com o CV Tavira e em 
juvenis, com o Sismaria.

Na segunda-feira, os infan-
tis do ABC jogam com o Be-
navente, em iniciados com o 
Sismaria, e em juvenis com o 
Belenenses.

Na terça-feira, os infantis jo-
gam com o Águas Santas, em 
iniciados com o Benavente e 
em juvenis, igualmente com 
o Benavente.

João Ferraz 
(Madeira) 
na selecção sénior

O seleccionador nacional 
Mats Olsson convocou o atleta 
júnior do Madeira SAD, João 
Ferraz, para estagiar com a se-

lecção nacional, a estagiar de 
hoje a 7 de Março, em Moi-
menta da Beira.

Depois disso, João Ferraz 
vai juntar-se à selecção na-
cional de juniores A masculi-
nos, que vai estagiar e jogar 
com a Noruega e a Dinamar-
ca, em Resende.

Selecção nacional 
de iniciados
no torneio 
Cidade de Tarouca

A selecção nacional de ju-
niores D (iniciados) masculinos 
participa no 4.º torneio inter-
nacional Cidade de Arouca, a 
disputar entre amanhã e o dia 
6 de Março.

Para esta selecção estão 
convocados Cláudio Silva, Ri-
cardo Costa, Filipe Monteiro, 
Celso Barbosa e Rui Rolo, to-
dos do ABC de Braga.

Os convocados concentram-

-se hoje, pelas 19h30, em Ta-
rouca. Os treinadores são He-
lena Serafim, João Alves e Pe-
dro Ferreira.

Para além da selecção na-
cional, participam no torneio 
as equipas do FC Porto, Ben-
fica, Sporting, GC Tarouca e 
OAR-Coruña Espanha.

ABC-FC Porto é sempre um jogo apetecível

DM
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Pavilhão Flávio Sá Leite, Braga

Árbitros: Eurico Nicolau
e Ivan Caçador (Leiria)

ABC 20
Humberto Gomes (Bruno Dias), 
José Rolo (1), Fábio Antunes (1), 
João Rodrigues, Tiago Pereira (1), 
Rui Lourenço (5), Mário Peixoto (1), 
Carlos Matos (2), José Costa (4), Hugo 
Rosário, Álvaro Rodrigues (2) e Luís 
Bogas (3)

Treinador: Jorge Rito

Sporting 17
Hugo Figueira; Carlos Galambas, 
Pedro Portela (4), Bruno Moreira 
(2), Bosko Bjelanovic, Zelenovic 
(1), Vladimir Petric (2), Rui Silva (1), 
Pedro Solha, Ricardo Dias (1), Pedro 
Marques (1), Ricardo Correia, Hugo 
Rocha (2) e Fábio Magalhães (3).

Treinador: Branislav Pokrajac

Marcha do marcador: 10’ (4-2); 20’ 
(8-4); 30’ (11-8); 40’ (14-10); 50’ (17-12); 
60 (20-17).

ABC venceu Sporting no regresso de Mário Peixoto

Academistas viraram 
domadores de leões

Luís Filipe  � Silva

O triunfo do ABC sobre o 
Sporting foi inquestionável. 
A equipa bracarense esteve 
sempre na frente do marcador, 
dominou sempre os aconteci-
mentos e nunca viu em pe-
rigo a sua vantagem peran-
te um Sporting que cedo fi-
cou atordoado com a marca-

Jorge Rito satisfeito com triunfo e exibição do ABC

«Dominámos claramente 
todo o encontro»

ção impiedosa que o sistema 
defensivo utilizado por Jorge 
Rito (3x2x1) moveu à linha 
avançada dos leões.

Com as linhas de passe cor-
tadas e com o seu pivot sem 
hipóteses de pautar o jogo, o 
Sporting foi totalmente ma-
nietado pelos academistas, 
que tiveram ainda na baliza 

o super-inspirado Humber-
to Gomes, que deu confian-
ça aos colegas e foi determi-
nante para que o ABC cons-
truísse uma vantagem confor-
tável no marcador.

Aplausos para 
Mário Peixoto

Ainda no decorrer da pri-

meira parte, Jorge Rito lan-
çou no jogo Mário Peixo-
to, que regressou à compe-
tição nove meses depois de 
ter sofrido uma ruptura de 
ligamentos num joelho. Os 
adeptos do ABC dispensa-
ram-lhe uma enorme ovação 
e  o ponta esquerda marcou 
um golo na primeira jogada 
em que participou, arrancan-
do mais uma salva de palmas 
da plateia.

O intervalo chegou com 
uma vantagem do ABC de 
11-8, mas na segunda parte, 
os academistas acabaram por 
decidir o jogo nos primeiros 
17 minutos, onde construíram 
uma diferença de cinco golos 
para o Sporting, que nunca 
mais perderam.

Mesmo com Rui Lourenço 
(melhor marcador com cinco 
golos) em quebra nítida, os 
bracarenses não perderam lu-
cidez e controlaram sempre os 
acontecimentos, conseguin-
do ainda encurtar a distância 
para o FC Porto para apenas 
um ponto.

O técnico Jorge Rito estava satisfeito com o rendimento 

evidenciado pelos jogadores ante o Sporting. 

«Estou contente por ter ganho e por termos vencido 

uma equipa que tem argumentos totalmente diferentes 

dos do ABC. Há que valorizar a vitória do ABC. Dominámos 

claramente durante todo o encontro. Fomos a equipa com 

melhor qualidade de jogo, com mais organização e com 

mais lucidez», começou por referir.

O treinador do ABC mostrou ainda ter um conhecimento 

profundo da maneira de actuar do Sporting e elogiou a 

prestação dos seus atletas, que cumpriram na íntegra a 

estratégia que havia sido delineada para este desafio.

«O ABC todo espremidinho é isto. Fizemos um jogo cons-

ciente, pois sabíamos o que iríamos ter pela frente. O 3x2x1 

inicial do Sporting ou, por vezes, o 4x2 ou o 6x0. 

Os jogadores foram extraordinários porque souberam 

aplicar o que foi treinado».

Jorge Rito destacou ainda a prestação da defesa, que 

foi onde o ABC começou a ganhar o jogo. «Tivemos uma 

boa prestação do Humberto, que deu grande confiança à 

equipa. O 3x2x1 foi solidário. Não demos muitos espaços à 

primeira linha do Sporting e não deixamos o pivot receber 

bolas. Fizemos um jogo equilibrado. Na primeira parte, 

conseguimos evitar cinco ou seis ataques em superioridade 

numérica do Sporting», sublinhou.

Sobre o futuro, o técnico salientou que a aproximação ao 

FC Porto (1 ponto de diferença) é animadora mas alertou 

para os três jogos que faltam cumprir na primeira fase, 

diante de equipas de menor nomeada mas que poderão 

causar dificuldades.

«Estamos a um ponto do Porto, que nos coloca dentro 

dos nossos objectivos para a parte final da primeira fase. 

Faltam três jogos para esta fase acabar, com equipas mais 

acessíveis, mas são os jogos mais difíceis para o ABC. Não 

nos podemos distrair», disse.

Pokrajak: «Defendemos mal
e perdemos bolas no ataque»

Do lado do Sporting, o técnico Branislav Pokrajak desta-

cou o mau jogo da sua equipa. «Defendemos muito mal na 

primeira parte e perdemos muitas bolas no ataque. Fizemos 

um jogo mau. Na segunda parte estivemos um pouco melhor, 

mas apenas quando pressentimos que o ABC iria ganhar é 

que começámos a jogar melhor».

Mário Peixoto regressou após nove meses de ausência

DM
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ABC venceu 
Sporting
e colou-se ao Porto

::D:: Desporto p.29
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PRÓXIMA JORNADA

Sporting - Belenenses

Xico Andebol - ABC

São Bernardo - Madeira SAD

Águas Santas - Col. 7 Fontes

FC Porto - Benfica

São Mamede - Sp. Horta

19.ª JORNADA  

ABC 20 - 17 Sporting

Belenenses 26 - 25 FC Porto

Benfica 24 - 22 Águas Santas

Sp. Horta 28 - 20 São Bernardo

Madeira SAD 29 - 19 Xico Andebol

Col. 7 Fontes 23 - 29 São Mamede

Classificação J V E D Golos Dif. Pts

1 FC Porto 19 16 0 3 622 : 474 148 51

2 ABC 19 15 1 3 511 : 464 47 50

3 Benfica 19 14 0 5 624 : 516 108 47

4 Madeira SAD 19 13 0 6 526 : 486 40 45

5 Sporting 19 11 1 7 501 : 452 49 42

6 Belenenses 19 9 3 7 535 : 518 17 40

7 Águas Santas 19 10 0 9 493 : 466 27 39

8 Sp. Horta 18 9 2 7 479 : 478 1 38

9 São Mamede 19 4 2 13 455 : 549 -94 29

10 Xico Andebol 18 4 0 14 452 : 551 -99 26

11 Col 7 Fontes 19 2 0 17 450 : 598 -148 23

12 São Bernardo 19 1 1 17 452 : 548 -96 22

FEDERAÇÃO DE ANDEBOL DE PORTUGAL.

Belenenses venceu FC Porto
e ABC aproveitou

O FC Porto perdeu, ontem, por 26-25, no pavilhão do Bele-

nenses e ficou com a liderança ainda mais ameaçada pelo ABC 

que, depois da vitória caseira frente ao Sporting, ficou a apenas 

um ponto do primeiro lugar.

Em Lisboa, as duas equipas foram para o descanso empata-

das a 15 golos, depois de um primeiro tempo equilibrado mas 

em que o FC Porto esteve sempre na frente do marcador. Não 

foram precisos mais do que 10 minutos para que a turma de 

Belém assumisse o comando do marcador (19-17, aos 40 m.), 

mas os campeões nacionais nunca permitiram que a equipa 

da casa se distanciasse no marcador. Foi até o FC Porto que 

entrou em vantagem nos cinco minutos finais (22-23), mas 

coube ao Belenenses reverter a marcha do marcador e vencer 

por tangencial 26-25, após um minuto final emocionante com 

um golo para cada equipa.

Na Luz, o Benfica confirmou o favoritismo diante do Águas 

Santas, vencendo por 24-22. 
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Andebol feminino

Didáxis com vitória e derrota
As equipas de infantis e ini-

ciadas femininas da Didáxis ini-
ciaram, no fim-de-semana, a 2.ª 
fase dos respectivos campeo-
natos, onde registaram uma 
vitória e uma derrota.

As infantis receberam e ba-
teram a ADA Canelas por 19-7, 
enquanto as iniciadas se deslo-

caram a Estarreja para defron-
tar a equipa do ADA Canelas 
e perderam por 20-17.

Na próxima jornada, dia 12 
de Março, as infantis visitam o 
CA Leça e, no dia 13 de Março, 
as iniciadas recebem o CD Pal-
milheira (Ermesinde) às 17h00, 
em Riba de Ave. Equipa de iniciadas da Didáxis

DR
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Madeira SAD
em acção no
Curral das Freiras
Com a finalidade de divulgar e
promover a modalidade na ilha,
a equipa feminina do Madeira
Andebol SAD realizou, ontem,
uma acção na Escola do 2.º e 3.º
Ciclos do Curral das Freiras, con-
celho de Câmara de Lobos. Al-
gumas atletas das actuais
vice-campeãs nacionais realiza-
ram uma demonstração junto
dos estudantes daquele estabe-
lecimento de ensino, promo-
vendo e estimulando a prática
desportiva a diversos níveis, nas
vertentes competitiva, de forma-
ção, lazer, saúde e social.

Vasco Sousa
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Taça das Taças

Xico eliminado

O Xico Andebol despediu-se da Taça das Taças, com 
nova derrota diante do Vfl Gummersbach, desta feita por 
39-27. Os vimaranenses deixaram uma boa imagem na 
casa de um dos mais poderosos adversários da prova. De 
resto, conseguiram marcar mais golos em Gummersbach, 
localidade no norte da Alemanha, a cerca de 1h.30 de 
viagem de Frankfurt, do que haviam apontado no jogo 
da primeira volta, em Guimarães, uma semana antes.

Tiago Silva e Tiago Heber Magalhães cotaram-se como 
os melhores marcadores do Xico Andebol, com seis golos 
cada, seguidos de perto por Pedro Barbosa, com quatro 
golos.
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Xico eliminado

O Xico Andebol despediu-se da Taça das Taças, com 
nova derrota diante do Vfl Gummersbach, desta feita por 
39-27. Os vimaranenses deixaram uma boa imagem na 
casa de um dos mais poderosos adversários da prova. De 
resto, conseguiram marcar mais golos em Gummersbach, 
localidade no norte da Alemanha, a cerca de 1h.30 de 
viagem de Frankfurt, do que haviam apontado no jogo 
da primeira volta, em Guimarães, uma semana antes.

Tiago Silva e Tiago Heber Magalhães cotaram-se como 
os melhores marcadores do Xico Andebol, com seis golos 
cada, seguidos de perto por Pedro Barbosa, com quatro 
golos.
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Após o empate (27-27) com sa-
bor amargo, obtido na última
jornada no recinto do Samora
Correia, a ADA encontrou no
conjunto de Tondela, o ad-
versário ideal para regressar às
vitórias.

Apesar da boa réplica dada
pelos visitantes durante grande
parte da etapa inicial, os azuis e
brancos mostraram a sua supe-
rioridade, e começaram desde
cedo a construir uma vantagem
confortável.

Com uma boa dinâmica
das duas equipas, jogando num
ritmo apreciável, a primeira
parte mostrou os argumentos
ofensivos da equipa de Castelo
Branco, que chegou ao interva-
lo com uma vantagem (20-12)

ANDEBOL | 3ª DIVISÃO - ZONA CENTRO | ALBICASTRENSE 37 – TONDELA 25

ADA nem precisou de
puxar pela máquina
Vitória tranquila
da formação
albicastrense por
números que
ajudam a perceber
a diferença entre
as duas equipas

Pedro Sobral

confortável.
Para esta diferença foi deci-

siva a coesão defensiva e as saí-
das rápidas em contra ataque,
onde Hélder Lamela (13 golos)
voltou a estar em plano de
destaque, assumindo-se mais
uma vez como o melhor marca-
dor da partida.

Segunda parte
para gerir o resultado
Para a etapa complementar e
percebendo a superioridade
da sua equipa, o técnico José
Curto aproveitou para fazer

rodar todos os jogadores.
O conjunto visitante ten-

tou incutir mais velocidade ao
encontro, mas em termos de-
fensivos, o bloco da albicas-
trense continuava a exibir-se a
um nível muito apreciável,
contando igualmente nesse
período com a excelente
prestação do guarda-redes
Jorge Martins.

Com os minutos a passar, a
vantagem da ADA foi au-
mentando até à diferença final
(37-25) de doze golos.

A única mancha na exibição

da equipa da casa, aconteceu já
nos instantes finais, com a ex-
pulsão de três jogadores (Bruno
Paiva, Maximiano Ribeiro e
Bruno Roberto), fruto das in-
cidências do próprio jogo e
numa altura em que o conjunto
de Tondela optou pela mar-
cação individual. Após esta
vitória e com duas jornadas para
disputar nesta fase regular, o
emblema de Castelo Branco
ocupa a 9ª posição com 32 pon-
tos, menos dois do que a equipa
da Batalha, onde irá jogar no
próximo sábado.

Esta temporada o plantel da ADA é formado à base da prata da casa
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As infantis e as iniciadas da Didáxis ini-
ciaram, no passado fim-de-semana, a
segunda fase dos respectivos cam-
peonatos. As infantis receberam e ba-
teram a ADA Canelas por 19-7. O
escalão mais jovem da Didáxis tem
“feito uma excelente época e tem as-
pirações a passar à fase seguinte”, diz
a equipa em nota à imprensa. Já as ini-
ciadas deslocaram-se a Estarreja para
defrontar a equipa do ADA Canelas e
perderam por 20-17. Segundo o grupo,
esta derrota em “nada belisca as aspi-
rações” para o futuro. Na próxima jor-
nada, dia 12, as Infantis deslocam-se
a Leça da Palmeira para defrontar a CA
Leça e, dia 13, as Iniciadas recebem o
CD Palmilheira (Ermesinde) às 17
horas, na Didáxis de Riba de Ave.

Andebol feminino da Didáxis 
inicia segunda fase  
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Projecto inovador direccionado para a formação

Clube de Andebol 
nasce em Vermoim

A Associação Cultural de Vermoim
(ACV) apresentou, no passado sá-
bado, o seu Clube de Andebol. Trata-
se de um projecto inovador, uma
vez que aposta numa modalidade
que não é praticada por qualquer
colectividade no concelho.

O Clube de Andebol está voca-
cionado para crianças do 1º ciclo e
arrancará com os estabelecimentos
de ensino do Agrupamento de Es-
colas Bernardino Machado. Porém,
o projecto é mais ambicioso e pre-
tende movimentar crianças de todo
o concelho. 

“O propósito é criar uma tradi-
ção na modalidade do andebol a
partir da sua promoção e prática.
Tendo na formação a base de sus-
tentação de todo o projecto, o alar-
gamento a todos os escalões etários
é naturalmente o objectivo”, expli-
cou Carlos Azevedo, vice-presidente
da associação.

A equipa técnica e directiva do
clube é “multidisciplinar”, abran-
gendo além dos técnicos desporti-
vos habilitados, profissionais de psi-
cologia, fisioterapia e pedagogia.

“Queremos apresentar o ande-
bol como uma modalidade promo-
tora de comportamento competi-
tivo, com regras, espírito de equipa,
partilha e responsabilidade”, acres-
centou Carlos Azevedo. 

A apadrinhar este projecto em
Vermoim esteve Manuel Moreira,
vice-presidente da Associação de

Andebol de Braga, que destacou a
importância do desporto na forma-
ção dos mais pequenos. 

“Ao contrário do que muitos de-
fendem, o desporto é cada vez me-
nos divertimento e cada vez mais
vertente educativa”, começou por
afirmar. E acrescentou: “Por esta im-
portância social, honra-nos que o
andebol tenha sido a modalidade
escolhida para servir de correia de
transmissão na passagem de valo-
res tão fundamentais como aque-
les que o desporto transmite”. 

Da parte da autarquia famali-
cense, Leonel Rocha, vereador do
Desporto, anunciou que a Câmara
vai assinar um protocolo com a Fe-
deração Portuguesa de Andebol,
justamente para incutir a prática do

andebol nas escolas famalicenses.
“O andebol é forte nesta região e
será a modalidade aplicada tam-
bém nas Actividade de Enriqueci-
mento Curricular”, adiantou. 

O responsável autárquico anun-
ciou ainda que a Câmara de Famali-
cão pagará as inscrições dos atletas
e assegurará que os atletas façam
exames no Centro de Medicina e
Reabilitação Desportiva da CESPU.

De resto, a primeira iniciativa vo-
cacionada para o andebol aconte-
cerá no próximo dia 9 de Abril, com
a realização de um torneio a realizar
no Pavilhão Municipal de Vermoim,
como anunciou Alcina Machado,
responsável técnica pela Escola de
Andebol, onde estarão presentes
várias escolas do 1º ciclo. 

SSoofifiaa  AAbbrreeuu  SSiillvvaa  

Clube de Andebol conta com uma equipa jovem e multidisciplinar
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ACV lança clube de andebol
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ATÉ AO MÊS DE JUNHO

Paula Ferrão
em funções

A Direcção de Paula Ferrão vai manter-se em funções até ao final da 
época desportiva, em Junho. Na passada quinta-feira, em Assembleia 
Geral Eleitoral, não foi apresentada qualquer lista a sufrágio. Tal como 
havia garantido, Paula Ferrão também não se disponibilizou a assumir 
novo mandato. No entanto, a líder do Xico Andebol aceitou a solução 
apresentada pelo presidente da Assembleia Geral. Octávio Santos pro-
pôs a prolongação do mandato da Direcção, que terminava este mês, 
até Junho, altura em que irá convocar nova Assembleia Geral Eleitoral. 
Uma solução que agradou a todas as partes, pelo que Paula Ferrão 
vai manter-se em funções, juntamente com os restantes elementos da 
Direcção.

Até Junho, Paula Ferrão comprometeu-se a “ajudar a encontrar solu-
ções” para o futuro do Xico Andebol, que corre o risco de entrar num ce-
nário de vazio directivo, solução indesejada pela actual líder do clube.
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ATÉ AO MÊS DE JUNHO

Paula Ferrão
em funções

A Direcção de Paula Ferrão vai manter-se em funções até ao final da 
época desportiva, em Junho. Na passada quinta-feira, em Assembleia 
Geral Eleitoral, não foi apresentada qualquer lista a sufrágio. Tal como 
havia garantido, Paula Ferrão também não se disponibilizou a assumir 
novo mandato. No entanto, a líder do Xico Andebol aceitou a solução 
apresentada pelo presidente da Assembleia Geral. Octávio Santos pro-
pôs a prolongação do mandato da Direcção, que terminava este mês, 
até Junho, altura em que irá convocar nova Assembleia Geral Eleitoral. 
Uma solução que agradou a todas as partes, pelo que Paula Ferrão 
vai manter-se em funções, juntamente com os restantes elementos da 
Direcção.

Até Junho, Paula Ferrão comprometeu-se a “ajudar a encontrar solu-
ções” para o futuro do Xico Andebol, que corre o risco de entrar num ce-
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ANDEBOL
DERROTA POR 39-27

Xico deixou boa imagem
na visita à Alemanha
Adeus à Taça das Taças com derrota por 12 golos de diferença. Equipa de 
Nuno Santos marcou mais golos fora do que em casa.

BRUNO FREITAS
O Xico Andebol despediu-se da 

Taça das Taças, com nova derrota 
diante do Vfl Gummersbach, des-
ta feita por 39-27. Os vimaranen-
ses deixaram uma boa imagem na 
casa de um dos mais poderosos 
adversários da prova. De resto, 
conseguiram marcar mais golos 
em Gummersbach, localidade no 
norte da Alemanha, a cerca de 
1h.30 de viagem de Frankfurt, 
do que haviam apontado no jogo 
da primeira volta, em Guimarães, 

uma semana antes.
O Xico Andebol viajou para a 

Alemanha com a eliminação como 
pano de fundo. Diante de uma das 
equipas alemãs mais fortes, a for-
mação treinada por Nuno Santos 
procurou dar uma boa resposta. 
E até conseguiu deixar uma boa 
imagem, perdendo apenas por 12 
golos de diferença. De resto, ao 
intervalo a desvantagem era de 
apenas cinco golos (18-15). Como 
era esperado, o Xico Andebol caiu 
de rendimento no segundo tempo, 

vendo avolumar-se a vantagem 
do Vfl Gummesbach.

Tiago Silva e Tiago Heber Ma-
galhães cotaram-se como os me-
lhores marcadores do Xico Ande-
bol, com 6 golos cada, seguidos 
de perto por Pedro Barbosa, com 
4 golos. 

Nuno Santos acredita que, ape-

sar das duas derrotas pesadas 
com o Vfl Gummersbach, o Xico 
Andebol saiu “mais forte” desta eli-
minatória da Taça da Taças. “Já vi 
a equipa mais motivada depois do 
primeiro jogo, em casa. Deu para 
aprender novos processos, o que 
nos permite continuar a crescer.” 
De acordo com o treinador dos 
vimaranenses, a sua equipa “tem 
valor para continuar a ter um bom 
desempenho no Campeonato. 
Esta equipa tem potencial e ainda 
não deu tudo”, sublinhou.

GUMMERSBACH XICO ANDEBOL
Vjenceslav Somic
Geoffroy Krantz (2)
Adrian Wagner (5)
C. Schinder (2)
Drago Vukovic (2)
Igor Anic (3)
Barna Pitcs (4)
Goran Stojanovic 
J. Lutzelberger (5)
Josip Valcic (4)
Adrian Pfahl (8)
Julian Mayer
Vedran Zrnic (4)

EMIR KURTAGIC

Ivo Silva
João Silva

Diogo Oliveira (1)
César Gonçalves (2)

Pedro Barbosa (4)
Marino Machado (2)

Tiago Silva (6)
Paulo Sampaio
Ricardo Castro 

José Sampaio (2)
Tiago Magalhães (6)

Pedro Correia (1)
Daniel Costa (3)

NUNO SANTOS

ÁRBITROS: Arnar Sigurjónsson e Svavar 
Petursson (Islândia)

Pavilhão do Vfl Gummersbach

Nuno Santos acre-
dita que o Xico 
vai crescer
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ANDEBOL - 1ª DIVISÃO
   J V E D  Gm-Gs  Dif. P
1 Porto 18 16 0 2 603:453 150 50
2 ABC 18 14 1 3 491:447 44 47
3 Madeira SAD 19 13 0 6 513:476 37 45
4 Benfica 18 13 0 5 600:494 106 44
5 Sporting 18 11 1 6 474:419 55 41
6 A. Santas 18 10 0 8 488:456 32 38
7 Sp. Horta 18 9 2 7 479:478 1 38
8 Belenenses 18 8 3 7 509:493 16 37
9 Ac. S. Mamede 19 4 2 13 455:552 -97 29
10 Xico 18 4 0 14 461:557 -96 26
11 M. Balaio 19 2 0 17 450:598 -148 23
12 S. Bernardo 19 1 1 17 462:562 -100 22
19ª JORNADA 

ABC - Sporting (2/3)
Belenenses - Porto (2/3)
Benfica - A. Santas (2/3)
20ª JORNADA

Sporting - Belenenses
Xico - ABC
S. Bernardo - Madeira SAD

NA 20ª JORNADA

Xico volta a
jogar no dia 19

O Sp. Horta venceu o São Ber-
nardo, por 28-20, enquanto que a 
Académica de São Mamede ba-
teu o Maria Balaio/Colégio 7 Fon-
te, por 29-23, num jogo que teve 
lugar em Guimarães. Recorde-se 
que em partida antecipada da 19ª 
jornada, o Xico Andebol já havia 
perdido com o Madeira SAD. O re-
gresso da equipa de Nuno Santos 
à competição oficial acontece no 
dia 19, com a recepção ao ABC.

Sp. Horta - S. Bernardo 28-20
Madeira  - Xico 29-19
M. Balaio - S. Mamede 23-29

S. Bernardo - Madeira SAD  
A. Santas - M. Balaio  
Porto - Benfica
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ANDEBOLANDEBOLANDEBOLANDEBOLANDEBOL MELHOR EXIBIÇÃO DO ANO

Feirense derrota
líder Infesta FC na
3.ª Divisão Nacional
Apesar das ausências
os ‘azuis’ arrancaram
uma importante
vitória sobre o 1.º
classificado.

Com Beto ainda lesionado e
Manuel Gregório a cumprir casti-
go, os ‘blues’ deram um recital de
andebol ao líder Infesta FC. Ven-
ceram 31-22. Na Lavandeira, a re-
cepção ao líder vaticinava-se difí-
cil. O início da partida parecia ser
de iminente superioridade do In-
festa mas as coisas funcionaram
ao contrário. A capacidade defen-
siva da equipa de Pedro Maga-
lhães veio ao de cima e os ‘blues’
foram-se desmarcando no marca-
dor. A confiança foi crescendo, os
lances desenrolando-se com su-
cesso na finalização e irremedia-
velmente, os feirenses guindaram
à vitória final, perfeitamente me-
recida pela forma inteligente
como jogaram e pela entrega que
emprestaram ao jogo. Foi, de lon-
ge, uma das melhores exibições
dos seniores do CD Feirense, que
é agora 5.º classificado, lugar que
já não lhe foge mesmo a uma jor-
nada do fim da primeira fase. Pe-
los ‘azuis’ jogaram Rui Gregório,
Carlos Frescata (Guarda-Redes),
Fábio Cardoso, Gonçalo Canelas,
Bruno Martins, Rui Gonçalves,

Pedro Amorim, Emanuel Pinheiro,
Nuno Neves, Ricardo Gonçalves e
Fabian Scheck.

Camadas Jovens
No escalão de Iniciados, o Fei-

rense bateu o SC Espinho por 34-
24. Os Tigres da Costa Verde vie-
ram a reduto feirense iniciar tam-
bém o seu campeonato regional
com intuito de contrariarem o po-
derio fogaceiro. Mas os ‘azuis’ co-
meçaram a ganhar e nunca larga-
ram o comando do marcador. Já
em Infantis, no arranque da fase
de apuramento a nível nacional, o
Feirense alcançou vitórias impor-
tantes sobre o Xico Andebol (20-
19) e Juventude Desportiva do Lis
(12-23). Nesta fase, e com dois
jogos disputados, o andebolista
João Couto encontra-se na quar-
ta posição dos melhores marcado-
res, com 15 golos apontados.

Quanto ao escalão de Inicia-
dos, venceram mais uma vez na
fase de manutenção da 1.ª divisão
nacional. Desta vez derrotou o AC
Lamego (35-21), num jogo que
não teve muita história. Por fim,
em Minis, a partida agendada para
Domingo passado, no Pavilhão da
Lavandeira, foi adiada por solicita-
ção do AA Avanca. O Feirense terá
que aguardar pelo dia 12 de Março
para se estrear nesta fase do cam-
peonato regional, em casa do SC
Espinho, pelas 16 horas, na Nave
local.

Página 34



A35

Tâmega Jornal   Tiragem: 10000

  País: Portugal

  Period.: Quinzenal

  Âmbito: Regional

  Pág: 11

  Cores: Preto e Branco

  Área: 26,21 x 9,81 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 34321094 25-02-2011

Decorreu no salão 
nobre dos paços do 
concelho, a assina-

tura de um protocolo entre a 
Câmara Municipal de Celo-
rico de Basto e a Federação 
Portuguesa de Andebol. Este 
protocolo tem por objectivo 
realizar um plano de desen-
volvimento do andebol no 
concelho e foi assinado pelo 
presidente da Câmara Muni-
cipal, Joaquim Mota e Silva e 
pelo presidente da Federação 
de Andebol de Portugal, Hen-
rique Torrinha. 

A assinatura deste pro-
tocolo tem por missão de-
senvolver, em uníssono, um 
conjunto de medidas que 
permitam a divulgação e o 
incremento da modalidade 
junto dos jovens do conce-
lho.  “Este protocolo vai abrir 
à comunidade a possibilidade 
de praticar um desporto atrac-
tivo, que faz bem ao físico e à 
mente tornando-se, juntamen-
te com outras modalidades 
implementadas no concelho, 
fundamental para a criação de 
hábitos saudáveis “, referiu o 

presidente da Câmara Muni-
cipal, Joaquim Mota e Silva. 

Pretende-se através deste 
projecto motivar os atletas a 
participarem em provas des-
portivas, a curto prazo, quer a 
nível regional quer a nível na-
cional, de forma a proporcio-
nar a prática desta modalida-
de pelos jovens interessados e 
aproveitar a potencialidade de 
cada um para a prática deste 
desporto.  “ Celorico de Basto 
tem vindo a apostar na pro-
moção do desporto, através 
do Desporto Escolar, da Câ-

mara Municipal ou dos clubes 
com o intuito de motivar os 
jovens à prática das diferentes 
modalidades quer com objec-
tivos de competição quer pela 
simples prática da modalida-
de “ referiu o edil. 

O objectivo máximo da 
assinatura deste protocolo 
centrou-se na dinamização 
da prática de andebol nas ca-
madas mais jovens, concre-
tamente ao nível do 1º ciclo, 
durante o período lectivo, nas 
escolas e em pavilhões des-
portivos.

Pretende-se que a cele-
bração deste protocolo seja 
um agente activo na evolu-
ção e formação dos jovens do 
concelho como referiu o pre-
sidente da Federação de An-
debol de Portugal, Henrique 
Torrinha.  “O nosso objectivo 
é semear para depois colher, 
num processo evolutivo de 
formação entre todos os agen-
tes da modalidade “. 

Assim, com a celebração 
deste protocolo, a Federação 
Portuguesa de Andebol irá 
promover acções de divulga-

ção, realizar acções de forma-
ção de agentes desportivos, 
apoiar directamente os docen-
tes de Edução Física, apoiar a 
filiação e inscrição de Clubes 
do concelho e apoiar a criação 
de condições para a estrutura-
ção de escolas de andebol. 

A autarquia terá por mis-
são promover condições para 
a criação de uma escola de 
andebol, facilitar o transpor-
te, garantir condições para o 
enquadramento técnico e di-
vulgar as acções alargadas à 
população.

CELORICO: Câmara Municipal assinou protocolo 
de parceria com a Federação de Andebol de Portugal 
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de praticar um desporto atrac-
tivo, que faz bem ao físico e à 
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te com outras modalidades 
implementadas no concelho, 
fundamental para a criação de 
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presidente da Câmara Muni-
cipal, Joaquim Mota e Silva. 

Pretende-se através deste 
projecto motivar os atletas a 
participarem em provas des-
portivas, a curto prazo, quer a 
nível regional quer a nível na-
cional, de forma a proporcio-
nar a prática desta modalida-
de pelos jovens interessados e 
aproveitar a potencialidade de 
cada um para a prática deste 
desporto.  “ Celorico de Basto 
tem vindo a apostar na pro-
moção do desporto, através 
do Desporto Escolar, da Câ-

mara Municipal ou dos clubes 
com o intuito de motivar os 
jovens à prática das diferentes 
modalidades quer com objec-
tivos de competição quer pela 
simples prática da modalida-
de “ referiu o edil. 

O objectivo máximo da 
assinatura deste protocolo 
centrou-se na dinamização 
da prática de andebol nas ca-
madas mais jovens, concre-
tamente ao nível do 1º ciclo, 
durante o período lectivo, nas 
escolas e em pavilhões des-
portivos.

Pretende-se que a cele-
bração deste protocolo seja 
um agente activo na evolu-
ção e formação dos jovens do 
concelho como referiu o pre-
sidente da Federação de An-
debol de Portugal, Henrique 
Torrinha.  “O nosso objectivo 
é semear para depois colher, 
num processo evolutivo de 
formação entre todos os agen-
tes da modalidade “. 

Assim, com a celebração 
deste protocolo, a Federação 
Portuguesa de Andebol irá 
promover acções de divulga-

ção, realizar acções de forma-
ção de agentes desportivos, 
apoiar directamente os docen-
tes de Edução Física, apoiar a 
filiação e inscrição de Clubes 
do concelho e apoiar a criação 
de condições para a estrutura-
ção de escolas de andebol. 

A autarquia terá por mis-
são promover condições para 
a criação de uma escola de 
andebol, facilitar o transpor-
te, garantir condições para o 
enquadramento técnico e di-
vulgar as acções alargadas à 
população.

CELORICO: Câmara Municipal assinou protocolo 
de parceria com a Federação de Andebol de Portugal 
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Treinador: Horácio Poiares
Adjunto: David Simões

VITÓRIA INDISCUTÍVEL
Boa exibição realizada pela equipa da casa, uma

semana antes de se deslocar no próximo sábado, dia
26 de Fevereiro, a Castelo Branco para defrontar a
equipa Albicastrense.

No jogo que encerra a primeira fase do campeona-
to, o TAC recebe na última jornada o líder do campeo-
nato, Samora Correia, no dia 5 de Março, no Pavilhão
Municipal de Tondela, preparando-se desta forma para
a segunda fase do torneio esperando as nove equipas
sorteadas para entre elas lutarem pela permanência.

Belíssima arbitragem que veio de Braga,
protagonizada por Daniel Freitas e César Carvalho,
dois árbitros da elite portuguesa.

A.P.

Jogo realizado no dia 19 de Fevereiro no Pavilhão
Municipal de Tondela

Assistência entusiástica ajudada pelo Grupo dos
Bombos do Carvalhal de Tondela.

Belíssima arbitragem que veio de Braga,
protagonizada por Daniel Freitas e César Carvalho,
dois árbitros da elite portuguesa.

TAC: Maurice Santos, Eduardo Martins (golos 1),
Gilberto Coimbra, Bruno Henriques (2), Luís Neves (4),
Luís Laranjeira (2), Tiago Cardoso (6), Júlio Fernandes
(1), Rogério Correia (1), Rui Sousa, Fábio Marques
(1), João Marques (8), Luciano Silva (2) e André
Coimbra.

Treinador: Luís Ferreira Cardantas.
Adjuntos: Nasko Apostolov e Vítor Figueiredo
A.A. Coimbra: Miguel Catarino, Hugo Batista, José

Moniz, Patrick Almeida, Rogério Marques, André Gon-
çalves (4), Luís Malheiro, Michael Ferreira (9), Rui
Armindo, Hugo Loureço e Adérito Esteves (2).

Campeonato da 3ª Divisão Nacional em Andebol

Passo importante rumo à manutenção
Tondela AC, 28 – A.Ac. Coimbra, 16
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PASSO IMPORTANTE
RUMO À MANUTENÇÃO

Tondela AC, 28 – AA Coimbra, 16

Campeonato da 3ª Divisão
Nacional em Andebol
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Um empate (27-27) no 
recinto do primeiro classifi -
cado. Confi rmando estar na 

posse de mais argumentos 
e predisposta a evitar as 

posições de despromoção 
na 3ª divisão de andebol, a 
Albicastrense (ADA) im-

portunou o Samora Correia 
e começa a pensar que ainda 
pode ganhar alguma posição 

nesta fase regular do cam-
peonato. É actualmente a 9ª 

classifi cada num alinhamen-
to de onze equipas. 

No próximo sábado, pelas 
18 horas, a ADA recebe 

no Pavilhão Municipal de 
Castelo Branco a visita do 

Tondela, equipa que tem 
os mesmos pontos na pauta 
classifi cativa (29) e a quem 

os azuis venceram no en-
contro da 1ª volta (30-28).

Andebol

ADA confirma 
melhorias
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Tondela, equipa que tem 
os mesmos pontos na pauta 
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Andebol

ADA confirma 
melhorias
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