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A1 Andebolista Dario Andrade visita escola de Loulé
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16-04-2015

Meio: Algarve Primeiro Online

URL:: http://www.algarveprimeiro.com/d/andebolista-dario-andrade-visita-escola-de-loule-/8172-3

 
15-04-2015
 
 No próximo dia 21 de abril, pelas 10h30, a Escola EB 2,3 Engº Duarte Pacheco, em Loulé, recebe o
andebolista Dario Andrade, atleta do Sport Lisboa e Benfica e da Seleção Nacional, em mais uma
sessão da iniciativa "Individualidades na Escola".
 
 O jogador é recebido no auditório da escola, numa sessão de abertura que contará com a presença do
vice-presidente da Câmara Municipal de Loulé, Hugo Nunes, e do diretor do Agrupamento, Carlos
Fernandes.
 
 Seguidamente, irá falar aos alunos sobre a sua carreira, as experiências desportivas vividas nos
quatro cantos do planeta, valorizando a importância da escola, bem como os hábitos de vida
saudáveis. Posteriormente a audiência terá a oportunidade de colocar questões ao atleta.
 
 Pelas 11h30, no átrio da escola, Dario Andrade dará uma sessão de autógrafos a toda a comunidade
escolar e, às 11h50, realizará uma visita à sala de multideficiência. Pelas 12h00, terá lugar a parte
prática desta sessão, durante a qual os alunos poderão experimentar a modalidade e conviver com
uma das maiores referências nacionais do andebol.
 
 O ponta esquerda do Benfica e da Seleção Nacional é natural de Braga e começou a praticar andebol
aos 10 anos, no Sporting de Braga. Ao longo da sua carreira foi quatro vezes campeão nacional e
venceu duas super taças. Jogou no ABC de Braga, no FC Porto e no Sport Lisboa e Benfica. Ao nível da
Seleção Nacional "A" estreou-se aos 22 anos sendo que acumula quase 100 internacionalizações.
 
 "Individualidades na Escola", iniciativa da Câmara Municipal de Loulé, em colaboração com os
agrupamentos de escolas do Concelho, surgiu em 2014, no âmbito de "Loulé Cidade Europeia 2015".
Este projeto foi pensado numa perspetiva de âmbito alargado, que não se esgote num calendário de
ações mas possibilite a consolidação de laços duradouros que permitam potenciar sinergias,
promovendo a criação de valor junto da comunidade escolar do Concelho, numa ótica de valorização
social do desporto.
 
 Ricardo Pereira (Futebol), João Neto (Judo), Ruben Faria (Motocross), Ricardo Santos (Golfe) e Ana
Cabecinha (Marcha) foram os desportistas que já participaram neste projeto.
 
 De referir que este projeto conta com o apoio do Instituto Português do Desporto e da Juventude, do
Comité Olímpico de Portugal e do Desporto Escolar. O Conrad Algarve e a Decathlon associaram-se
também à iniciativa, sendo que, a Decathlon irá sortear um cabaz de material desportivo, a um dos
agrupamentos do concelho louletano.
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ABC afastado da final do campeonato nacional da primeira divisão de andebol ao
perder ontem com o sporting
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16-04-2015

Meio: Antena Minho.pt

URL:: http://w3.antena-minho.pt/index.php?act=page&id=76173

 
16-04-2015
 
 O ABC/UMinho foi ontem afastado da final do campeonato nacional de andebol da I Divisão, ao perder
no Flávio Sá Leite frente ao
 
 Sporting, por 37-26
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PLAY-OFF
| Carlos Costinha Sousa | 

Fora da final. O ABC/UMinho
não vai participar na final do
Campeonato Nacional de Ande-
bol da I Divisão, depois de ter si-
do derrotado, na noite de ontem,
pelo Sporting, no quarto jogo
das meias-finais, por 26-37. De-
pois de terem conseguido recu-
perar de uma desvantagem de
dois jogos [derrotas averbadas
em Lisboa], no terceiro encontro
os academistas relançaram as
meias-finais, com um triunfo ca-
seiro que obrigou à disputa do
quarto jogo. Ontem, nessa parti-
da, os academistas não estive-
ram claramente ao seu melhor
nível e acabaram eliminados de
uma competição que era tam-
bém um dos objectivos traçados
no início da época.

Um jogo que se esperava de

grandes emoções e equilíbrio,

acabou por confirmar as expec-

tativas de todos. Intensidade má-

xima, muita velocidade e espec-

táculo desde o primeiro minuto.

Em campo estavam duas equi-

pas que gostam de jogar rápido,

principalmente nas transições

defesa/ataque e foi essa a princi-

pal arma utilizada durante o pri-

meiro tempo, com o Sporting a

ser mais feliz e eficaz nesse

campo, conseguindo construir

um resultado favorável que, ao

intervalo se cifrava no 13-17.

No entanto, até praticamente

aos 25 minutos o jogo manteve

uma toada de equilíbrio quase

total, com golos atrás de golos,

boas defesas também de ambos

os guarda-redes e, em alguns

momentos, um ritmo alucinante.

A partir dos 25 minutos e com

algumas falhas defensivas dos

academistas, os leões passaram

para a frente do marcador e

construíram uma vantagem de

3/4 golos que conseguiram ir

mantendo até ao final dos pri-

meiros 30 minutos, muito por

culpa da eficácia ofensiva de

Frankis Marzo, Pedro Spínola e

Fábio Magalhães.

No segundo tempo tudo se al-

terou, com o Sporting a entrar

muito forte e o ABC a errar. Al-

gumas perdas de bola no ataque

academista permitiram aos leões

lançar rápidas e eficazes transi-

ções que permitiram o avolumar

do resultado, construíndo mes-

mo uma vantagem de dez golos.

Os academistas pareciam ter

perdido já a esperança de que

era possível dar a volta ao jogo e

a diferença pontual no marcador

também já não ajudava a aumen-

tar o moral da equipa.

Os leões, com a vantagem

construída, foram controlando o

rumo do jogo, mantendo a dife-

rença no marcador, apesar de um

ténue tentativa de resposta aca-

demista que levou a que o Spor-

ting não conseguisse levar o re-

sultado a outros contornos.

O início da segunda parte aca-

bou mesmo por ser a chave do

jogo. Três passes falhados pelos

academistas e consequente recu-

peração de bola e contra-ataque

dos sportinguistas permitiu au-

mentar a vantagem no marcador

de quatro para sete golos. Nesse

momento, o ABC/UMinho vaci-

lou e os leões aproveitaram com

Frankis Marzo em destaque na

finalização. Pelo meio, também

algumas decisões erradas da

equipa de arbitragemcontribuí-

ram para que os academistas não

mais conseguissem responder de

forma efectiva e conseguissem

diminuir a desvantagem existen-

te no marcador.

Até ao final, os sportinguistas

foram conseguindo manter a

vantagem, numa fase do jogo em

que os golos se foram sucedendo

para um e outro lado, e termina-

ram com uma vitória por 26-37

que lhe permite marcar presença

na final do campeonato, onde

vai defrontar o FC Porto.

Agora todas as fichas na Challenge
ABC/UMINHO não conseguiu empatar a eliminatória e obrigar à disputa da ‘negra’, sendo eliminado das meias-finais com uma der-
rota caseira, às mãos do Sporting, por 26-37, no quarto jogo desta fase da competição. Agora resta apostar as fichas todas na Europa.

FLÁVIO FREITAS

Hugo Rocha em acção ofensiva do ABC/UMinho. Esforço academista não foi suficiente para continuar em prova

ABC/UMINHO 26
Humberto Gomes (GR), Fábio Vidrago (3),
Nuno Grilo (3), Pedro Seabra, João Pinto
(2), Carlos Martins (3) e Gabriel Teca (1).
Jogaram ainda Ricardo Pesqueira (2),
Hugo Rocha (1), David Tavares (2), Nuno
Rebelo (3), Tomás Albuquerque (4), Diogo
Branquinho (2), Emanuel Ribeiro (GR),
Bruno Dias (GR) e João Gonçalves.
Treinador: Carlos Resende.

SPORTING 37
Ricardo Candeias (GR), Pedro Portela (6),
Frankis Marzo (6), João Antunes (1), Bos-
ko Bjelanovic, Sérgio Barros (3) e Fábio
Magalhães (8). Jogaram ainda Rui Silva
(2), Bruno Moreira (5), Pedro Spínola (6),
Ricardo Correia (GR), Luís Oliveira (GR) e
Diogo Domingos.
Treinador: Frederico Santos.

Árbitros Daniel Martins e Roberto Mar-
tins.
Intervalo: 13-17.

Pavilhão Flávio Sá Leite

Andebol 

“Não queria dizer que pagámos pelo esforço
físico das últimas semanas. De facto, do pon-
to de vista físico não é fácil o enquadramento
de época que tivemos agora na parte final a
jogar sábado e domingo e quarta e sábado...
Sabíamos que não era fácil, mas, por outro
lado, sabíamos que era isto que queríamos e
que era este o calendário traçado desde o
início da época. Olhando agora é fácil dizer
que estávamos cansados, mas de facto não
conseguimos ser competentes.”

Carlos Resende (tr. ABC/UMinho)

“Fomos superiores em todos os aspectos do
jogo e isso é fruto do trabalho que fazemos
todos os dias. É para isso que trabalhamos,
que nos preparamos e conseguimos o objec-
tivo que era chegar à final. Fizemos um
grande jogo hoje [ontem] e só temos que
dar os parabéns aos jogadores do Sporting.
Não sei se tirámos partido da frescura física
do ABC. Sei que jogámos melhor que o ABC
e não faço ideia se foi pela frescura física ou
não. Isso não nos cabe a nós avaliar.”

Frederico Santos (tr. Sporting)

Pavilhão Flávio Sá Leite
praticamente lotou para
assistir a este jogo e, se do
lado do Sporting estavam
cerca de 30 adeptos, a
apoiar os academistas es-
tavam mais de mil que
nunca pararam de incen-
tivar os jogadores.
A ‘catedral’ do andebol
português merece mais
vezes este tipo de jogos e
de gente nas bancadas.

+ público
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Quinta 16 de Abril 2015

ANDEBOL
CHEGOU AO FIM O SONHO DO
TÍTULO PARA O ABC/UMINHO
Pág. 25
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 Luís Filipe Silva

O 
ABC/UMinho foi on-
tem afastado da fi-
nal do campeonato 
nacional de andebol 

da I Divisão, ao perder no 
Flávio Sá Leite frente ao 
Sporting, por 37-26.

Após uma primeira 
metade onde, com exce-
ção dos últimos cinco mi-
nutos, conseguiu disputar 
o resultado com os leões, 
os academistas descarrila-
ram completamente com 
uma etapa complemen-
tar totalmente desastra-
da quer em termos ofensi-
vos quer defensivos, e não 
conseguiram levar a de-
cisão para o quinto jogo.

A primeira metade foi 
jogada "taco a taco" até aos 
últimos cinco minutos, al-
tura em que o Sporting 
conseguiu "cavar" uma 
vantagem de quatro go-
los com a qual foi para 
intervalo.

E foi aqui que começou 
o descalabro do ABC. Des-
gastados pela sobrecarga 

de jogos entre provas in-
ternas e competições eu-
ropeias, os academistas 
não tiveram pernas para 
aguentar o segundo tem-
po, onde o Sporting aca-
bou por ser superior em 
todos os capítulos.

Assim, o ABC já centra 
as suas atenções no jogo 
da segunda mão da Taça 
Challenge, onde domin-
go defende uma vantagem 
de sete golos na Noruega, 
ao passo que o Sporting 
virou já as suas atenções 
para a  final, frente ao FC 
Porto, que será disputada 
à melhor de cinco jogos, 
que começa no próximo 
dia 9 de maio e continua 
até ao dia 23.

ABC/Uminho falhou acesso à final do campeonato

Leões levaram a melhor 
na "Catedral do Andebol"

Carlos Resende, técnico do ABC

«Não conseguimos 
ser competentes»

«Do ponto de vista físico, não é fácil o enqua-
dramento que tivemos neste final de temporada, 
com jogos às quartas e sábados, mas sabíamos 
que era isto que queríamos e era este o calendá-
rio que estava estabelecido. 

Não conseguimos ser competentes e superar os 
duelos individuais. Acabámos sempre por andar 
atrás do resultado e o Sporting cavou um fosso 

de quatro golos no final da primei-
ra parte e tirou-nos toda a capa-

cidade de raciocínio», disse.
Por seu turno, Tomás Al-

buquerque lamentou a in-
capacidade da equipa em 
vencer o jogo. «Não pode-
mos sofrer tantos golos nu-

ma meia-final. Hoje [ontem] 
é dia para estarmos chateados, 

mas agora temos é de pensar na 
meia-final da Taça Challenge, pois 

queremos muito estar na final», disse.

Frederico Santos, técnico do Sporting

ABC valorizou 
a nossa vitória,
mas fomos melhores

«Não foi nada fácil, foi muito difícil, mas os 
jogadores do Sporting trabalharam muito. Que-
ro dar os parabéns ao ABC, que valorizou a nos-
sa vitória, mas hoje fomos superiores em todos 
os aspetos do jogo e isso é fruto do trabalho que 
fazemos todos os dias.

Não sei se foi falta de frescura física do ABC, 
isso é difícil de avaliar, mas a diferença neste jo-
go foi notória e o resto é história. Estamos muito 
satisfeitos por termos ganho, ganhámos a uma 
grande equipa, que nos obrigou a um quarto jo-
go e queríamos ter resolvido a eliminatória em 
três jogos, mas hoje (ontem) provámos que so-
mos uma equipa mais forte que o ABC, a quem 
desejo a maior sorte no segundo jogo das meias-
-finais da Taça Challenge. 

Agora, na final frente ao FC Porto podem es-
perar um Sporting motivado».

ABC/
UMinho 
pensa já 

na meia-final 
da Challenge

Teca remata à baliza do Sporting
A
B
C

ra

PAVILHÃO FLÁVIO SÁ LEITE

Árbitro:  Daniel Martins 
e Roberto Martins

ABC/UMinho 26
Humberto Gomes (Bruno Dias e Emanuel 
Ribeiro); Fábio Antunes (3), Hugo Rocha 
(1), Pedro Seabra, Diogo Branquinho (2), 
David Tavares (2),  Ricardo Pesqueira (2), 
João Gonçalves, Carlos Martins (3), Nu-
no Grilo (3), Nuno Rebelo (3), Tomás Al-
buquerque (4), João Pinto (2) e Teca (1)

Treinador: Carlos Resende

Spor� ng 37
Ricardo Candeias (Luís Oliveira e Ricardo 
Correia): Nuno Pinto, Pedro Portela (6), 
Bosko Bjelanovic, Bruno Moreira (5), Sér-
gio Barros (3), João Ligeiro, Frankis Marzo 
(6), Rui Silva (2), João Antunes (1), Diogo 
Domingos, Pedro Spínola (6) e Fábio Ma-
galhães (8)

Treinador: Frederico Santos

Sá Leite quase cheio
Público apoiou até final

Não foi por falta de apoio que o ABC saiu ontem 
derrotado pelo Sporting na meia-final do campeona-
to. O Pavilhão Flávio Sá Leite estava quase lotado e fer-
vilhou a fazer lembrar os velhos tempos.

O público afeto à equipa bracarense não regateou 
apoio à sua equipa, mesmo quando o jogo estava pra-
ticamente perdido. No final, o técnico Carlos Resende 
ficou satisfeito com a resposta dos adeptos e só lamen-
tou não ter sido possível oferecer o triunfo.

Presidente do Sporting
Bruno de Carvalho presente

O jogo era importante e por isso, o presidente do 
Sporting, Bruno de Carvalho, fez questão de marcar 
presença no Pavilhão Flávio Sá Leite, onde se sentou 
no camarote, junto dos dirigentes do ABC/UMinho.

Também de Lisboa viajaram meia centena de ele-
mentos afetos à Torcida Verde, uma das claques leoni-
nas que apoiaram a sua equipa durante toda a partida. 

No final, fizeram a festa com a passagem à final da 
competição.
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ABC 
AFASTADO
DA LUTA 

PELO TÍTULO
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ABC 
afastado da luta 
pelo título 

DESPORTO O ABC foi, 
ontem, afastado
da luta pelo título 
de campeão nacional 
de andebol. P.21
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O Gabinete Técnico da Associação 
de Andebol da Ilha Terceira pro-
move no próximo dia 18 de abril, 
sábado, no pavilhão da escola bási-
ca da freguesia da Ribeirinha, con-
celho de Angra do Heroísmo, entre 
as 10:00 e as 11:00, o V Encontro 
de Miniandebol – designado Brin-
cAndebol.
O evento tem, como sempre aconte-
ce, entrada livre. 
Sublinhe-se, a propósito, que o 
BrincAndebol constitui uma festa 
de animação sócio desportiva para 
crianças dos 7/8 aos 10/11 anos de 
idade e está integrado no conhecido 
projeto da direção regional do Des-
porto “Escolinhas do Desporto”. 

aNDEbOL

V BrincAndebol 
sábado na Ribeirinha
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ABC entrega os pontos e Sporting vai à final
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16-04-2015

Meio: Modalidades Online Autores: Anabela Macedo

URL:: http://www.modalidades.com.pt/noticias/abc-entrega-os-pontos-e-sporting-vai-a-final

 
O Sporting conseguiu uma vitória concludente sobre o ABC de Braga, por 26-37 e junta-se ao FC
Porto, na final, para a discussão do título de campeão nacional Andebol 1. Bruno de Carvalho,
presidente do Sporting, assistiu ao jogo ao lado do presidente do ABC de Braga, João Luís Nogueira, e
mostrou-se muito agradado com a prestação dos seus jogadores. Depois de muita luta e entrega, o
ABC de Braga 'entregou os pontos' e, pela primeira vez nesta época, falhou num momento decisivo. O
Sporting esteve sempre mais confiante e conseguiu construir uma vitória, inicialmente difícil, mas que
paulatinamente foi de pura gestão. Quem viu Nuno Grilo entrar de rompante na partida não imaginaria
o desfecho para a equipa da casa. O lateral esquerdo fez rapidamente o 2-0 no marcador, mas o
Sporting conseguiu pôr travão nas ambições da equipa da casa. Aos oito minutos, Fábio Magalhães
adiantava os 'leões' (3-4) apesar do equilíbrio nos primeiros quinze minutos. Depois, o Sporting foi
começando a fazer a diferença e aos 26 minutos, adiantava-se para 12-15, uma primeira parte que
Pedro Portela fecharia a 13-17, dando uma vantagem de quatro golos à equipa verde-e-branca. Neste
primeiro tempo, o ABC mostrava já muito desgaste, pelo acumular de jogos, e esbarrava
constantemente num Ricardo Candeias muito inspirado. Se no ataque, estava difícil, a defesa tinha
dificuldades em travar os avanços 'leoninos. Mas, se o primeiro tempo terminou mal para o ABC, o
recomeço foi bem pior. O ABC voltou ainda com mais dificuldades na decisão das jogadas e na
finalização e o Sporting disparou no marcador rapidamente numa vantagem que chegou aos nove, dez
golos muito cedo no encontro. Depois, parecia tudo mais fácil para o Sporting, que ia gerindo o
marcador. Fábio Magalhães com o jogo fenomenal e oito golos, pautou-se como o melhor marcador de
um encontro em que foi muito bem acompanhado no ataque por Pedro Portela, Pedro Spínola e
Frankis Carol, todos com seis golos cada. Na equipa da casa, o jovem Tomás Albuquerque, com quatro
golos, foi o mais assertivo. O Sporting, ao vencer a eliminatória, por 3-1, junta-se ao FC Porto na
grande final (derrotou o Benfica por 3-0) e cumpriram o favoritismo, depois de terem sido, também,
as equipas mais regulares durante a fase regular. A final está agendada para Maio e será, também, à
maior de cinco jogos. Quanto ao ABC, ainda não terminou a época. Joga Domingo, na Noruega, a
segunda-mão da meia-final da Taça Challenge, onde vai defender uma vantagem de sete golos, que
leva do jogo de Braga.
 
 15 Abril, 2015
 
Anabela Macedo
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Associação Desportiva Godim (Andebol) - Peso Régua Jogos do fim de semana 18 e
19/04
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16-04-2015

Meio: Notícias do Douro.com

URL:: http://www.dodouro.com/noticia.asp?idEdicao=521&id=32863&idSeccao=5716&Action=noticia

 
Andebol clube supra:
 
 Taça Primavera Seniores Masculinos
 
 18/04/2015, Sábado, 21,30 horas - Pavilhão Municipal Peso Régua - AD Godim - AC Lusitanos
 
 Taça Hélder Machado - Iniciados
 
 19/04/2015, Domingo, 11,00 horas - Pavilhão Municipal Peso Régua - AD Godim - AA Póvoa Lanhoso
 
 Campeonato Regional Infantis Masculinos - fase final Grupo B
 
 19/04/2015, Domingo, 15,00 horas - Pavilhão Municipal Peso Régua - AD Godim - AD Afifense
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Andebol

Sporting junta-se 
ao FC Porto na final 
do campeonato
O Sporting confirmou ontem 
a qualificação para a final do 
campeonato de andebol, ao 
bater, na meia-final do play-
off, o ABC, em Braga, por 
26-37. Os “leões” já tinham 
vencido os dois primeiros 
jogos da eliminatória, no 
seu pavilhão, tendo perdido 
o terceiro, já no Minho. A 
precisarem apenas de mais 
um triunfo para acederem à 
final, os lisboetas entraram 
no pavilhão Flávio Sá Leite 
mais fortes que o ABC, 
chegaram ao intervalo na 
frente por 13-17, vantagem 
que conseguiram ampliar 
durante o segundo tempo.  
Fábio Magalhães foi o melhor 
marcador dos visitantes e do 
encontro, com oito golos. Na 
final, o Sporting vai defrontar 
o FC Porto, que precisou 
somente de três jogos para 
afastar o Benfica.
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Sporting está na final do campeonato de andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16-04-2015

Meio: RTP Online Autores: Mário Aleixo

URL:: http://www.rtp.pt/noticias/index.php?article=820751&tm=111&layout=158&visual=49

 
16 Abr, 2015, 07:31
 
 O Sporting venceu o ABC/UMinho por 37-26 e qualificou-se para a final do campeonato de andebol.
 
 No desfecho da competição os "leões" vão defrontar o hexacampeão FC Porto.
 
 O Sporting terá tirado partido do cansaço do ABC/UMinho, que no último sábado jogou a 1ª mão das
meias-finais da Taça Challenge, e venceu de forma clara.
 
 Com a presença do presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, no pavilhão bracarense, os dois
primeiros golos da partida foram para o ABC, ambos de Nuno Grilo, consubstanciando uma melhor
entrada dos da casa, que chegaram aos 3-1, mas o Sporting chegou ao empate corria o minuto sete
(3-3).
 
 O Sporting chegou pela primeira vez à vantagem de dois golos à passagem dos 19 minutos (10-8),
mas por pouco tempo, porque o ABC rapidamente chegou ao empate a dez bolas, com o contributo
decisivo do seu guarda-redes Humberto Gomes.
 
 Mas o Sporting estava melhor no jogo, com Pedro Portela e Fábio Magalhães em destaque com quatro
golos cada um, e voltou a `disparar', estreando a diferença de quatro golos aos 29 minutos (17-13),
resultado com que terminaria a primeira parte.
 
 O ABC mostrava falta de clarividência no ataque e alguns jogadores em sub-rendimento.
 
 Na segunda parte, e mesmo com menos um jogador, o Sporting conseguiu marcar dois golos e
aumentar a vantagem para seis golos (19-13) e, logo a seguir, depois de mais um erro ofensivo dos
bracarenses, Pedro Portela aumentou para sete tentos a diferença entre as duas equipas, quase que
sentenciando a partida.
 
 O Sporting chegou a estar a ganhar por 11 golos à passagem dos 44 minutos e depois geriu essa
vantagem até ao final.
 
Mário Aleixo
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Sporting vence ABC (37-26) e marca encontro com o FC Porto na final
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15-04-2015

Meio: Bola Online

URL:: http://www.abola.pt/modalidades/ver.aspx?id=543129

 
15-04-2015
 
 O Sporting qualificou-se para a final do play-off do Campeonato Andebol 1, ao derrotar esta noite o
ABC, em Braga, por 37-26, em partida transmitida por A BOLA TV.
Os leões somaram o terceiro triunfo sobre os bracarenses (3-1), marcando agora encontro na final
com o FC Porto, que tinha garantindo a qualificação com 3-0 ao Benfica.
A final, a disputar à melhor de cinco jogos, tem início agendado para 9 de maio, no Dragão Caixa.
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ANDEBOL
| Rui Serapicos | 

O clube compromete-se a desen-
volver um projecto de andebol
federado, nos escalões a acordar
entre as partes, criando uma
equipa ABC-Manabola /AECA
Braga. Este é o teor comum de
protocolos que o presidente do
ABC/UMinho, João Luís No-
gueira subscreveu no sábado,
pouco antes do apito inicial para
o jogo com os noruegueses do
Stord, a contar para a meia-final
da Taça Challenge.

O protocolo com o AECA re-
presentado por Hortense Santos,
visa a colaboração nos domínios
da formação, na divulgação e no
apoio ao desenvolvimento da
prática desportiva e da competi-
ção, tendo como objectivos o su-
cesso educativo, o combate ao
abandono escolar através do an-
debol, no meio federado e esco-
lar, entendido como actividade
de complemento curricular. 

O agrupamento assume, entre
outras,  as responsabilidades de
desenvolver um projecto na mo-
dalidade, para alunos e atletas
femininos, com participação nas
provas de desporto escolar , em
escalões a definir, e sensibilizar
os melhores juvenis e juniores,
para poderem representar o ABC

de Braga nas provas de desporto
federado.

ABC e Manabola acordam a
criação de uma secção de ande-
bol feminino do ABC de Braga.
Ambas as instituições participa-
rão na constituição da organiza-
ção para o efeito, nomeando di-
rigentes e treinadores para lide-

rar as equipas e representar a
secção. Compete ao ABC apre-
sentar e validar junto da Câmara
Municipal uma proposta de con-
trato-programa que sustente esta
importante iniciativa de desen-
volvimento do desporto femini-
no no concelho de Braga.

O protocolo com a Associação

Juvenil ‘A Bogalha’, representa-
da por Adolfo Eduardo de Cas-
tro Fernandes, contempla uma
parceria nos âmbitos desportivo
e cultural, bem como o uso, pelo
clube de andebol, de viaturas da
associação juvenil para a deslo-
cação de crianças. Por outro la-
do, o ABC disponibiliza à ‘Bo-
galha’ instalações para a asso-
ciação juvenil.

Recentemente, recorde-se, o
ABC celebrou um protocolo
com o Agrupamento de Escolas
D. Maria II.

ABC assina protocolos para
desenvolver andebol feminino
O ABC/UMINHO celebrou protocolos com o Agrupamento de Escolas Carlos Amarante (AECA) e com o
Manabola para dinamização do andebol feminino. Com a Associação Juvenil ‘A Bogalha’, o clube
bracarense contratualizou o uso de viaturas.

DR

Protocolo com ‘A Bogalha’

DR 

João Luís Nogueira, presidente do ABC/UMinho, com Hortense Santos, presidente do Agrupamento de Escolas Carlos de Amarante

DR

Protocolo com Manabola
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ANDEBOL
| Miguel Machado | 

O ABC/UMinho recebe esta
quarta-feira o Sporting, em jogo
decisivo das meias-finais na luta
pela passagem à final do playoff
do campeonato nacional de An-
debol 1. Apenas a vitória inte-
ressa à equipa orientada por Car-
los Resende, uma vez que em
caso de derrota fica afastada do
sonho da luta pelo título. 

Depois do Sporting ter ganho
os seus dois jogos em casa, o
ABC já respondeu com uma vi-
tória no terceiro jogo (na passa-
da quarta-feira) mas esta noite
precisa de voltar a vencer para
empatar a eliminatória e obrigar
os leões a um quinto e último jo-
go. A exemplo dos dois últimos
jogos em casa, a direcção do

ABC/UMinho apela à presença
massiva dos adeptos bracarenses
para ajudar ao triunfo.

O encontro entre ABC/UMi-
nho e Sporting começa às 21 ho-
ras, no Pavilhão Flávio Sá Leite. 

Hoje, a partir das 21 horas, no Pavilhão Flávio Sá Leite

Academistas jogam esta noite mais
um jogo decisivo com o Sporting

DR

ABC/UMinho recebe esta noite o Sporting em jogo do tudo ou nada na luta pelo título
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ANDEBOL Campeonato Nacional da
2.ª Divisão - Zona Sul

Equipas do distrito 
chegam ao fim com 
permanência garantida

Disputou-se a 26.ª jorna-
da (última) da 1:ª fase
da zona sul do cam-

peonato nacional da 2.ª divi-
são – seniores masculinos.
As quatro equipas do distrito
partiram para esta derradeira
jornada já com a permanência
garantida e despediram-se da
edição 2014/2015, com a ob-
tenção de resultados positivos:
duas vitórias e dois empates.
O Vitória de Setúbal foi vencer
o NA Samora Correia por um
golo de diferença (34-33) e o
CCR Alto do Moinho recebeu e
bateu o GS Loures por 31-24.
Na Torre da Marinha, o IFC Tor-
rense empatou com o ADC
Benavente (23-23) e o Almada
foi aos Açores impor uma
igualdade ao CD Mariense
(27-27). Outros resultados:
Ílhavo AC 22-33 Boa Hora
FC/Roff, AC Sismaria 23-22
CDE Camões e Clube Vela Ta-

vira 20-23 SL Benfica. O cam-
peão de série foi o Boa Hora
FC/Roff. Descem à 3.ª divisão
o NA Samora Correia e o Clu-
be Vela Tavira.

Classificação Final

1º Boa Hora FC /Roff, 73 pts
2º SL Benfica "B", 67
3º AC Sismaria, 6
4º CDE Camões, 63
5º CD Mariense, 59
6º ADC Benavente, 57
7º Vitória de Setúbal, 54
8º IFC Torrense, 47
9º CCR AltoMoinho, 47
10º Ilhavo AC, 46
11º Almada Atlético Clube, 43
12º GS Loures, 42
13º NA Samora Correia, 37
14º Clube Vela de Tavira, 32

Descem à 3.ª Divisão  NA
Samora Correia e Clube de
Vela de Tavira

JOãO FERNANDES
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Dupla do
Alavarium
chamada
à selecção

A guarda-redes Ana Ursu, ain -
da atleta Júnior B, e a primeira
linha Ana Rita Neves, ambas
jogadoras do Alavarium, vão
representar a Selecção Nacio-
nal Sub/19 na Fase de Qualifi-
cação para o Campeonato da
Europa da categoria, que irá
decorrer em Espanha entre os
dias 23 de Julho e 2 de Agosto
deste ano.

Portugal vai disputar com
França, Israel e a anfitriã Grécia
as duas vagas do Grupo 5 que
dão acesso à fase final da pro -
va. Esta fase competitiva, que
terá lugar na ilha grega de Lim-
nos, decorre entre sexta-feira
e domingo. O grupo liderado
pelo seleccionador Carlos Pi-
res, que é composto por 16
atletas, já está em estágio, em
Almada, desde a passada se-
gunda-feira. |

Andebol
Sub/19 Feminino
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AC Sismaria atinge fase
final após jogo ‘dramático’
Seniores Obrigado a ganhar, o AC Sismaria cumpriu a sua missão (23-22) e fez
a festa perante um pavilhão lotado. José Violante promete “muito entusiasmo”
para disputar a fase final

José Roque

Após soar o apito final fez-se a
festa no pavilhão da Gândara
dos Olivais. O AC Sismaria ti-
nha acabado de garantir o
acesso à fase final fruto da vi-
tória sobre o CDE Camões por
23-22 o que permitiu à forma-
ção leiriense ultrapassar o ad-
versário na classificação e ga-
rantir o terceiro lugar da 2.ª di-
visão nacional, lugar esse que
'transporta' o AC Sismaria para
a fase final onde irá lutar pelo
subida ao principal escalão do
andebol nacional.

“Foi um jogo muito bom,
com pavilhão cheio, entre duas
equipas com valores seme-
lhantes, mas fomos mais felizes
e conseguimos cumprir o ob-
jectivo que tínhamos traçado”,
sublinhou o treinador do AC
Sismaria José Violante.

Depois de um início de época
um pouco atribulado, com in-
definição na equipa técnica e
alguma oscilação em termos
desportivos, poucos acredita-
vam que seria possível atingir
esta meta, mas José Violante
garante que, dentro do grupo,
todos sempre acreditaram que
era possível. “Tivemos um iní-
cio atribulado, com um calen-
dário muito desfavorável, mas

daí para a frente o objectivo foi
tentar recuperar a estabilidade
emocional e pensar jogo a jogo.
Não só eu, mas todo o grupo,
acreditámos que seria possível
alcançar este feito”, frisou o téc-
nico.

Em relação ao jogo de sábado
passado, como seria de esperar,
o equilíbrio imperou, mas a for-
mação da casa esteve quase
sempre da dianteira do marca-

dor, chegando ao intervalo a
vencer por 14-12. Contudo, na
segunda parte, o CDE Camões
apostou tudo na reviravolta no
marcador, contando com
Tiago Fonseca em grande des-
taque ao ser o melhor marca-
dor com nove golos. 

Do outro lado, e 'empurrados'
pelo público vibrante das ban-
cadas, os leirienses serraram fi-
leiras e garantiram uma vitória

preciosa. Desta que na forma-
ção do AC Sismaria para Ruben
Serrano com cinco golos e Luís
Portela com quatro.

“Não seremos os 
coitadinhos da fase final”

Na fase final para o apura-
mento de campeão e das subi-
das de divisão, o AC Sismaria
vai encontrar o AA Avanca, o
AC Fafe, o AC Devesa, o Boa
Hora e o Benfica B. Um grupo
'temível', mas que não tira o
sono a José Violante. 

“A certeza que temos é que
vamos ter dez jogos fantásticos.
Há equipas que apostaram
muito mais que nós para subir
de divisão, mas nós não vamos
entrar derrotados em jogo ne-
nhum”, declarou o técnico,
acrescentando que é impor-
tante para os jovens que com-
põem o plantel leiriense ter este
tipo de desafios: “Temos muitos
jovens que querem consolidar
a sua qualidade. Jogadores que
já passaram pelo Benfica, Spor-
ting, Porto e Belenenses e que,
por isso, já têm alguma expe-
riência e maturidade. Agora te-
rão mais uma oportunidade de
defrontar equipas fortes e vão
crescer, certamente com isso”.

Por último, José Violante re-
cusa traçar objectivos para a
fazer final que não passem 'so-
mente' por “jogar com muito
entusiasmo”.|

ANTÓNIO GOMES/ARQUIVO

Sismaria acabou fase regular com os mesmos pontos do CDE
Camões, mas com melhor diferença de golos

Andebol
2.ª Divisão Nacional
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Sismaria disputa 
subida à I Divisão 
do andebol
Desporto | P14
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João Pinto pede mais um esforço do público hoje à noite frente ao Sporting

Um ABC «concentradíssimo» 
para voltar a derrotar os leões

 Francisco de Assis

O
ABC/UMinho tem 
hoje, às 21h00, fren-
te ao Sporting, mais 
uma prova de so-

brevivência no campeo-
nato nacional de ande-
bol. Em caso de vitória, 
segue-se novo e decisi-
vo jogo em Lisboa.  Por 
isso, João Pinto promete 
um ABC «concentradíssi-
mo» e volta a pedir a com-
parência do público para 
ajudar a derrotar os leões 
mais uma vez.

Assim, gostaria de ver 
o pavilhão Flávio Sá Lei-
te completamente cheio, 
como aconteceu nas duas 
últimas partidas, lembran-
do os velhos ambientes 
da "catedral" do andebol 
português.

Apesar do cansaço evi-
dente devido à sobrecar-
ga de jogos, o lateral es-
querdo do ABC não quis 
dar mostras de fraqueza.  

«Não estamos cansa-
dos. Já estamos habitua-
dos. Amanhã [hoje] temos 
que entrar concentradís-
simos no jogo, porque, se 
o fizermos, vamos com 
certeza sair vitoriosos. 
Tivemos dois dias para 
descansar e estamos em 
condições de ganhar ao 
Sporting», disse João Pin-
to, com convicção.

«Se ficarmos por 
aqui não será uma 
época de sonho»

Questionado sobre a 
época de sucesso, o late-
ral esquerdo do ABC ad-
mitiu que está a ser boa, 
uma vez que já ganha-
ram a Taça de Portugal, 
mas garante que ainda es-
tá longe de ser uma épo-
ca de sonho.

«Estamos muito bem, 

mas se ficarmos onde es-
tamos não será uma épo-
ca de sonho. 

Queremos muito mais. 
Estou a fazer uma boa 
época, mas não seria pos-
sível sem ajuda dos técni-
cos e dos meus colegas. 
Queremos muito mais», 
afirmou. Recorde-se que o 
ABC está obrigado a ven-
cer e levar a decisão pa-
ra Lisboa.

João 
Pinto mostra 

toda a ambição 
do ABC em 

ganhar mais 
títulos esta 

época

João Pinto garante ambição de vencer e dar mais uma alegria aos bracarenses

D
M
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desporto P.22

ABC JOGA HOJE 
“TUDO OU NADA” 
FRENTE AO SPORTING
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Sporting na final com o FC Porto - O Jogo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15-04-2015

Meio: Jogo Online

URL:: http://www.ojogo.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=4513294

 
Leões venceram o ABC por 26-37, em Braga, e fecharam a meia-final do play-off com 3-1 em triunfos.
A final realiza-se em maio.
 
 FC Porto e Sporting, os dois primeiros classificados da fase regular do Campeonato Nacional de
Andebol 1, vão jogar a final, a partir de 9 de maio, estando o primeiro encontro agendado para o
Dragão Caixa.
 
 Se os portistas bateram depressa o Benfica, com triunfos nos três primeiros jogos, o Sporting só
ontem, no segundo jogo em Braga, obteve a terceira vitória.
 
 Foi um êxito mais simples do que seria de prever, pois ao intervalo os leões já venciam por 17-13,
ampliando ainda mais vantagem logo no início do segundo tempo, para terminaram com um
desnivelado 26-37.
 
 Fábio Magalhães, com oito golos em 11 remates, e Pedro Portela, Frankis Carol e Pedro Spínola, todos
com seis golos, foram os leões que mais se destacaram.
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O passado fim de semana do ande-
bol exaltou a força e a abrangência
da modalidade na Madeira. Somando
todos os jogos disputados, encontra-
ram-se em ação atletas com idades
aproximadas entre os seis (Minis) e os
50 anos (Veteranos).
No sábado, foi encontrado o pri-

meiro campeão regional. Quando fal-
tam ainda duas jornadas para termi-
nar o campeonato, o Clube
Desportivo Bartolomeu Perestrelo sa-
grou-se campeão em infantis mascu-
linos ao vencer o CS Marítimo. Na dis-
puta pelo 2.º lugar, o Académico do
Funchal venceu o CD Infante por um
golo num jogo equilibrado e emo-
cionante como é hábito nos encon-
tros entre estas duas equipas.
Nos infantis femininos, houve en-

contro de líderes invictos, onde o CS
Madeira A bateu do forma folgada o
CD B. Perestrelo e embalou assim
para a conquista do troféu mais cobi-
çado da época regional. 
Nos iniciados masculinos e femini-

nos disputaram-se as meias-finais
onde imperou a lei do “mais forte”,
isto é, Madeira SAD e B. Perestrelo,
em masculinos, e CS Madeira A e B.
Perestrelo, em femininos, venceram
os seus jogos e partem em vantagem
para as segundas mãos.
Já na manhã de domingo,iniciou-

se a 3.ª Taça de "Minis Equipvending"
dividida por três pavilhões no Fun-
chal com cerca de 180 crianças. À

tarde, foi a vez dos mais velhos joga-
rem no Pavilhão do Funchal a .2ª
Concentração de Veteranos. Mais
uma vez Académico A foi o vence-
dor da jornada que contou também
com jogos de femininos entre as
equipas A e B de B. Perestrelo e CS
Madeira. 

Dos seis aos 50 anos...

D
R

Bartolomeu Perestrelo sagrou-se já campeão em infantis masculinos.

DESTAQUE PARA A CHAMADA DE ATLE-
TAS MADEIRENSES À SELEÇÃO NACIO-
NAL DE JUNIORES A: CLÁUDIA VIEIRA E
NÁDIA NUNES (MADEIRA) E ANAÍS GOU-
VEIA, ÉRICA TAVARES E PATRÍCIA FER-
NANDES (SAD) VÃO DISPUTAR NA GRÉCIA
O APURAMENTO AO EUROPEU SUB'19. 
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Desporto escolar: cerca de mil alunos de toda a região Norte competem em S. João
da Madeira
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15-04-2015

Meio: Jornal Único Online

URL:: http://jornalunico.pt/desporto-escolar-cerca-de-mil-alunos-de-toda-a-regiao-norte-competem-em-s-joao-

da-madeira/

 
São cerca de mil alunos e vêm de vários estabelecimentos de ensino de todo o Norte do país para
disputar, na sexta-feira e no sábado (17 e 18 de abril), a fase regional de desporto escolar em
diferentes modalidades, que tem lugar no Entre Douro e Vouga.
 
 Tendo como epicentro a cidade de S. João da Madeira, para onde estão marcados os jogos de
andebol, basquetebol, futsal e voleibol, a competição abrange ainda espaços desportivos nos vizinhos
concelhos de Santa Maria da Feira e de Oliveira Azeméis.
 
 No caso concreto de S. João da Madeira, a competição realiza-se no Pavilhão das Travessas e nas
instalações na Escola João da Silva Correia. Na sexta-feira, os jogos decorrem entre as 14h00 e as
19h00, aproximadamente. No sábado, começam depois das 9h00 e devem prolongar-se até às 19h00,
incluindo a entrega de prémios, que encerra o programa.
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Andebol: Sporting na final do play-off
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15-04-2015

Meio: Mais Futebol.pt

URL:: http://www.maisfutebol.iol.pt/modalidades/fc-porto/andebol-sporting-na-final-do-play-off

 
Terceira vitória dos leões frente ao ABC.
 
 há 11 minutos
 
 O Sporting qualificou-se, esta quarta-feira, para a final dos play-offs do Nacional de andebol, ao
vencer pela terceira vez o ABC.
 
 Os leões venceram em Braga a equipa treinada por Carlos Resende por 37-26 e marcam encontro
com o FC Porto no embate decisivo.
 
 FINAL
 
 9 maio, FC Porto-Sporting
 
 13 maio, FC Porto-Sporting
 
 16 maio, Sporting-FC Porto
 
 20 maio, Sporting-FC Porto *
 
 23 maio, FC Porto-Sporting *
 
 * Se necessário.
 
Redação
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ABC de Braga recebe Sporting e quer prolongar eliminatória
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15-04-2015

Meio: Modalidades Online Autores: Anabela Macedo

URL:: http://www.modalidades.com.pt/noticias/abc-de-braga-recebe-sporting-e-quer-prolongar-eliminatoria

 
ABC de Braga e Sporting voltam a encontrar-se esta noite. Pelas 21h00 desta quarta-feira, o pavilhão
Flávio Sá Leite é palco para o quarto jogo da meia-final do 'play-off' do campeonato nacional Andebol
1. Para já, 2-1 favorável ao Sporting que, em caso de vitória, apura-se desde já para a grande final,
onde aguarda o FC Porto. Em caso de vitória da equipa da casa, haverá quinto e decisivo encontro, em
Lisboa. O Sporting venceu confortavelmente os dois primeiros encontros, em Lisboa, enquanto o ABC
conseguiu manter-se na luta, após uma vitória muito dura, em Braga. Entretanto, o ABC cumpriu a
primeira-mão da meia-final da Taça Challenge, pelo que poderá ser uma equipa mais cansada. Mas
também mais motivada. João Paulo Pinto fala "numa grande confiança anímica fruto dos bons
resultados da equipa esta época", no que apelida já de "época de sonho, mas não pode ficar pela
conquista da Taça de Portugal". Para o jogo desta noite, o lateral-esquerdo goleador pede
"concentração" à sua equipa, para vencer o Sporting. O treinador Carlos Resende admite que o
Sporting tem a vantagem de ter tido uma semana para preparar o jogo, mas que o ABC terá que se
focar em "melhorar a capacidade defensiva e continuar a produzir o bom andebol que tem jogado até
aqui". Resende admite ter pedido aos seus atletas que "diminuam o número de erros para seguir com
o objectivo: impor nova derrota ao Sporting". No final do terceiro jogo, o treinador do Sporting
Frederico Santos admitiu que a diferença entre as duas equipas é "mínima" e que estavam à espera
de "um jogo difícil". O treinador dos 'leões' mostra-se agradado com o comportamento dos seus
jogadores nesta meia-final do campeonato, mesmo depois da derrota no terceiro jogo: "Estou
satisfeito com a entrega da equipa, apesar de termos falhado nos momentos críticos e o ABC foi mais
feliz na finalização". Frederico Santos revelou ainda que o ambiente "de fervor" no pavilhão Flávio Sá
Leite não afecta os seus atletas: "Temos jogadores experientes, habituados a jogar em pavilhões
difíceis. Vamos continuar a trabalhar".
 
 15 Abril, 2015
 
Anabela Macedo
 
 

Página 34



A35

Selecção de Andebol participa pela 1ª vez nas Universíadas de Verão
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15-04-2015

Meio: MultiDesportos Online Autores: Carlos Pereira

URL:: http://www.multidesportos.com/seleccao-de-andebol-participa-pela-1a-vez-nas-universiadas-de-verao/

 
Abr 15, 2015
 
 A Selecção Nacional Universitária de Andebol masculino, actual Campeã Mundial Universitária, vai
marcar presença, pela primeira vez, na 28ª edição das Universíadas de Verão, que vão decorrer de 3 a
13 de Julho, em Gwagju, na Coreia do Sul. A equipa, liderada pelo também seleccionador da
Federação de Andebol de Portugal, Rolando Freitas, conheceu no dia 13 os seus adversários no sorteio
que teve lugar na cidade anfitriã.
 
 A habitual presença portuguesa nas Universíadas de Verão vai, este ano, ser complementada com a
participação colectiva no Andebol masculino. A delegação portuguesa é chefiada pela presidente da
Federação Académica de Desporto Universitário (FADU), Filipa Godinho.
 
 "Depois de, nos últimos anos, não ter sido possível o enquadramento de uma modalidade colectiva
nas delegações às Universíadas de Verão, este ano, após o título da modalidade de Andebol
universitário masculino, surgiu novamente a oportunidade, que será certamente um estímulo para os
desportos universitário e federado trabalharem lado a lado no cumprimento da importante missão do
desenvolvimento desportivo nacional", afirma a presidente.
 
 A modalidade tem ganho expressão em Portugal e a nível universitário também. Após a organização
do Campeonato Mundial Universitário de Andebol, em 2014, a Associação Académica da Universidade
do Minho (AAUM) e a Universidade do Minho (UM) vão voltar a organizar, em Braga, um campeonato
universitário da modalidade - Campeonato Europeu Universitário de Andebol 2015 (de 2 a 9 de
Agosto).
 
 A equipa vai ser acompanhada pelo seleccionador da Federação de Andebol de Portugal, Rolando
Freitas, que conta com Luís Monteiro e Gabriel Oliveira como treinadores adjuntos.
 
 "A oportunidade de participar num dos maiores eventos desportivos internacionais tem que ser
valorizada e vista, em função do crescimento que a modalidade tem tido no nosso país em geral, e ao
nível da sua prática e popularidade universitária, em particular. O Andebol é tradicionalmente uma
modalidade praticada por muitos alunos universitários, com elevados níveis de formação académica.
Faz, por isso, todo o sentido que Portugal possa estar representado com a sua melhor Selecção
Universitária, e é para nós um orgulho termos essa primazia", explica Rolando Freitas.
 
 O sorteio que decorreu em Gwangju ditou o destino de Portugal, colocando-o no Grupo B juntamente
com a República Checa e o Japão. Para Rolando Freitas, o título de campeão mundial é um factor
relevante para os adversários e motivador para a equipa portuguesa.
 
 "Portugal irá encarar ambos os jogos, e os seguintes, com a ambição de fazer uma boa prova e
colocar-se em condições de regressar contente ao nosso país", deseja o seleccionador.
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 Nos restantes grupos da competição ficaram: Grupo A - Coreia do Sul, Sérvia, México e Estados
Unidos da América; Grupo C - Brasil, Hungria, Suíça e Israel; Grupo D - Rússia, Turquia e Lituânia.
 
 A delegação portuguesa vai ainda participar nas modalidades de Ginástica, Atletismo, Remo, Esgrima,
Taekwondo, Judo, Natação, Ténis de Mesa e Tiro com Arco.
 
Carlos Pereira
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Andebolista Dario Andrade participa na iniciativa "Individualidades na Escola" | 21 de
abril
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15-04-2015

Meio: PlanetAlgarve Online

URL:: http://planetalgarve.com/2015/04/15/andebolista-dario-andrade-participa-na-iniciativa-individualidades-

na-escola-21-de-abril/

 
A 21 de abril, pelas 10h30, a Escola EB 2,3 Eng.º Duarte Pacheco, em Loulé, recebe o andebolista
Dario Andrade, atleta do Sport Lisboa e Benfica e da Seleção Nacional, em mais uma sessão da
iniciativa "Individualidades na Escola", no âmbito de "Loulé Cidade Europeia do Desporto 2015". Dario
Andrade a jogar pelo Benfica Dario Andrade a jogar pela Seleção Nacional O jogador é recebido no
auditório da escola, numa sessão de abertura que contará com a presença do vice-presidente da
Câmara Municipal de Loulé, Hugo Nunes, e do diretor do Agrupamento, Carlos Fernandes.
Seguidamente, Dario Andrade irá falar aos alunos sobre a sua carreira, as experiências desportivas
vividas nos quatro cantos do planeta, valorizando a importância da escola, bem como os hábitos de
vida saudáveis. Posteriormente a audiência terá a oportunidade de colocar questões ao atleta. Pelas
11h30, no átrio da escola, Dario Andrade dará uma sessão de autógrafos a toda a comunidade escolar
e, às 11h50, realizará uma visita à sala de multideficiência. Pelas 12h00, terá lugar a parte prática
desta sessão, durante a qual os alunos poderão experimentar a modalidade e conviver com uma das
maiores referências nacionais do andebol. O ponta esquerda do Benfica e da Seleção Nacional é
natural de Braga e começou a praticar andebol aos 10 anos, no Sporting de Braga. Ao longo da sua
carreira foi quatro vezes campeão nacional e venceu duas super taças. Jogou no ABC de Braga, no FC
Porto e no Sport Lisboa e Benfica. Ao nível da Seleção Nacional "A" estreou-se aos 22 anos sendo que
acumula quase 100 internacionalizações. "Individualidades na Escola", iniciativa da Câmara Municipal
de Loulé, em colaboração com os agrupamentos de escolas do Concelho, surgiu em 2014, no âmbito
de "Loulé Cidade Europeia 2015". Este projeto foi pensado numa perspetiva de âmbito alargado, que
não se esgote num calendário de ações mas possibilite a consolidação de laços duradouros que
permitam potenciar sinergias, promovendo a criação de valor junto da comunidade escolar do
Concelho, numa ótica de valorização social do desporto. O desporto é uma linguagem universal e um
fator de inclusão, convivialidade, aproximação e união de povos, culturas e religiões. O projeto
"Individualidades na Escola" leva às escolas do Concelho de Loulé personalidades de referência ao
nível desportivo, dando oportunidade de toda a comunidade escolar de interagir com prestigiados
desportivas nacionais e internacionais. Os principais objetivos do projeto passam pela promoção do
desporto, da cidadania desportiva, dos hábitos saudáveis e, realçar a importância da relação
escola/desporto no presente e futuro das crianças e adolescentes. Ricardo Pereira (Futebol), João Neto
(Judo), Ruben Faria (Motocross), Ricardo Santos (Golfe) e Ana Cabecinha (Marcha) foram os
desportistas que já participaram neste projeto. De referir que este projeto conta com o apoio do
Instituto Português do Desporto e da Juventude, do Comité Olímpico de Portugal e do Desporto
Escolar. O Conrad Algarve e a Decathlon associaram-se também à iniciativa, sendo que, a Decathlon
irá sortear um cabaz de material desportivo, a um dos agrupamentos do concelho louletano. Por:
Município de Loulé
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Sporting vai discutir o título com o FC Porto
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15-04-2015

Meio: Record Online

URL:: http://www.record.xl.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=942608

 
O Sporting bateu esta quarta-feira o ABC, em Braga, e carimbou desde já a passagem à final do
playoff onde irá discutir o título com o atual hexacampeão FC Porto. Os leões venceram no Pavilhão
Flávio Sá Leite por 37-26.
 
Os homens de Frederico Santos já venciam ao intervalo por 17-13 e fecham a eliminatória ao quarto
jogo, depois dos bracarenses terem adiado a decisão no último encontro, com uma vitória após dois
prolongamentos.
 
O primeiro jogo da final entre FC Porto e Sporting disputa-se no Dragão Caixa, a 9 de maio.
 
 , 15 abril de 201522:45
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Sporting junta-se ao FC Porto na final
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15-04-2015

Meio: Renascença Online

URL:: http://rr.sapo.pt/bolabranca_detalhe.aspx?fid=44&did=184407

 
15-04-2015 22:42
 
 Leões afastam o ABC, ao quarto jogo das meias-finais do Nacional.
 
 O Sporting apurou-se para a final do Nacional de andebol, esta quarta-feira, ao vencer o ABC (26-
37), na quarta partida das meias-finais da prova.
 
 O triunfo verde e branco no Minho junta-se aos triunfos por 30-23 e 33-27 e ainda à derrota por 37-
36.
 
 Os leões vão defrontar o FC Porto, na final
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Sporting junta-se ao FC Porto na final
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15-04-2015

Meio: Rádio Sim.pt

URL:: http://radiosim.sapo.pt/informacao_detalhe.aspx?fid=4&did=184407&FolderID=1111

 
15-04-2015
 
 Leões afastam o ABC, ao quarto jogo das meias-finais do Nacional.
 
 O Sporting apurou-se para a final do Nacional de andebol, esta quarta-feira, ao vencer o ABC (26-
37), na quarta partida das meias-finais da prova.
 
 O triunfo verde e branco no Minho junta-se aos triunfos por 30-23 e 33-27 e ainda à derrota por 37-
36.
 
 Os leões vão defrontar o FC Porto, na final. A primeira mão joga-se no DragãoCaixa, a 9 de Maio.
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Sporting derrota ABC e marca encontro com FC Porto na final
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15-04-2015

Meio: Sapo Online - Sapo Desporto Online
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15-04-2015 22:35
 
 'Leões' (con)venceram esta noite em Braga (26-37), perante um ABC/UMinho que apenas 'durou'
vinte e cinco minutos.
 
 Mikal Kasal em ação num jogo contra o Sporting
 
 Por SAPO Desportosapodesporto@sapo.pt
 
 O Sporting venceu esta quarta-feira o ABC por expressivo 26-37, no quarto jogo das meias finais do
play-off do Campeonato Fidelidade Andebol 1. A equipa leonina garantiu assim a presença na final,
onde vai defrontar o hexacampeão nacional FC Porto.
 
 E aquilo que poderia ser um jogo equilibrado, no que ao equilíbrio diz respeito, terminou aos 25
minutos. Até ai, ABC e Sporting jogaram taco-a-taco, com sucessivos empates no marcador, que
prenderam os muitos espectadores que quase lotaram o pavilhão Flavio Sa Leite, em Braga.
 
 Lado a lado, os dois presidentes, João Luis Nogueira e Bruno de Carvalho, viram um jogo emotivo no
seu arranque, mas em que o ABC só esteve na frente uns curtos minutos (3-2, aos cinco minutos) e
nunca mais voltaria ao comando do marcador.
 
 E nem o facto de João Antunes cedo ter recebido a segunda exclusão perturbou o Sporting que teve
Ricardo Candeias em bom momento. Aos 23 minutos, aconteceu aquele que viria a ser o último
empate do jogo (11-11), momento marcante da partida. Até ao final do primeiro tempo, o Sporting
fez um parcial de 2-6 e foi para o intervalo a vencer por 13-17.
 
 Entrada de 'Leão'
 
 No reatamento, o Sporting voltou a carregar e, com mais um parcial desequilibrado (1-6) 'matou'
definitivamente as esperanças dos bracarenses, colocando o marcador num já muito afastado 14-23
(38 minutos). Dai para a frente foi uma luta desigual.
 
 O ABC correu sempre atrás do prejuizo mas foram faltando as forças aos pupilos de Carlos Resende.
E, provavelmente, na cabeça dos jogadores já aparecia o jogo da segunda mão da semi-final da
Challenge Cup, agendado para domingo.
 
 Empolgado, o Sporting carregou sempre e chegou a ter por várias vezes vantagens superiores a 10
golos. E assim foi cavalando até ao 26-37 final, resultado que espelha o domínio da formação leonina,
particularmente acentuado na segunda parte.
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Andebol
do Vitória
fecha em 7.º

A equipa de andebol 
sénior do Vitória ter-
minou este fi m-de-

-semana a sua participa-
ção competitiva na presen-
te temporada com um 7.º 
lugar registado no Campeo-
nato Nacional da 2ª divisão.

O plantel vitoriano, lide-
rado pelo treinador Antó-
nio Santos, realizou uma 
boa ponta fi nal da compe-
tição, mas não conseguiu 
chegar aos lugares de aces-
so à fase fi nal da prova.

A época dos seniores vi-
torianos mostrou que o an-
debol sadino está a trilhar 
um caminho positivo e is-
so deverá voltar a refl ectir-
-se na próxima temporada.

Entretanto, no que res-
peita às camadas de forma-
ção, os juvenis do Vitória 
estão a protagonizar uma 
época de eleição. A equipa, 
concluídas seis jornadas, 
segue na liderança da fa-
se fi nal regional Sul, e tem 
mostrado que é uma forte 
candidata a assumir a qua-
lifi cação para o Nacional.

Página 43



A44

Sporting vai discutir o título com o FC Porto
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15-04-2015

Meio: Sábado Online

URL:: http://www.sabado.pt/ultima_hora/detalhe/sporting_vai_discutir_o_titulo_com_o_fc_porto.html

 
22:45 . Record Por Record O Sporting bateu esta quarta-feira o ABC, em Braga, e carimbou desde já a
passagem à final do playoff onde irá discutir o título com o atual hexacampeão FC Porto. Os leões
venceram no Pavilhão Flávio Sá Leite por 37-26.Os homens de Frederico Santos já venciam ao
intervalo por 17-13 e fecham a eliminatória ao quarto jogo, depois dos bracarenses terem adiado a
decisão no último encontro, com uma vitória após dois prolongamentos.O primeiro jogo da final entre
FC Porto e Sporting disputa-se no Dragão Caixa, a 9 de maio.
 
 22:45 . Record
 
 

Página 44



A45

  Tiragem: 3000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 12

  Cores: Cor

  Área: 25,70 x 32,90 cm²

  Corte: 1 de 3ID: 58811251 09-04-2015

Andebolmania
isento de uso 
da sala 
dos fornos

O PS apresentou uma proposta que pretende apoiar 
as necessidades da organização do Andebolmania 2015. 
Enquanto evento de “grande importância” e com um 
impacto de “300 mil euros, segundo a ADS,” na cidade, 
os vereadores socialistas entendem que “a cedência e 
empréstimo de pavilhões não são suficientes”. Logo, Luís 
Ferreira, vereador do PS, pediu à câmara que exerça o 
poder de isentar a organização da taxa de utilização da 
Sala dos Fornos, no valor de 600 euros.

A festa celebrada na Sala dos Fornos é “só uma 
parte” do Andebolmania. A câmara proporciona à 
organização do evento “pavilhões, publicidade, meios 
humanos e físicos que são um grande apoio intrínseco”, 
recordou o vice-presidente. 

Miguel Oliveira sugeriu “não votar nisto desen-
quadrado do evento na totalidade. Votar o valor dentro 
do contrato programa”. A sugestão não foi aceite pelos 
socialistas porque “ainda não temos indicações sobre os 
contratos programa”, defendeu Luís Ferreira. 

O vice-presidente respondeu que os contratos pro-
grama do ano transato foram “assinados em maio mas 
aprovamos adiantamentos em abril”. As explicações 
valeram de pouco porque nem PS, nem PSD deram o 
braço a torcer da sua opinião.

A proposta do PS sobre o Andebolmania 2015 foi 
aprovada com os votos favoráveis do PS e do SJM Sempre 
e com três votos contra do PSD.

propostA é “redutorA 
e populistA”

Miguel Oliveira votou contra a proposta “na medida 
em que o torneio em causa vai muito além da ocupação 
da Sala dos Fornos e a atribuição deste subsídio, de 
forma isolada, é meramente redutora e populista. Assim, 
e porque desde o primeiro momento a câmara prestou 
todo o apoio, colaborou na organização do evento jun-
tamente com a Sanjoanense e, em especial, a secção de 
andebol a quem não posso deixar de manifestar o meu 
agradecimento e reconhecimento pelo que fizeram pela 
vida da cidade nestes dias. Entendo que, tal como no ano 
transato, qualquer apoio que se traduza numa prestação 
pecuniária pela câmara deverá resultar da celebração do 
contrato programa de desenvolvimento desportivo para 
o representante. Não está em causa o mérito do evento 
mas sim uma questão de metodologia que entendo ser 
a mais adequada, e sem prejuízo de garantido o mesmo 
fim, neste caso, no apoio global que não meramente 
simbólico”.

“O PS não concorda com os princípios utilizados 
pelo executivo camarário de cobrança indiscriminada 
pela utilização de equipamentos públicos por parte das 
coletividades locais. Os equipamentos são da comuni-
dade e devem servir a comunidade. Em particular, o PS 
entende que esta iniciativa integrada no Andebolmania 
2015 deveria motivar a isenção da ADS do pagamento 
de utilização do equipamento. O PS agradece à ADS e à 
organização do Andebolmania 2015 todo o trabalho que 
foi desenvolvido e que engrandeceu o clube, a nossa terra 
e honrou os sanjoanenses”, disse Luís Ferreira.

Já Manuel Vieira do SJM Sempre concorda com a 
argumentação de Miguel Oliveira mas votou a favor da 
proposta do PS para “garantir que pelo menos esta verba 
não será, para já, cobrada à organização do Andebolma-
nia 2015. Isto, por não existir concretamente nenhum 
subsídio atribuído até à data. Da mesma forma, o SJM 
Sempre felicita a organização do evento que enaltece 
a cidade”. 

Diana Familiar

80 equipAs e 1300 AtletAs competirAm Ao longo de quAtro diAs

equipas portuguesas
dominaram 
Andebolmania 2015

A edição deste ano do Tor-
neio Andebolmania, que de 1 a 4 
de abril fez de S. João da Madeira 
uma autêntica “capital do ande-
bol”, foi dominado por equipas 
portuguesas. A exceção foi no 
escalão de infantis masculinos e 
femininos, em que o triunfo coube 
às espanholas CB Chapela e Seis 
Nadal “A”, respetivamente. Nas 
restantes categorias o domínio 
foi português, com a Sanjoanense 
vencer em iniciados femininos, 
enquanto o Benfica triunfou no 
setor masculino. Já em juvenis foi 
a seleção de Aveiro que arrecadou 
o primeiro lugar na categoria 
feminina e o CD B. Perestrelo 
venceu nos masculinos.

Organizada pela secção de 
andebol da Associação Desporti-
va Sanjoanense, a iniciativa tem 
crescido ao longo das edições, 

mas depois de alguns anos de in-
terregno, 2014 marcou o regresso 
de um evento que agora atingiu 
um novo patamar. A edição deste 
ano foi a maior de sempre com a 
realização de cerca de 200 jogos 
ao longo dos quatro dias de 
competição, envolvendo cerca de 
1300 atletas de um total de 80 
equipas, 43 das quais provenien-
tes de Espanha. 

“Foi extremamente positivo, 
tirando as habituais lesões dos 
atletas e de um ou outro problema 
em alguns jogos”, sublinha José 
Pedro Silva, responsável pela sec-
ção de andebol da Sanjoanense. 
“Conseguimos envolver o ande-
bol com uma série de atividades 
interessantes num evento que 
fez com que a cidade estivesse 
repleta de visitantes”, acrescenta. 
Uma afluência de equipas e de 

acompanhantes que, segundo o 
organizador do evento, fez com 
que as unidades hoteleiras de S. 
João da Madeira, Santa Maria 
da Feira e Oliveira de Azeméis 
estivessem esgotadas. 

Num evento que voltou a 
crescer em relação à edição an-
terior, José Pedro Silva confessa, 
no entanto, que em termos des-
portivos a iniciativa “ficou dentro 
das expectativas inicialmente 
previstas”. Ainda assim o torneio 
registou um aumento de equipas 
em relação ao inicialmente previs-
to, tendo passado das 72 para as 
80. “Na parte final, quando a lo-
tação já está no limite, aparecem 
alguns retardatários que temos de 
recusar, mas quando são equipas 
que já cá estiveram noutros anos 
e com as quais até existe uma re-
lação de amizade não as podemos 

recusar”, esclarece o responsável. 
Este ano a preocupação 

passou, segundo José Pedro Silva, 
por melhorar alguns pontos que a 
organização identificou na edição 
anterior como “mais débeis”. 
“Focamo-nos nisso e em melho-
rar a qualidade de tudo o que 
oferecemos às equipas”, refere o 
responsável, que já define metas 
para 2016. “Há sempre possibi-
lidade de crescer mais, mas este 
ano senti que a nossa equipa de 
voluntários, que também cresceu, 
atingiu um ponto de desgaste 
bastante elevado. Temos de dar 
passos pequenos para manter o 
que temos feito com qualidade”, 
sublinha José Pedro Silva, que 
admite que para 2016 a aposta 
não passa pelo aumento de parti-
cipantes mas por trazer equipas de 
fora da Península Ibérica. 
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andebolmania 
transformou cidade na 
“capital do andebol”

P 12-13
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andebol
cAmpeonAto nAcionAl dA 2.ª divisão

sanjoanense vence fc porto 
em pleno Andebolmania

SanjoanenSe/Mário rui, 33
FC PorTo “B”, 29

Jogo no Pavilhão das Travessas.
Árbitros: Nuno Marques e João Correia.
Sanjoanense: Ricardo Gaspar, António 
Brandão, Hélder Fonseca, Hélder Santos, 
Fábio Fernandes, Fábio Cardoso, Hugo 
Terra, Fabian Scheck, Ricardo Pinho, Ema-
nuel Silva, Pedro Amorim, Daniel Valente, 
Bruno Pinho, Eduardo Pereira, Ricardo 
Pinho, Rúben Silva.
Treinador: Nuno Baptista.
FC Porto “B”: Leandro Semedo, Miguel 
Alves, Tomas Van-Zeller, Rui Ferreira, 
Rúben Ribeiro, Bruno Borges, Gonçalo 
Ferreira, Tomás Barbosa, Pedro Moura, 
Vasco Trindade, Leonel Fernandes, Diogo 
Coelho, Diogo Silva, Eduardo Mendonça. 
Treinador: Alexandre Melo.
Ao intervalo: 12-18.

Inserido no ambiente do 
Andebolnania 2015, provavel-
mente com o maior numero 

de assistentes de um jogo de 
andebol da Sanjoanense, e 
provavelmente recorde de as-
sistência num jogo da segunda 
divisão nacional, jogou-se a 
penúltima jornada do campe-
onato sénior masculino entre a 
equipa alvinegra e a formação 
B do FC Porto.

Com as  duas  equipas 
tranquilas na classificação, 
esperava-se um bom espetácu-
lo, e as expectativas dos mais 
de 1500 assistentes não saíram 
defraudadas.

A equipa da Sanjoanense, 
talvez sentindo um pouco a 
responsabilidade do momento, 
entrou mal no jogo, permitindo 
um parcial de 7-2 favorável a 
equipa azul e branca. Mas a 
partir dai só deu ADS, com 20 

minutos do melhor andebol 
que se praticou nas Travessas 
este ano, com os alvinegros a 
chegarem ao intervalo já em 
vantagem por 12-18.

A segunda parte foi mais 
repartida com a equipa do 
Porto a conseguir chegar ao 
empate a cinco minutos do fim.

Mas com uma ponta final 
de grande querer e determi-
nação, e empurrados pelo 
clima de festa e apoio vindo 
das bancadas, a Sanjoanense 
conseguiu chegar a vitória final 
por 29-33.

Na próxima semana cum-
pre-se a última jornada do 
campeonato com a Sanjoa-
nense a receber, pelas 20h00, 
no Pavilhão das Travessas, o 
Académico do Porto.

jornaDa 25

São Bernardo 31-29 Ccr Fermentões
Boavista Fc 22-28 Ac Fafe

Sao Mamede 37-19 Cdc Santana
Academico Fc 24-24 Cdc S. Paio Oleiros

Fc Porto ‘B’29-33 Sanjoanense
Maritimo Madeira 25-29 Fc Gaia

Arsenal Clube Devesa 24-26 Aa Avanca

jornaDa 26

Ac Fafe - Cd São Bernardo
Cdc Santana - Boavista Fc

Aa Avanca - Aa Sao Mamede 
Ad Sanjoanense - Academico Fc
Fc Gaia - Fc Porto ‘B’ / Ispgaya

Ccr Fermentões - Cs Maritimo Madeira
Cdc S. Paio Oleiros - Ars. Clube Devesa

 P    J     V   E   D  GM-GS
1 Avanca 70 25 22 1 2 747 533
2 Ac Fafe 65 25 20 0 5 718 553
3 A.C. Devesa 62 25 18 1 6 738 635
4 S. Mamede 58 25 16 1 8 701 633
5 S. Bernardo 58 25 15 3 7 708 641
6 Fc Gaia 53 25 13 2 10 697 622
7 M. Madeira 52 25 12 3 10 672 658
8 Sanjoanense 52 25 11 5 9 671 656
9 Fermentões 43 25 9 0 16 616 717
10 Fc Porto ‘B’ 42 24 9 0 15 653 696
11 Boavista Fc 39 24 7 1 16 611 667
12 S.P. Oleiros 38 24 6 2 16 574 718
13 Academico 35 24 5 1 18 530 664
14 Santana 25 25 0 0 25 513 756
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g Os juvenis do sporting Club da Horta
(sCH) alcançaram o segundo lugar na
Caixeiros Cup 2015. Os andebolistas faia-
lenses perderam na final da competição
por 28-21 com o Vitória de setúbal, no dia
29 de março, em santarém.

na fase de grupos deste escalão o sCH
entrou a vencer por 29-21 frente ao
Almeirim. no segundo jogo não foram
além de um empate a 22 contra o samora
Correia mas a vingança foi aplicada no
terceiro encontro da primeira fase da
prova, com o sCH a levar a melhor por
25-17 frente ao Ginásio do sul. no derra-
deiro jogo da primeira fase o Vitória de
setúbal impôs a primeira derrota na

Caixeiros Cup ao sCH, vencendo por 30-
26

Chegados à semifinal houve reencontro
com o samora Correia e desta vez os faia-
lenses não deixarem os seus créditos por

mãos alheias e ao contrário do
empate na fase de grupos a vitó-
ria foi dilatada, por 37- 12,
resultado que lhes permitiu che-
gar à final da competição com a
motivação em alta.

na final os sadinos, que já
tinham vencido o encontro fren-
te aos açorianos na fase de gru-
pos, conseguiram a vitória por
28-21, resultado que deixou o

sCH no segundo lugar mais alto do pódio.
João neves, atleta dos juvenis do sCH,

foi distinguido como melhor jogador do
torneio.   

AG

ANDEbOL 

Juvenis do SCH vice-campeões
na Caixeiros Cup

Dr
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Persistência. Foi esta a pa-
lavra eleita para caracterizar 
os 36 anos de Associação 
Desportiva Albicastrense 
(ADA), assinalados no úl-
timo fim-de-semana (fun-
dação a 29 de março de 
1979). O clube do andebol, 
que nasceu da revolta de 
ex-atletas do Benfica e 
Castelo Branco em colisão 
com a direção do emblema 
encarnado, num episódio 
histórico e que marcou o 
fim dos tempos áureos da 
1.ª divisão, contrariou os 
vaticínios daqueles que não 
lhe auguravam futuro e pas-
sadas três décadas e meia 
continua a ser um caso de 
paixão por este desporto no 
interior do país.

PASSARAM 36 ANOS APÓS UMA REVOLTA HISTÓRICA

1979 Associação Desportiva Albicastrense nasceu da revolta de ex-atle-
tas do BC Branco em colisão com a direção do emblema encarnado. Mata 
quer regressar ao top 20.

Artur Jorge
artur.jorge@reconquista.pt

1
tas do BC Branco em colisão com a direção do emblema encarnado. Mata
1979 Associação Desportiva Albicastrense nasceu da revolta de ex-atle-

Na génese da ADA esteve 
“a luta pelo andebol”, recor-
dou António Mata na noite 
de aniversário. O presidente 
dos “azuis” não esquece as 
forças contrárias à afi rma-
ção do projeto e confessa 
que “os primeiros dez anos 
foram muito difíceis”. Um 
grupo de empresas ajudou à 
sustentação do clube, antes 
do protocolo celebrado com 
a Câmara de Castelo Bran-
co, que é no entender de 
António Mata “a força que 
permitir prosseguir com o 
andebol nesta cidade”. 
A Albicastrense chegou 
a figurar entre os 20 me-
lhores clubes de andebol 
do país e é a essa posição 
que o histórico presidente 
da agremiação gostaria de 
voltar. “Queremos subir 
este ano à 2.ª divisão e se 

o conseguirmos irei pedir 
uma reunião ao presidente 
da autarquia no sentido 
de tentarmos devolver o 
andebol de Castelo Branco 
ao patamar principal”. O 
autarca Luís Correia não 
fecha a porta ao desafio: 
“que consigam essa subida 
e cá estaremos para avaliar 
e encontrar um rumo”. 
Em dia de festa faltou a 

vitória da equipa principal 
do clube que a poderia ca-
tapultar ao 1.º lugar da Zona 
Norte da 3.ª divisão. Perdeu 
com o Estarreja (28-33) 
depois de ter alcançado o 
intervalo com quatro golos 
de vantagem. Um início de 
2.ª parte desastrado e um 
parcial terrível de 1-10 dei-
taram o jogo a perder.
Faltou o resultado mas não 

faltou Joaquim Morão. O co-
mendador e ex-presidente da 
Câmara continua a ser uma 
pessoa atenta ao desempe-
nho das equipas do concelho: 
“a cidade faz-se com os nossos 
clubes e com a dinâmica que 
emprestam ao desporto e aos 
jovens”, sublinhou.
A noite dos 36 anos, onde 
foram entregues diplomas 
aos sócios com meio século 

de fi liação, trouxe ainda às 
palavras o poema de Manuel 
Alegre celebrizado na voz 
de Adriano. “Há sempre al-
guém que resiste, há sempre 
alguém que diz não”, recu-
perou Jorge Neves. “Estes 
dirigentes resistem, persis-
tem e sabem dizer não ao 
fim do andebol”, enfocou 
o presidente da Freguesia 
albicastrense.

Golos de Veitas não chegaram para assalto ao 1.º lugarJoaquim Morão foi distinguido

FOTO FRANCISCO AFONSO
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Serafim Barata deixou-nos
No passado dia 1 de Abril faleceu o nosso 

amigo Serafim Barata, figura relevante da nossa 
terra.

Serafim Barata foi um dos fundadores da Sec-
ção de Andebol da ADS, sendo jogador, chefe 
de secção e dirigente da Sanjoanense.

Era interessado de forma muito activa e cons-
trutiva no progresso da nossa terra, participando 
em muitas iniciativas com o seu trabalho, ser-
vindo o melhor que podia e sabia.

Foi colaborador de ‘O Regional’ em artigos 
de intervenção, enaltecendo pessoas e factos 
históricos da nossa cidade.

É co-autor de um livro em que faz a história 
do Parque da Senhora dos Milagres.

Desaparece do nosso convívio uma grande 
figura sanjoanense, que muito amava a sua e 
nossa terra.

Em meu nome e de ‘O Regional’ apresen-
tamos as mais sentidas condolências a toda 
a família.

JSP
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ANDEBOL O IV Andebol Cup dos Cai-
xeiros de Santarém foi um sucesso. 
Como comprovam os números des-
ta grande organização desportiva: 
32 equipas, 80 treinadores e diri-
gentes, 485 atletas, 12 árbitros, 77 

jogos, 4500 refeições, 460 dormidas 
diárias, 4 pavilhões em 2 deles ban-
cadas quase sempre cheias, um staff 
de cerca de 30 pessoas, divididas por 
equipas de bares, dormidas, refei-
tório, transportes, competição....

Andebol Cup  dos Caixeiros 
Santarém foi um êxito
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