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 Guimarães, de 3 a 10 de Agosto acolhe cinco centenas de jogadores que vão disputar o Campeonato
Mundial Universitário de Andebol.
 
 A organização, da Associação Académica da Universidade do Minho (AAUM), vai recorrer a
voluntários: precisa de duzentos.
 
 Carlos Videira, o presidente da AAUM, em entrevista ao Correio do Minho, aborda o evento.
 
 O futsal com a equipa da AAUM, em parceria com o Sp. Braga, encontra-se na presente temporada a
disputar os lugares cimeiros do panorama nacional, outras modalidades, como o taekwondo, são
outros ângulos de abordagem. Carlos Videira confirma a intenção de prosseguir a organização de
grandes competições internacionais, e realça, pelo valor no orçamento, a importância atribuída à
prática desportiva no meio académico.
 
 Começamos pelo Mundial de Andebol. "Prevemos ter cerca de 500 atletas envolvidos, de 16 equipas
masculinas e 12 femininas. Também pretendemos ter, e já estamos neste momento a recrutar,
voluntários para este evento. O nosso objectivo é conseguir 200 voluntários que nos auxiliem na
organização", conta o presidente da AAUM.
 
 Correio do Minho - Nesse recrutamento de voluntários, vai privilegiar a academia?
 
 Carlos Videira - Sim. Vamos privilegiar estudantes, nomeadamente os núcleos de curso. Pode servir
de mais-valia a estudantes de Relações Internacionais, Línguas e Literaturas.
 
 CM?- Os voluntários vão aí valorizar curriculum?
 
 CV?- Vão valorizar o curriculum. Vamos servir-nos também da bolsa de voluntários criada pela Cidade
Europeia do Desporto - Guimarães 2013, e aproveitar a experiência de um ano da Cidade Europeia do
Desporto. Muitos desses voluntários já colaboraram com os campeonatos nacionais universitários e
individuais concentrados que, no ano passado, tiveram lugar em Guimarães. Vamos aproveitar essa
experiência para organizar campeonatos com elevados padrões de qualidade.
 
 CM - A menos de cinco meses, o desafio maior é o recrutamento de voluntários?
 
 CV - É um dos maiores desafios conseguirmos um grupo de voluntários e, até Agosto, prepará-los
para que estejam aptos a corresponder às missões que lhes sejam conferidas, seja como guias de
delegações, seja na comunicação, seja na logística. Outro é, depois de fechadas as inscrições das
equipas, começar a preparar as chegadas e cuidar do apoio à sua estadia, em todos os dias da
competição em que estiverem em Guimarães.
 
 Outro é delinear um programa social e cultural atractivo, para que as equipas de outros países
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tenham também oportunidade de conhecer a nossa universidade e a cidade de Guimarães.
 
 Esse é um dos objectivos que nós temos, em que nos diferenciámos de outras organizações em todo
o mundo: com esta preocupação que nós temos na hospitalidade, no mais social e cultural. Queremos
também trabalhar ao nível das infra-estruturas e dotá-las das condições necessárias.
 
 CM?- Qual é, a esse nível, o ponto da situação?
 
 CV - Vamos utilizar o Pavilhão da Universidade do Minho, vamos também utilizar o Pavilhão Multiusos,
onde, de resto, decorrerá a final do evento e contamos com outro pavilhão de reserva.
 
 CM - Há para o Campeonato do Mundo de Andebol muito a fazer em infra-estruturas?
 
 Carlos Videira - Há algum trabalho. No Multiusos haverá dois jogos em simultâneo. É uma das
questões logísticas que terá de ser preparada. Depois, após as inscrições das equipas, há que preparar
o alojamento para cada uma delas.
 
 CM- Vão servir-se das residências universitárias?
 
 CV?- Vamos servir-nos da residência de Guimarães e da cantina todos esses dias. Vamos preparar a
chegada de oficiais e de árbitros. Será necessária uma bolsa de oficiais e de árbitros, para o caso de
as equipas não assegurarem o número mínimo.
 
 CM - Os árbitros são provenientes do meio académico?
 
 CV?- É em articulação com a Federação Andebol de Portugal e com a Associação de Andebol de
Braga, que, aliás, têm assento no comité organizador. Uma das preocupações é envolver todos os
agentes que possam trazer contributos para o sucesso dos campeonatos. No comité, há
representantes da Federação de Andebol de Portugal, da câmara de Guimarães e da Associação de
Andebol de Braga, que nos darão apoio importante.
 
 CM? - O facto de a região do Minho ter no andebol estruturas, público e praticantes reconhecidos é
factor positivo para o acolhimento do evento?
 
 CV?- É factor positivo e mais nesta modalidade, com tradição na região. Nós temos conseguido
excelentes resultados, quer ao nível da Universidade do Minho, quer ao nível da Associação
Académica. Conquistámos dois campeonatos europeus universitários nos últimos tempos. A selecção
universitária, em 2012, conseguiu no Brasil chegar à final do campeonato mundial universitário,
ficando em segundo lugar, com uma equipa praticamente constituída por atletas da Universidade do
Minho e com o treinador que é também o treinador da equipa de andebol universitário, Gabriel
Oliveira.
 
 CM - Há ao nível competitivo uma imagem a defender?
 
 CV?- Há uma imagem desportiva a defender. Há toda uma tradição com os clubes que nos faz abrir
boas perspectivas e criar sinergias.
 
 CM?- Há jogadores da Universidade do Minho também a jogar pelo ABC.
 
 CV?- Sim, e criou-se recentemente uma parceria entre o ABC e a Universidade do Minho. Isso
permite-nos criar estas sinergias. E permite-nos também criar uma candidatura ao campeonato
europeu universitário de andebol para 2015, que também foi aceite e que decorrerá em Braga. Já está
aprovada desde Janeiro de 2013. E, em 2016, Braga vai receber o campeonato mundial universitário
de karaté.
 
 CM - Ainda recentemente, um atleta da UMinho conquistou uma medalha de ouro no taekwondo.
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 CV?- Viemos com um número razoável de medalhas dos campeonatos europeus universitários de
taekwondo que se disputaram na Rússia.
 
 Conseguimos também algumas medalhas de bronze, no seguimento do que tinham sido os
campeonatos europeus anteriores, que decorreram em Braga, em 2009 e em 2012.
 
 No que respeita a modalidades individuais, o taekwondo é uma modalidade em que temos conseguido
excelentes resultados. O Rui Bragança foi vice-campeão mundial absoluto. Esteve mesmo à porta
chegar aos Jogos Olímpicos de Londres. E tem sido importante para conseguirmos angariar pontos
para o ranking da EUSA (European University Sports Association), onde conseguimos alcançar o
primeiro lugar em 2013.
 
 CM?- Ao nível nacional, a UMinho tem garantidas presenças nas fases finais dos campeonatos
universitários de diversas modalidades.
 
 CV?- No dia 13 de Março acabou de se garantir, há algumas horas atrás, também a presença na final
da equipa feminina de futsal.
 
 CM?- Na página da AAUM deparamos de imediato com a ligação ao desporto. Isto revela uma
prioridade que a AAUM reconhece à actividade desportiva?
 
 CV?- Sim. Em termos de peso no orçamento geral da associação, é dos mais significativos. Podemos
estar a falar de orçamentos (isto são custos partilhados com a universidade) que ultrapassam os 300
mil euros, incluindo nesse valor o projecto federado de futsal do Sp. Braga/AAUM, só na parte de
competição. Se juntarmos a parte de recreação anda perto dos 400 mil.
 
 CM - Investimento com retorno?
 
 CV - Temos um peso significativo no orçamento da AAUM, porque entendemos que traz vantagens a
dois níveis. Um é a formação extracurricular dos estudantes. Acreditamos que a oportunidade de os
estudantes competirem nestes campeonatos os dota também de capacidades que serão muito
interessantes na sua vida activa. É um factor diferenciador de capacidade de afirmação, de liderança,
de capacidade de trabalho em equipa, de capacidade de resiliência e de sacrifício. É um conjunto de
valores e de capacidades que conseguimos dar aos estudantes com a participação no desporto
universitário, para além daquilo que é a promoção de hábitos de vida saudável. Tivemos também
recentemente algumas campanhas nesse sentido, com alguns embaixadores, nomeadamente a
campanha de consumos académicos, em colaboração com o departamento da juventude. Rui
Bragança e o Miguel Sarmento foram embaixadores. É também algo que projecta o nome da
Universidade do Minho e o nome da associação académica, quer a nível nacional, quer a nível
internacional, com excelentes resultados que têm sido alcançados e também com a capacidade
organizativa que temos vindo a revelar, seja nos campeonatos europeus seja nos campeonatos
mundiais, e em que somos os principais parceiros da Federação Académica de Desporto Universitário.
 
 CM - A equipa de futsal está a cumprir uma temporada acima da média, tendo andado a disputar a
liderança e encontrando-se agora em terceiro, a seguir a Sporting e Benfica. Qual é o futuro?
 
 CV?- Tem sido um projecto que tem crescido bastante. Há dois ou três anos estávamos na II Divisão.
Este ano já estivemos em primeiro lugar no campeonato. Estamos agora imediatamente atrás dos dois
grandes.
 
 Queremos seguir este caminho de crescimento, mas um crescimento que seja sólido e sustentável. E
não dar passos maiores do que a perna. É um projecto muito interessante, pelas sinergias que criou.
Nós temos uma equipa muito jovem, onde muitos atletas são ex-estudantes, ou estudantes da
Universidade do Minho, ou ainda potenciais estudantes que, simplesmente, ainda não terminaram o
ensino secundário mas que têm como objectivo ingressar na Universidade do Minho.
 
 Têm esse objectivo também por perceberem que têm aqui mais oportunidades. Há atletas que

Página 7



querem vir para a Universidade do Minho por causa do futsal, por perceberem que o seleccionador
nacional do futsal em federado é também o seleccionador da modalidade desporto universitário, o
professor Jorge Braz, que já foi treinador da equipa da Associação Académica.
 
 Nós temos no plantel três atletas que foram convocados para a selecção nacional universitária que
disputou o campeonato em Braga.
 
 Estamos a falar de um conjunto de sinergias que pode trazer muitas vantagens para o desporto
universitário, e que pode trazer mais público para o desporto universitário. Da parte da Associação
Académica é importante ter também aqui o reconhecimento de instituições fortes como o Sporting
Clube de Braga e a Universidade do Minho, pela confiança que nos dão para que nós possamos gerir
este projecto e também na ligação às massas - ou seja, trazer mais pessoas para dentro da
Universidade e uma maneira de a Associação Académica se afirmar na sociedade.
 
Rui Serapicos
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O Centro de Medicina de Rea-
bilitação da Região Centro –
Rovisco Pais (CMRRC-RP) re-
cebeu a visita de Joaquim
Arenga, o primeiro presidente
do Conselho de Administração,
entre 1997 e 1999, e de dois ele-
mentos do Conselho Directivo
da Administração Regional de
Saúde do Centro (ARSC), o pre-
sidente José Tereso e o vogal
Luís Militão.

Recebidos pelos elementos
do Conselho de Administra-
ção do CMRRC-RP (o presi-
dente Victor Lourenço, a vo-
gal-executiva Graça Telo Gon-
çalves, a directora clínica Pau -
la Amorim e o enfermeiro-di-
rector (Abel Cavaco), a visita
abrangeu vários serviços da
instituição, mostrando-se Joa-
quim Arenga «satisfeito pela
evolução positiva» verificada,
com o aumento da capaci-
dade em internamento e em
ambulatório e com o elevado
nível de diferenciação dos cui-

dados de reabilitação e dos
meios existentes de diagnós-
tico e terapêutica. 

O Conselho de Administra-
ção do CMRRC-RP trabalha,
agora, numa política de quali-
dade que visa a melhoria con-
tínua dos cuidados de saúde e
de todos os serviços de gestão
e apoio prestados pelo Centro,
prosseguindo a eficácia, efi-
ciência e equidade na acessi-
bilidade à reabilitação, em ar-
ticulação com os restantes ser-
viços de saúde da região e pro-
curando a excelência técnica e
o estímulo à investigação e ino-
vação.

O CMRRC-RP, que exerce a
missão de hospital central es-
pecializado, é uma referência
clínica para a população de
cerca de 2,5 milhões de habi-
tantes dos distritos de Coimbra,
Aveiro, Leiria, Castelo Branco,
Guarda e Viseu, ao nível dos
cuidados diferenciados de rea-
bilitação de doentes com le-

sões neurológicas cerebrais e
medulares, lesões músculo-es-
queléticas, amputados, poli-
traumatizados, reumáticos,
queimados e com lesões car-
diovasculares, entre outros.
Conta ainda com um vasto
conjunto de meios comple-
mentares de diagnóstico e te-
rapêutica de vanguarda na
área da Medicina Física e Rea-
bilitação.

Desporto adaptado
elogiado por Arenga

Coincidindo a visita do an-
tigo presidente com um está-
gio de preparação da equipa
de andebol em cadeira de ro-
das do CMRRC-RP (Associa-
ção dos Amigos do Rovisco
Pais), Arenga elogiou a prática
do desporto adaptado no
Cen tro de Reabilitação.

O andebol adaptado é a mo-
dalidade com maior activi-
dade, contando, actualmente,
com uma equipa de nove ele-

mentos que entra regular-
mente em provas. O remo in-
door e o ciclismo são as outras
duas modalidades desportivas
praticadas, neste momento, no
Centro.  Depois de um estágio
de quatro dias, a equipa da As-
sociação dos Amigos do Ro-
visco Pais jogou em Leiria, no
Pavilhão Gimnodesportivo da
Maceira, na 3.ª jornada do
Campeonato Nacional de An-
debol em Cadeira de Rodas –
Andebol 4 All.

O desporto adaptado per-
mite aos utentes do CMRRC-
RP usufruir dos benefícios as-
sociados à melhoria da saúde
e condição física. Integrada no
plano terapêutico, a actividade
desportiva funciona como um
complemento ao tratamento
dos utentes internados e ainda
como uma forma de reintegrar
o cidadão portador de deficiên-
cia na sociedade, contribuindo
para o seu bem-estar físico,
psíquico e social. |

Centro Rovisco Pais 
com “evolução positiva”
Satisfação Joaquim Arenga, primeiro presidente do Centro, visitou a unidade
de reabilitação, acompanhado por José Tereso e Luís Militão, da ARSC

D.R.

Equipa de andebol em cadeira de rodas do Centro de Reabilitação da Região Centro compete no Campeonato Nacional
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Centro Rovisco
Pais mostra 
evolução positiva
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Sporting e Águas Santas triunfam no andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24/03/2014

Meio: Renascença Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=809c4894

/

 
24-03-2014 00:06
 
 Provas europeias correram bem para estas duas equipas portuguesas.
 
 O Sporting venceu os dinamarqueses do Skjern por 30-28, na quinta jornada da Taça EHF em
andebol e está mais perto dos quartos de final da prova.
 
 Apesar da vitória em Mafra, os leões tiveram que sofrer e virar o resultado. Ao intervalo perdiam por
16-10.
 
 Os verde e brancos estão na segunda posição do grupo B, liderado pelos franceses do Montpellier.
 
 Já no sábado a equipa do Águas Santas fez história ao atingir as meias-finais da Taça Challenge, fruto
de um golo obtido no último lance do desafio, obtendo um triunfo por 30-27 frente aos romenos do HC
Odorhei.
 
 No jogo da primeira mão a turma do Águas Santas havia perdido pela mesma diferença de golos (31-
28) mas beneficiou do maior números de golos marcados na derrota.
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Benfica vence Sp. Horta (39-26)
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23/03/2014

Meio: Bola Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=1a78371a

/

 
O Benfica recebeu e venceu, este domingo, o Sporting da Horta por 39-26, colocando-se a apenas um
ponto de FC Porto e Sporting no topo da classificação da fase final do campeonato de Andebol 1.
Jogo de sentido único, com o Benfica a dominar sempre o marcador. Ao intervalo, os comandados de
Jorge Rito já venciam por 19-14. No final, 13 golos de diferença, com Elledy Semedo, com 11 remates
certeiros, em destaque na finalização.
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Taça EHF: Sporting vence Skjern por 30-28
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23/03/2014

Meio: Bola Online
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/

 
O Sporting venceu, este domingo, em Mafra, os dinamarqueses do Skjern por 30-28, na quinta
jornada do grupo B da Taça EHF em andebol.
Os leões passaram por dificuldades, com os dinamarqueses a entrar muito fortes. Ao intervalo, o
Skjern vencia por 16-10.
Na segunda parte, a tendência do jogo inverteu-se e o Sporting, mais rápido e agressivo,
protagonizou a reviravolta, com destaque para a prestação de Pedro Portela (oito golos).
Ao cabo de cinco jornadas, o Sporting está na segunda posição do Grupo B, com oito pontos, tendo
pela frente o Montpellier (10), que defrontará na última jornada, marcada para o próximo sábado, em
França.
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Andebol: Sporting vence dinamarqueses do Skjern na Taça EHF
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23/03/2014

Meio: Diário Digital Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=59ee7c1b

/

 
HOJE Ã s 18:20
 
 O Sporting venceu hoje em Mafra os dinamarqueses do Skjern por 30-28, na quinta jornada do grupo
B da Taça EHF em andebol e está mais perto dos quartos de final da prova.
 
 O sportinguista Pedro Portela, autor de oito tentos, foi a grande figura do encontro, no qual os leões
protagonizaram uma reviravolta no resultado, depois de sair para o descanso a perder por 16-10.
 
 A equipa dinamarquesa até entrou mais forte na partida, surpreendendo os leões, e, aos quinze
minutos, já vencia por oito golos de diferença.
 
 Diário Digital com Lusa
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COMENTÁRIO/ Sporting ganha ao Skjern na Taça EHF de andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23/03/2014

Meio: Expresso Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=3a5eb51b

/

 
Domingo, 23 de março de 2014
 
 Mafra, 23 mar (Lusa) -- O Sporting venceu hoje em Mafra os dinamarqueses do Skjern por 30-28, na
quinta jornada do grupo B da Taça EHF em andebol e está mais perto dos quartos de final da prova.
 
 O sportinguista Pedro Portela, autor de oito tentos, foi a grande figura do encontro, no qual os "leões"
protagonizaram uma reviravolta no resultado, depois de sair para o descanso a perder por 16-10.
 
 A equipa dinamarquesa até entrou mais forte na partida, surpreendendo os "leões", e, aos quinze
minutos, já vencia por oito golos de diferença.
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Congresso Ibérico de Andebol no IPGAgenda de Eventos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23/03/2014

Meio: Guarda.pt Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=77457eee

/

 
Congresso Ibérico de Andebol no IPG O Instituto Politécnico da Guarda (IPG) acolhe a 31 de março e 1
de abril o primeiro Congresso Ibérico Técnico e Científico de Andebol. Investigadores, técnicos,
professores, estudantes e público geral vão conhecer e debater a investigação que está a ser
produzida na modalidade, mas também os aspetos técnicos inerentes à formação, ao ensino e treino
do andebol. Os oradores são os treinadores, técnicos federativos e docentes José António da Silva,
Paulo Sá, Mário Santos, Rolando Freitas, Joaquim Reverter Másia, Juan Antonio García Herrero, Óscar
Gutiérrez, Manolo Laguna, Pedro Sequeira, Carlos Garcia e Teresa Fonseca. O congresso é organizado
pela Escola Superior de Educação, Cultura e Desporto do IPG, com o apoio da Federação Portuguesa
de Andebol e a Associação de Treinadores de Andebol de Portugal. Data Início : 31-03-2014 0:00 Data
de Fim : 01-04-2014 0:00 Local Evento : Instituto Politécnico da Guarda Jornal O Interior
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Sporting nos quartos de final da Taça EHF - MSN Desporto - Artigo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23/03/2014

Meio: MSN Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=60c1b200

/

 
Actualizado: Sun, 23 Mar 2014 17:48:29 GMT
 
 Sporting nos quartos de final da Taça EHF
Sportinveste Multimédia
Sporting nos quartos de final da Taça EHF
 
A quarta vitória em cinco jornadas garantiu ao Sporting a passagem aos quartos de final da Taça EHF.
Os leões bateram este domingo o Skjern, por 30-28, tendo recuperado de um grande susto no
primeiro tempo, pois os dinamarqueses tiveram uma vantagem de oito golos e chegaram ao intervalo
a vencer por 16-10, aproveitando o nervosismo da equipa portuguesa.
Pedro Portela, com oito golos, foi o grande obreiro da recuperação leonina, na qual também se
destacaram Rui Silva (cinco golos) e Fábio Magalhães (quatro), além de Ricardo Candeias ter
"fechado" a baliza.
Foi Pedro Solha (quatro golos) a colocar o Sporting na frente, aos 48 minutos, e depois os contra-
ataques leoninos nunca mais permitiram a recuperação ao Skjern.
Com este triunfo, o Sporting juntou-se ao francês Montpellier, que se apurara ontem, nos quartos-de-
final da segunda mais importante prova europeia de clubes.
Luigi (Suécia), Szeged (Hungria), Nantes (França) e Fuchse Berlim (Alemanha) são os restantes
apurados quando ainda falta uma jornada para terminar a fase de grupos.
Fonte: O JOGO
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:.: Benfica procura primeira vitória na fase final - Jornal Record :.:
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23/03/2014

Meio: Record Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=8aa9b872

/

 
encarnados defrontam sp. Horta em casa Dois jogos e duas derrotas. Este é o percurso do Benfica na
fase final do campeonato, situação que o clube da Luz quer inverter na receção ao Sp. Horta, este
domingo, às 15 horas. Neste encontro em atraso da 3.ª jornada do Grupo A, os encarnados prometem
empenho face ao último da tabela. "Estamos ávidos de vitórias", referiu o treinador-adjunto João
Castro à Benfica TV, ele que garante que "os atletas estão na máxima força" para o jogo frente aos
açorianos. Este sábado disputaram-se três jogos do Grupo B, com destaque para mais uma vitória do
Madeira SAD, por 33-27, face ao Passos Manuel. Siga-nos no Facebook e no Twitter.
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:.: Sporting vence Skjern por 30-28 - Jornal Record :.:
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23/03/2014

Meio: Record Online
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/

 
O Sporting recebeu e venceu este domingo os dinamarqueses do Skjern por 30-28, em jogo do grupo
B, relativo à Taça EHF. Os leões têm agora de esperar para ver se são ou não os melhores segundos
classificados (o Montpellier lidera o seu grupo) e assim almejar a presença nos quartos-de-final da
prova. Siga-nos no Facebook e no Twitter.
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Sporting vence Skjern por 30-28
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23/03/2014

Meio: Sábado Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=2d7cb8e

/

 
Desporto Sporting vence Skjern por 30-28 23-03-2014 Leões têm de esperar para saber se são os
melhores segundos classificados... Por Record O Sporting recebeu e venceu este domingo os
dinamarqueses do Skjern por 30-28, em jogo do grupo B, relativo à Taça EHF.Os leões têm agora de
esperar para ver se são ou não os melhores segundos classificados (o Montpellier lidera o seu grupo) e
assim almejar a presença nos quartos-de-final da prova.
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Sporting ganha ao Skjern na Taça EHF
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23/03/2014

Meio:
Sapo Online - Desporto Sapo

Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=a597cdeb

/

 
23 de março de 2014 17:31h
 
 A equipa leonina beneficiou da inspiração de Pedro Portela, que contribuiu com oito golos.
 
 O Sporting venceu hoje em Mafra os dinamarqueses do Skjern por 30-28, na quinta jornada do grupo
B da Taça EHF em andebol e está mais perto dos quartos de final da prova.
 
 O sportinguista Pedro Portela, autor de oito tentos, foi a grande figura do encontro, no qual os "leões"
protagonizaram uma reviravolta no resultado, depois de sair para o descanso a perder por 16-10.
 
 A equipa dinamarquesa até entrou mais forte na partida, surpreendendo os "leões", e, aos quinze
minutos, já vencia por oito golos de diferença.
 
 Até ao final da primeira parte, o Skjern foi sempre superior ao Sporting e, ao intervalo, ganhava à
equipa da casa por seis golos.
 
 Na segunda parte, a tendência do jogo inverteu-se e o Sporting, que entrou mais rápido e agressivo,
conseguiu diluir a desvantagem que trazia, sobretudo graças às ações ofensivas de Pedro Portela e de
Rui Silva.
 
 A partir dos 40 minutos, o Sporting tomou em definitivo o controlo da partida e aproveitou a apatia
dos nórdicos para dar a volta ao jogo.
 
 O Sporting acabou por vencer por 30-28, um resultado que coloca os "leões" mais perto dos quartos
de final da Taça EHF.
 
 A equipa portuguesa está na segunda posição do grupo B, liderado pelos franceses do Montpellier, do
qual fazem parte os dinamarqueses do Skjern e os macedónios do Zommimak.
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COMENTÁRIO/ Sporting ganha ao Skjern na Taça EHF de andebol
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Domingo, 23 de Março de 2014 |
 
 Mafra, 23 mar (Lusa) -- O Sporting venceu hoje em Mafra os dinamarqueses do Skjern por 30-28, na
quinta jornada do grupo B da Taça EHF em andebol e está mais perto dos quartos de final da prova.
 
 O sportinguista Pedro Portela, autor de oito tentos, foi a grande figura do encontro, no qual os "leões"
protagonizaram uma reviravolta no resultado, depois de sair para o descanso a perder por 16-10.
 
 A equipa dinamarquesa até entrou mais forte na partida, surpreendendo os "leões", e, aos quinze
minutos, já vencia por oito golos de diferença.
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Águas Santas garante acesso histórico às meias-finais
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22/03/2014

Meio: Diário de Notícias Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=482f87aa

/

 
Andebol - Taça Challenge
 
 por João Ruela, com Lusa
 
 Jorge Sousa fez, no último segundo, o golo que permitiu à equipa de andebol da Maia eliminar os
romenos do HC Odorhei.
 
 O Águas Santas garantiu neste sábado, pela primeira vez, a passagem às meias-finais da Taça
Challenge em andebol, graças a um golo de Jorge Sousa no último segundo, que deu a vitória sobre
os romenos do HC Odorhei, por 30-27.
 
 Nuno Roque esteve em destaque na Maia, ao apontar nove golos, mas Jorge Sousa foi "herói" da
passagem histórica da equipa portuguesa, que beneficiou do maior número de golos marcados na
derrota por 31-28 na Roménia.
 
 Numa primeira parte em que o Águas Santas esteve quase sempre na frente do marcador - os
romenos apenas conseguiram estar em vantagem aos 25 minutos, por 12-11 - a formação da casa
cometeu muitos erros ofensivos que foram decisivos.
 
 Apesar dos rápidos contra-ataques que conseguiram construir, na finalização a equipa do Águas
Santas revelou uma grande debilidade, encontrando ainda pela frente um guarda-redes da equipa
romena bastante inspirado.
 
 Os primeiros 10 minutos foram mais intensos, com a equipa portuguesa a apresentar-se coesa na
defesa e bastante rápida nas transições.
 
 No entanto, o HC Odorhei reagiu e não permitiu que o Águas Santas se distanciasse na vantagem,
respondendo com ataques fortes e eficazes.
 
 Mas o intervalo foi bom conselheiro para a formação maiata que entrou para a última meia hora mais
organizado e certeiro, chegando a ter uma vantagem de quatro golos.
 
 Nos últimos 15 minutos de jogo, e após uma lesão de um jogador da equipa visitante que demorou a
ser resolvida, obrigando a partida a estar parada quase cinco minutos, assistiu-se a um verdadeiro
jogo de nervos.
 
 A praticar andebol bem mais duro e menos tático, as duas equipas aumentaram ainda mais o ritmo
do encontro, bem como o número de faltas.
 
 Nos cinco minutos finais, e após muitos erros ofensivos de parte a parte, o Águas Santas tentou
manter a vantagem de três golos que lhe permitiria o acesso às "meias", mas, a 30 segundos do final
o resultado era de 29-27.
 
 Jorge Sousa acabou por ditar a sentença ao marcar, no último segundo, o golo que permitiu ao Águas
Santas seguir em frente.
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DR

Esta é uma das primeiras equipas do Clube Andebol de Caminha

O Clube Andebol de Ca-
minha (CAC) homenageia 
hoje os seus fundadores, 
a partir das 15h00, no Pa-
vilhão Desportivo Munici-
pal de Caminha, com jogos 
de andebol que vão juntar 
equipas atuais com outras 

do passado.
«O CAC surgiu de um 

conjunto de pessoas que 
há um quarto de século so-
nhou que era possível criar 
melhores cidadãos, através 
do andebol», explica Pedro 
Correia, presidente da di-

reção do clube.
Atualmente, o clube con-

ta com 30 atletas nos esca-
lões bambis, minis e infan-
tis, mas está recetivo à en-
trada de atletas de outras 
idades, que possam integrar 
outros escalões. «Estamos a 

fazer um trabalho forte de 
captação de atletas», disse 
o líder do clube.

Às 21h00, realiza-se um 
jantar convívio num restau-
rante da região onde se vai 
juntar a “família” do Clube 
Andebol de Caminha.

Clube Andebol de Caminha 
homenageia fundadores

HOJE, A PARTIR DAS 15H00, NO PAVILHÃO MUNICIPAL
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ANDEBOL UNIVERSITÁRIO

UMinho candidata 
ao título nacional

A AAUMinho, pentacampeã de andebol masculino, 
sofreu a bom sofrer para levar de vencida (11-10) a 
sua histórica rival de Aveiro, a AAUAveiro. 

Na final do II Torneio de Apuramento (TA) que 
se realizou na cidade de Guimarães, os minhotos 
apresentaram-se desfalcados, a par de uma atuação 
displicente. Apesar de tudo saíram vitoriosos e par-
tem para as fases finais dos Campeonatos Nacionais 
Universitários (CNUs) como os grandes favoritos à 
vitória final.

A jogar em casa, a AAUMinho apresentava-se como 
“a suspeita do costume” no que toca a quem “no 
final do dia” iria ocupar o primeiro lugar no TA e 
no ranking de apuramento para as fases finais… e 
apesar de alguns sobressaltos, as expectativas não 
foram defraudadas.

UMinho venceu Aveiro

DR
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Águas Santas pela primeira vez nas meias finais - O Jogo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22/03/2014

Meio: Jogo Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=48014ca9

/

 
Maiatos bateram os romenos do Odorhei por 30-27 e passaram devido à vantagem de golos fora!
 
 O Águas Santas, que nunca tinha passado uma eliminatória nas competições europeias de andebol,
fez história ao bater esta tarde o Odorhei, por 30-27, o que lhe valeu o apuramento para as meias
finais da Taça Challenge.
 
 Numa competição que já foi ganha pelo Sporting, curiosamente na altura treinado por Paulo Faria, o
atual técnico dos maiatos, o Águas Santas aguarda agora o desfecho do jogo entre os sérvios do
Metaloplastika e os finlandeses do Cocks (estes venceram por 23-17 na primeira mão) para conhecer
o seu próximo adversário.
 
 Foi com um pavilhão que o Águas Santas venceu, estando na frente ao logo de praticamente todo o
jogo, mas com uma vantagem quase sempre a rondar os três golos, o que prolongou a emoção
mesmo até ao último minuto. Trazendo um 28-31 da Roménia, os maiatos acabaram por passar
devido à vantagem na diferença de golos marcados fora.
 
 Depois, foi a festa, com uma pacífica invasão de campo por parte dos jovens da formação dos
maiatos.
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Quis o calendário que Castelo da Maia e Benfica se defrontassem em dois dias seguidos. O primeiro,
hoje, para as meias-finais da Taça de Portugal; o segundo, amanhã, a contar para a 5.ª jornada da
Série dos Primeiros do Campeonato Nacional. "São dois jogos de enorme responsabilidade, mas não
temos qualquer pressão, pois vamos defrontar o principal candidato. De qualquer maneira, ainda
temos uma palavra a dizer nas duas competições e vamos agarrar as poucas possibilidades que
tivermos para surpreender o Benfica", frisou Rui Pedro, treinador dos maiatos. "Vamos pensar
primeiro no jogo da Taça. Sabemos que é uma missão difícil, mas podemos, com um pouco de sorte e
muita inspiração dos nossos atletas, tentar ganhar." O homólogo do Benfica, José Jardim, considera
também que "são dois encontros extremamente importantes", em que no primeiro está em causa a
continuidade na Taça de Portugal. "É decisivo e queremos ganhar para estarmos em mais uma final.
Já o segundo jogo não tem esse caráter decisivo." Condicionar Será que o desfecho do jogo de hoje
condicionará o de amanhã? "Acredito que não", disse Rui Pedro. "A motivação é sempre maior quando
se ganha", frisou por sua vez José Jardim. O outro jogo das meias-finais da Taça de Portugal, entre o
CA Madalena e a Fonte do Bastardo, disputa-se no dia 27, sendo que o embate entre as mesmas
equipas, para o Campeonato Nacional e que deveria disputar-se hoje nos Açores, não se realiza por
ausência da formação de Vila Nova de Gaia. Siga-nos no Facebook e no Twitter.
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Alavarium
faz história
na Selecção

O Alavarium/Love Tiles está re-
presentado por seis atletas no
estágio da Selecção Nacional de
Seniores Femininos, que come-
çou anteontem e vai decorrer
até ao próximo dia 24, em Rio
Maior.

O clube aveirense é o que dá
mais atletas à equipa lusa nesta
concentração, que inclui dois
jogos contra a Polónia, de qua-
lificação para o Campeonato da
Europa de 2014, que se disputa
na Hungria e na Croácia, de 7 a
21 de Dezembro.

Ana Marques, Ana Seabra,
Diana Roque, Mariana Lopes,
Mónica Soares e Soraia Fernan-
des são as jogadoras convoca-
das. Pela primeira vez na sua
história, o Alavarium/Love Tiles
tem seis atletas integradas no
estágio da principal selecção
portuguesa.

Ana Seabra e Mónica Soares
estiveram em dúvida para esta
convocatória, devido às lesões
que as têm apoquentado, mas
acabaram por recuperar, tendo
já jogado o último jogo da pri-
meira fase do campeonato.

Curiosamente, o primeiro jo -
go oficial deste estágio da se-
lecção nacional também terá
lugar na Maia, na próxima
quar ta-feira, dia 26, enquanto o
jogo na Polónia irá decorrer no
dia 30 deste mês.|

Andebol
Estágio
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Nazaré recebe 
1.500 andebolistas
Juventude Torneio internacional reúne 84 equipas de Por-
tugal e Espanha, em vários escalões

Cerca de 1500 atletas, em re-
presentação de 84 equipas de
Portugal e Espanha são espe-
rados na 27ª edição do 'Nazaré
Cup' – Torneio Internacional de
Andebol Jovem Dr. Fernando
Soares, que se realiza de 13 a 17
de Abril, na Nazaré. 

A 'Taça Amizade', um dos
momentos altos do evento des-
portivo, deverá ser disputada
entre as equipas do Sporting e
do Benfica, no dia 15 de Abril,
terça-feira, às 20h30, no Pavi-
lhão Gimnodesportivo da Na-
zaré.

Cumprindo a sua missão, o
'Nazaré Cup 2014' integra um
programa de dezenas de jogos
de andebol, nos escalões minis,
infantis, iniciados, juvenis e ju-

niores, masculinos e femininos,
com o objectivo de promover
a prática da modalidade, o es-
pírito de competição e cama-
radagem entre os jovens.

O torneio realiza-se nas férias
escolares da Páscoa, tendo-se
tornado numa das mais con-
ceituadas provas de desporto
escolar.|

Nazaré irá organizar novamente a Taça da Amizade

D.R.
Andebol
Torneio Internacional
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APD Leiria defende a honra da região

RICARDO GRAÇA

Pavilhão da Maceira acolhe ronda do Campeonato Nacional em cadeira de rodas

Andebol adaptado jogado pela primeira vez em Leiria
Miguel Sampaio
miguel.sampaio@jornaldeleiria.pt

� Leiria, todos o sabem, é uma ci-
dade que dedica particular aten-
ção ao andebol. Juventude do Lis
e Atlético Clube da Sismaria con-
tinuam a ser os elos de ligação com
a modalidade, que já teve na União
e no Académico focos de pujança.
Pois bem, no próximo fim-de-
semana, o concelho, que já rece-
beu jogos da selecção nacional e fi-
nais da Taça de Portugal, vai es-
trear-se numa prova de comple-
tamente diferente, com a realiza-
ção da terceira jornada do Cam-
peonato Nacional de andebol em
cadeira de rodas, modalidade que
arrancou  formalmente esta tem-
porada.

A defender as cores da casa es-
tará a equipa da delegação de Lei-
ria da Associação Portuguesa de
Deficientes (APD Leiria) que ago-
ra alia os sucessos no basquetebol

– já conquistou campeonatos na-
cionals, taças de Portugal e su-
pertaças – ao andebol. O que é cer-
to é que tem dominado por com-
pleto os encontros disputados até
agora, não tendo sofrido qualquer
derrota. Ainda no passado sábado,
em Setúbal, na segunda jornada da
competição, não deixou os crédi-
tos por mãos alheias e goleou os
adversários. 

Na parte da manhã, na variante
de 7, bateu o ACM/YCMA-Vitória
de Setúbal, por 23-3, e a Associação
Rovisco Pais, da Tocha, por 18-4.
À tarde, já na variante de 4, triun-
fou por dois sets a zero os mesmos
adversários. Ora, depois destes
resultados, o objectivo para o pró-
ximo não pode ser outro que não
seja mais e mais vitórias e, assim,
ficar com o apuramento para a
fase final nacional, que irá decor-
rer em Viseu, mais próximo. E de-
pois será hora de sonhar com o tí-
tulo.

espectacular. Os pontas fazem
grandes chapeladas e são partidas
muito emocionantes, com cho-
ques entre as cadeiras, muitos
remates, grandes defesas e con-
tra-ataques.”

Por isso, já sabe. Sábado é dia
de fazer uma visita ao pavilhão da
Maceira. A manhã está reservada
ao andebol de 4 e a APD Leiria
joga logo às 10:15 horas com a As-
sociação Rovisco Pais e às 11:45
coma equipa do Vitória de Setú-
bal. À tarde joga-se andebol de 7,
com os mesmos adversários, a
partir das 14:30 horas. 

João Jerónimo deixa o convite
a todos os amantes da modalida-
de. “Venham, sentem-se na ban-
cada, e sintam e vivam o andebol
connosco. Leiria é, sem dúvida,
uma idade de andebol e creio
que todos irão ficar orgulhosos de
termos a nossa modalidade na
vertente adaptada.” Está à espera
de quê?

Mas vamos lá saber, afinal de
contas, quais são as principais di-
ferenças entre o andebol e a va-
riante em cadeira de de rodas. Se-

gundo o treinador João Jeróni-
mo, na variante de 7, “muito pou-
cas”. O andebol de 4 é mais se-
melhante ao andebol de praia. “É
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Andebol Cinco
jogadoras do distrito
chamadas à selecção

As pivot Telma Amado, das
islandesas do IBV
Vestmannaeyjar, e Mariama
Sanó, do Colégio João de Barros,
as laterais Maria Pereira, do
mesmo clube, e a júnior Ana
Gante, da Juventude do Lis, e a
ponta Ana Marques, actualmente
no Alavarium, foram convocadas
por João Florêncio para o duplo
duelo de Portugal com a Polónia
em andebol sénior feminino, de
apuramento para o Mundial. Os
jogos estão marcados para dia 26,
na Maia, e 31, em Zielona Góra.
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ANDEBOL // GCST

Os Seniores do Ginásio Clube de
Santo Tirso deslocaram-se no passa-
do sábado ao Porto para defrontar o
Académico. O jogo foi equilibrado
até ao intervalo, mas na segunda
parte a equipa de Santo Tirso entrou
determinada a mostrar a sua superi-
oridade, terminando com uma vitó-
ria indiscutível por 24-37. No próxi-
mo sábado o Ginásio Clube recebe
o FC Porto “B”, sendo que em caso
de vitória assegura desde já um lu-
gar na Fase Final de disputa da subi-
da de divisão.

Quanto às camadas jovens, des-
taque para a excelente vitória dos
Juvenis frente ao Ismai (20-33), con-
firmando a excelente segunda fase
que estão a realizar. Menos sorte ti-
veram os Iniciados que perderam no
jogo frente ao Águas Santas (41-26),
bem como os Juniroes que, a jogar
em casa, perderam por 22-27 frente
ao Xico Andebol.

Ginásio
vence
Académico
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Xico venceu
o último,
Fermentões
derrotado

Xico Andebol está cada vez mais perto de garantir um lugar entre os 
primeiros quatro classificados, objectivo que está ao alcance já na próxima 
jornada.

O Xico Andebol manteve a lide-
rança do Campeonato Nacio-
nal Andebol 2 após o triunfo 

na casa do São Paio de Oleiros, numa 
jornada em que o Fermentões perdeu 
no terreno do Santana, adversário que 
esta época impôs duas derrotas aos vi-
maranenses.

Em São Paio de Oleiros, o Xico con-
firmou o natural favoritismo ao derrotar 
o último classificado. Os vimaranenses 
controlaram o encontro a seu bel pra-
zer, assim, dos 4-8 e 8-11, finalizaram 
o primeiro tempo com a vantagem de 
quatro golos (10-14).

Na segunda parte o domínio acen-
tuou-se e os vimaranenses chegaram a 
diferenças no marcador de seis golos, 
para concluírem com cinco golos de 
vantagem (23-28).

Com esta vitória o Xico Andebol 
está quase a atingir matematicamente o 
apuramento para a fase final, no entan-

to, na prática será uma realidade essa 
qualificação face à qualidade que os 
vimaranenses têm evidenciado neste e 
noutros jogos da presente época.

Na próxima jornada o Xico Andebol 
recebe a equipa da Académica de São 
Mamede, podendo em caso de vitória, 
aliás como aconteceu na primeira volta, 
marcar definitivamente lugar na fase 
final do Campeonato Nacional da 2ª 
Divisão. 

O Fermentões não conseguiu esta 
época encaixar no tipo de jogo do San-
tana, pois já na primeira volta tinha per-
dido no seu recinto, por 33-36, contra 
esta mesma equip.

Num jogo em que o equilíbrio foi a 
nota dominante, notou-se um ligeiro as-
cendente dos maiatos, que foram para 
o intervalo em vantagem pela diferença 
mínima de 16-15. Na segunda parte o 
cariz do encontro não se alterou e os 

   J V E D  Gm-Gs  Dif. P

1 Xico Andebol 21 18 1 2 696:506 190 58
2 Ginásio Stº. Tirso 21 18 1 2 663:537 126 58
3 Ac. S. Mamede 21 16 1 4 605:523 82 54
4 Porto B 21 15 1 5 588:538 50 52
5 Marítimo 21 12 3 6 566:542 24 48
6 Fermentões 21 11 2 8 551:569 -18 45
7 Santana 21 9 2 10 583:576 7 41
8 S. Bernardo 21 10 0 11 573:588 -15 41
9 Infesta 21 6 2 13 517:585 -68 35
10 Gaia 21 6 1 14 540:571 -31 34
11 Módicus 21 4 3 14 526:601 -75 32
12 Sanjoanense 21 4 2 15 517:586 -69 31
13 Académico 21 4 1 16 494:613 -119 30
14 Oleiros 21 3 2 16 489:573 -84 29

Santana - Fermentões 34:30 
Porto B - Marítimo 24:20 
Académico - Gin. Stº. Tirso 24:37 
Módicus - Infesta 24:24 
Ac. S. Mamede - Gaia 34:29 
Oleiros - Xico Andebol 23:28 
Sanjoanense - S. Bernardo 24:28  

ANDEBOL - 2ª DIVISÃO

21ª jornada

Marítimo - Fermentões 
Gin. Stº. Tirso - Porto B 
S. Bernardo - Académico
Gaia - Módicus
Xico Andebol - Ac. S. Mamede
Oleiros - Santana
Infesta - Sanjoanense   

22ª jornada

SANTANA 34
Jorge Pinto, Vasco Rocha (7), Jorge Mendes (3), Ivo 
Martins (3), Daniel Veloso, Gustavo Almeida (11), 
Daniel Batista (3), Edmilson Bastos, Roberto Fer-
reira, Marco Mateus, Tiago Magalhães (7), Marco 
Areosa, Bruno Moreira e João Silva

T: JOÃO SILVA

Raúl Nunes, Paulo Santos, Miguel Freitas (4), José 
Martins (4), Hélder Cunha, Filipe Silva, Rui Car-
valho (7), Sérgio Ribeiro (1), Carlos Fernandes 
(4), António Salgado (6), João Martins (3), Daniel 
Oliveira, Bruno Silva, Armando Silva, Ricardo Pinto 
(1) e José Vieira
T: LUÍS PEREIRA
LOCAL: Pavilhão Municipal de Gueifães
Árbitros: Francisco Leite e Porfírio Tavares

FERMENTÕES 30

visitados foram mais felizes no final, 
pois conseguiram vencer por quatro 
golos de diferença (34-30). Quando os 
vimaranenses tentavam um resultado 
diferente do que veio a acontecer, apro-
veitaram os visitados para ampliarem 
essa diferença final.

 Com este resultado, o Fermentões 
mantém o 6º lugar. Na próxima jornada 
desloca-se à Madeira para defrontar o 
Marítimo, um adversário directo na luta 
em que estas equipas se encontram en-
volvidas.

As equipas não apuradas para a fase 
final, do 4º ao 14º lugar, vão disputar 
uma poule em que jogarão todos con-
tra todos a uma volta, começando essa 
mesma fase com 50% dos pontos con-
quistados nesta 1ª fase, descendo de 
divisão os dois últimos classificados. O 
Fermentões já muito dificilmente evita-
rá entrar nesta discussão, pois o FC Por-
to B encontra-se a uma distância de sete 
pontos, irrecuperáveis, digamos assim, 
quando já só faltam quatro encontros 
para o final da fase regular do campeo-
nato. Ainda assim, os vimaranenses 
encontram-se bem posicionados para 
garantir a principal meta, a permanên-
cia na 2ª Divisão.

Fermentões perdeu pela
segunda vez com o Santana

REPORTAGEM DE
REDACÇÃO

S. PAIO OLEIROS 23
André Campos (1), Hugo Oliveira (1), Luís Costa 
(1), André Machado (4), Rodrigo Gouveia (3), André 
Oliveira (1), Sérgio Gouveia, Ricardo Diogo, Nélson 
Nunes (3), Tiago Teixeira (2), Fernando Rodrigues 
(7), Daniel Castro e João Filipe

T: MANUEL AMORIM

Ricardo Castro, João Macedo (8), Tiago Cunha (1), 
Gustavo Casto, Pedro Correia (4), João Santos (7), 
Mário Peixoto (1), André Caldas (5), Rui Oliveira (4), 
Pedro Carvalho, Luís Sarmento, João Gonçalves (1), 
Rui Lourenço (2) e Daniel Santos (2)

T: EDUARDO RODRIGUES
LOCAL: Pavilhão de S. Paio de Oleiros
Árbitros: Nuno Francisco e Fernando Rodrigues

XICO ANDEBOL 28
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 ANDEBOL
CDC Oleiros derrotado
pelo Xico Andebol
Na visita a S.Paio de Oleiros a equipa do Xico Andebol de-
monstrou porque está nos primeiros lugares da classificação
e porque é um dos finalistas da final four da Taça de Portu-
gal. Desde o primeiro apito do árbitro imprimiram um ritmo
de jogo elevado o que facilitava o aparecimento de ocasiões
fáceis de obtenção de golos. Aos 15 minutos, com um resulta-
do de 3-10, havia a sensação que iria ser um jogo fácil para os
vimaranenses, mas após um desconto de tempo pedido pelo
técnico da casa, os oleirenses melhoraram a prestação colec-
tiva e reduziram a diferença no marcador, O resultado do
intervalo, 10-14, emprestava um pouco de esperança aos da
casa, mas os vimaranenses reiniciaram o jogo com a mesma
velocidade da primeira parte atingindo aos 10 minutos da
segunda parte uma diferença no resultado de 10 golos. Os
jovens oleirenses a jogarem o jogo pelo jogo esqueceram o
peso do nome do adversário e com a irreverencia própria da
juventude conseguiram até ao final do jogo reduzir a diferen-
ça do marcador.
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Iniciados, comandados por Vitor Santos, mantêm acesa a chama dos tempos de glória do andebol torrejanoTorneio de Carnaval juntou quatro equipas da região

Direcção do organismo autónomo apostada em divulgar modalidade

Andebol: CDTN promoveu torneio de Carnaval

O organismo autónomo de andebol 
do CDTN organizou, no domingo, dia 
2 de Março, o Torneio de Carnaval, 
que contou com a participação do AC 
Sismaria, equipa que venceu a prova,  
Ginásio do Sul (3.º classificado) e 
Batalha AC (4.º classificado). O CDTN 
foi o 2.º classificado do torneio, que 
visou possibilitar aos jovens atletas 
um dia de convívio e de competição, 
bem como divulgar o andebol. “O 
objectivo desta direcção é divulgar a 

modalidade”, refere Vítor Santos, vice-
residente do organismo e actualmente 
nas funções de treinador.

O momento serviu para o JT tentar 
perceber o tipo de trabalho que está 
a ser feito no andebol do CDTN. O 
responsável lembra que o andebol 
foi, há uns anos, uma modalidade de 
prestígio, mas que necessita de uma 
nova vitamina. “Embora nunca tenha 
parado completamente, infelizmente, 
não foi divulgado. Muita gente pensa 

que o andebol desapareceu, mas não 
é verdade”. 

Vítor Santos explicou que o projecto 
está bem definido, e passa por traba-
lhar “de baixo para cima”, ou seja, 
criar bases sólidas para que, a médio 
prazo, a secção autónoma de andebol 
do CDTN tenha várias equipas, de 
vários escalões, em competição. 

“É nossa intenção fazer esploletar 
uma nova geração para o andebol em 
Torres Novas. Eu e muitos pais que 

aqui andamos já jogámos andebol, 
hás uns 25 ou 30 anos. Se conse-
guirmos cativar mais praticantes e 
fazer mais equipas, é claro que o 
andebol poderá ter outra projecção 
na cidade”, sublinha.

A expectativa é manter a actual 
equipa de iniciados, actualmente a 
única em competição e, a partir do 
próximo ano, colocar em competição 
os bambis e minis, que estão ainda 
em fase de adaptação à modalidade. 

“Este é um trabalho contínuo que 
dará resultados a médio prazo. Dentro 
que quatro ou cinco anos veremos 
o que dá!”.

A equipa de iniciados, a disputar 
o campeonato distrital, é composta 
por cerca de15 atletas. Um número 
suficiente para a competição. “Mas se 
conseguíssemos mais, melhor”, nota 
Vítor Santos. No total, entre bambis, 
minis e infantis, o CDTN/OAB tem 
cerca de 30 praticantes.
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AndEBOL – CAmpEOnAtO nACIOnAL

g Joga-se este fim-de-semana a pri-
meira jornada da fase final do
Campeonato Nacional de Andebol. No
Grupo A, destaque para a deslocação do
Sporting Clube da Horta (SCH) ao
Dragão, agendada para amanhã, sába-
do, às 20h00 (hora dos Açores). Nos
outros jogos do grupo, o Sporting rece-
be o Águas Santas e o Benfica joga em
Braga frente ao ABC.

O SCH arranca nesta fase do campe-
onato com 20 pontos, em sexto lugar do
grupo. O Águas Santas soma 27, o ABC
28, Benfica e Porto somam 30 e o
Sporting lidera, com 31.

No grupo B, o ISMAI recebe o Fafe,
o Madeira SAD vai a casa do Avanca e
o Belenenses recebe o Passos Manuel. 

Neste grupo, Belenenses e Madeira
SAD somam 19 pontos, seguidos do

Passos Manuel e do ISMAI, ambos
com 17. Nos lugares da despromoção

estão o Fafe, com 16 pontos, e o
Avanca, com 13.                              mp

Sporting da Horta vai ao Porto
no arranque da fase final

DR
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