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ANDEBOL 

ROQUE NOS LEÕES 
Nuno Roque vai trocar 
a equipa de andebol do 
FC Porto pelo Sporting 
no final da temporada. 
O central de 29 anos re-
gressa aos leões oito 
anos depois. 
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Madeira SAD joga amanhã para garantir um lugar na 'final four' da Taça de Portugal. 

Maio 'endiabrado' 
para o Madeira SAD 
HERBERTO DUARTE PEREIRA 
desporto@dnoticias.pt  

Não se afigura nada fácil em ter-
mos competitivos, este final de 
Abril e, sobretudo, o mês de Maio 
para o Madeira Andebol SAD, em 
seniores femininos. A formação 
orientada por Sandra Fernandes 
tem pela frente um conjunto de 
encontros que decidirão tudo o 
que diz respeito à conquista ou 
não dos principais títulos nacio-
nais da presente temporada: 
campeonato e taça. 

Já amanhã, pelas 17 horas, há 
jogo em casa do Colégio João de 
Barros. O conjunto da Região ini-
cia a disputa das meias-finais do 
campeonato da I Divisão, numa 
eliminatória realizada à maior de 
três encontros. O segundo jogo 
será no Funchal dia 7 de Maio e 
caso seja necessário o desempate 
a finalíssima será realizada logo 
no dia seguinte, 8 de Maio - a ou-
tra meia-final será entre o Colé-
gio de Gaia e o campeão Alava-
rium. 

Caso as andebolistas madeiren-
ses garantam um lugar na final da 
competição duas realidades po-
derão acontecer. Se o outro fina-
lista da prova for o Colégio de 
Gaia, considerado neste momen-
to o grande candidato à conquista 
do título, depois do primeiro em 
1990, as madeirenses deverão re- 
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ceber esta formação, no Funchal, 
nos dias 14 e 15 de Maio. Depois 
jogará em Gaia, 3.° e eventual 4.° 
jogo nos dias 21 e 22 de Maio. 
Caso a final esteja empatada a 
`negra' será também em Gaia, no 
dia 26 de Maio. Se o finalista foi o 
Alavarium, a final também será 
disputada à maior de cinco parti-
das nas mesmas datas mas. neste 
caso, com vantagem para o Ma-
deira SAD, que realizará no Fun-
chal o 3.° e, caso necessário, o 4.° 
e 5.° jogo. 

Em caso de eliminação na final 
o Madeira Andebol ainda irá dis-
putar os jogos de apuramento do 
3.° e 4.° lugar nos dias 14, 21 e 22 
de Maio - eliminatória à melhor 
de três jogos. 

A maratona competitiva, entre-
tanto, deverá continuar nos dias 
28 e 29 de Maio, com a realização 
na Madeira, Pavilhão do Funchal, 
da final a quatro da Taça de Por-
tugal. Relembre-se que dia 28 de 
Maio o CS Madeira defronta o 
Juventude de Lis e o Madeira  

SAD medirá forças com o Colégio 
de Gaia, por um lugar na final da 
Taça de Portugal, que se disputa 
dia 29 de Maio. 

Vencer a eliminatória frente ao 
Colégio João Barros é para já, o 
primeiro grande desafio que se 
coloca às madeirenses como des-
taca a técnica Sandra Fernandes à 
reportagem do DIÁRIO. 

"Não vai ser uma eliminatória 
fácil. O Colégio João de Barros é 
um dos candidatos ao título, 
apresenta um plantel de muita 
qualidade, com andebolistas in-
ternacionais. O Madeira SAD está 
por mérito próprio nesta fase da 
prova e pensamos que reunimos 
todas as condições para colocar-
mos a equipa na final, um facto 
que aliado à presença já garantida 
na final a quatro da Taça do 
Sports Madeira, permitirá pro-
jectar o andebol feminino madei-
rense para um patamar de exce-
lência", vincou a técnica da 'so-
ciedade', reforçando a ideia de 
que o "grande objectivo é chegar 
à final". "Por isso todas a energias 
estão focadas para já nesta elimi-
natória. Temos vindo a trabalhar 
bem, as jogadoras sabem do que 
será necessário fazer para apenas 
e só nos concentrarmos na luta 
pela vitória. Será, certamente, um 
jogo desgastante, mas estamos 
preparadas. Acredito na minha 
equipa", rematou. 
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Ricardo Candeias e Tiago Rocha num treino da seleção 

Rocha e Candeias 
fazem GarciCampus 
RUIGUIMARILE.  S 

• .. Aproveitando as instala-
ções onde se realizará o Garci-
Cup, em Estarreja, Tiago Ro-
cha e Ricardo Candeias, do 
Wisla Plock (Polónia) e Pon-
tault-Combault (França), res-
petivamente, uniram-se e vão 
organizar o GarciCampus16. 
Serão quatro dias, entre 25 e 
28 de junho, a aprender com 
dois dos melhores andebolis-
tas portugueses de sempre. 
"Vamos ter vários convidados  

e diversas atividades, não só 
andebol", disse Tiago Rocha a 
O JOGO, sobre uma organiza-
ção destinada a atletas entre 
os dez e os 18 anos e quejá tem 
as inscrições abertas. 
Garantida está já a presença do 
guarda-redes espanhol Rodri-
go Corrales, candidato ao sete 
ideal da Liga dos Campeões -
tal como o ex-jogador do FC 
Porto -, colega de Rocha no 
Wisla Plock e que para o ano 
jogará no PSG. 
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 Uma final totalmente portuguesa continua a ser possível apesar da diferença mínima que os
bracarenses levam na bagagem na viagem à República Checa.
 
 Foto: JOSÉ COELHO
 
 ABC e Benfica podem apurar-se este fim-de-semana para a final da Taça Challenge
 
 Por SAPO Desportosapodesporto@sapo.pt
 
 ABC e Benfica jogam este fim-de-semana fora de portas a segunda mão das meias-finais da
Challenge Cup. Mas as duas formações lusas viajam em situação distinta já que enquanto os
benfiquista venceram na primeira mão o FyllingenBergen por 35-22, o ABC não conseguiu mais do que
um triunfo tangencial (34-33).
 
 Face a este cenário, não será difícil prognosticar que o S.L. Benfica está praticamente apurado para a
final da Challenge Cup. De facto, a vantagem de 13 golos e o conhecimento que há de ambas as
equipas permite dizer que só alguma coisa de (muito) anormal evitará que a turma lusa garante, com
relativa facilidade, a passagem à final .
 
 O jogo do Benfica disputa-se este sábado, a partir das 19h45 (em Portugal Continental) e vai ser
dirigido por uma dupla romena.
 
 Já no que respeita ao ABC, a questão não é tão fácil. O jogo da primeira mão deu para perceber duas
coisas: que, por um lado, o Dukla de Praga que actuou em Braga este ano não tem muito a ver com o
do ano passado, e que o ABC tem legítimas possibilidades de ir a Praga vencer o jogo e garantir a
presença na final. E se é verdade que Carlos Resende voltará a não contar com Ricardo Pesqueira, é
bem provável que já tenha à sua disposição Pedro Seabra. E, a confirmar-se esta disponibilidade, o
ABC que jogará em Praga não será, em termos de rendimento, o mesmo que actuou em Braga.
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Para os Jogos das Ilhas

Selecção de andebol pronta
A selecção de andebol dos Açores, que entre 24 e 29 de Maio par-

ticipa nos Jogos das Ilhas, em Maiora, está formada.
O seleccionador convocou três jogadores do Marítimo, de Ponta 

Delgada, sendo a maioria (9) do Sporting da Horta.
João Ferreira, Júlio Coelho e Henrique Farias são os atletas do 

Marítimo chamados, a que se juntam Gustavo Costa, da Associação 
Desportiva da Graciosa, e Gonçalo Melo, dos Marienses.

Os atletas convocados da equipa juvenil faialense são: Gustavo Ci-
priano, Ricardo Silva, Miguel Bagaço, Gustavo Santos, Tiago Braga, 
João Castro, Pedro Caeiro, Rodrigo Pinto e Isaac Neves.

Antes da partida para a ilha espanhola de Maiorca, a selecção 
estagia em Almada entre os dias 21 e 23 de Maio.

No passado fim-de-semana a ilha de Santa Maria recebeu o campe-
onato regional de juniores de andebol, com o Sporting da Horta a levar 
a melhor sobre a concorrência.

O Grupo Desportivo da Casa do Povo dos Arrifes venceu apenas 

um jogo, com a frágil formação terceirense do Desportivo dos Biscoi-
tos.

Resultados: Marienses-Arrifes, 28-27; Biscoitos-Sp. Horta, 4-64; 
Marienses-Sp. Horta, 23-25; Arrifes-Biscoitos, 34-16; Marienses-Bis-
coitos, 40-13 e Sp. Horta-Arrifes, 40-29.

O Sporting da Horta totalizou 9 pontos, 6 para o Marienses, 3 para 
a Casa do Povo dos Arrifes e 0 para o Desportivo dos Biscoitos.

Em relação ao grupo “A” do “regional” de iniciados, o Marítimo, 
de Ponta Delgada, venceu, por 33-31 ao Sporting da Horta, perdendo 
por 21-20 no jogo seguinte.

O Sporting da Horta soma 16 pontos, contra 10 do Marítimo, e 6 
do Marienses.

Para o campeonato açoriano de juvenis, grupo “A”, o Marienses 
venceu a Casa do Povo dos Arrifes por 39-29 e por 42-30 em ambos os 
encontros. Com menos 2 jogos o Sporting da Horta totaliza 12 pontos, 
os mesmos do Marienses. A Casa do Povo dos Arrifes tem 7 pontos.
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Não chegou o tempo regula-
mentar de jogo, nem os dois
prolongamentos de cinco mi-
nutos, foi mesmo preciso re-
correr aos livres de sete metros
para a Associação Académica
da Universidade de Aveiro ven-
cer o Instituto Politécnico de
Leiria (29-27) e sagrar-se cam-

peão nacional universitário de
andebol. 

Depois do afastamento do
heptacampeão do Minho, o Pa-
vilhão 1 do Estádio Universitá-
rio pareceu pequeno para o en-
tusiasmo que saltava das ban-
cadas, com os estudantes lei-
rienses a venderem cara a der-
rota, conseguindo o título de
vice-campeão nacional univer-
sitário.|

Andebol do IPL é 
vice-campeão nacional
Andebol
Universitário

Página 6



A7

  Tiragem: 3630

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 17

  Cores: Cor

  Área: 12,67 x 20,15 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 64204703 28-04-2016

SC da Horta vence Campeonato 

Regional de Juniores Masculinos 

Decorreu entre os passados dias 22 e 
24 de Abril em Santa Maria o Campeo-
nato Regional de Juniores Masculinos. A 
competição contou com a participação de 
quatro equipas, nomeadamente de Santa 
Maria, São Miguel, Faial e Terceira. 

Nesta competição, que antecede o es-
calão de Seniores, mais uma vez ficou de-
monstrada a aposta no andebol levada a 
cabo pelas ilhas de Santa Maria e do Faial 
que, com equipas como o SC Horta e o 

Clube Desportivo Os Marienses, no der-
radeiro jogo entre si, revelaram uma com-
petição muito interessante. Disputada até 
aos minutos finais, a partida foi ganha pela 
equipa do Faial que venceu por uma mar-
gem de dois golos, o que lhe valeu o título 
de Campeão Regional. O segundo lugar do 
pódio foi ocupado pelo Clube Desportivo 
Os Marienses, em terceiro lugar ficou o 
GD Casa Povo dos Arrifes e em quarto o 
GD Casa Povo Biscoitos.
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Jogos AD Godim
ANDEBOL
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ANDEBOL Campeonato Nacional 
da 2.ª Divisão - Zona Sul

Vitória de Setúbal
vence em Almada 
e recupera 3.º lugar

Disputou-se a 25ª jornada
(penúltima) do Cam-
peonato Nacional Se-

niores Masculinos da 2ª Divi-
são – Zona Sul. Uma jornada
bastante positiva para o Vitória
de Setúbal, que foi a Almada
vencer por 25-29, e beneficiou
da derrota do CCR Alto Moinho
no recinto do SL Benfica B
(23-25), para recuperar a 3ª
posição. A equipa sadina ape-
nas depende de si própria para
alcançar a tão desejada pro-
moção ao Nacional da 1ª Divi-
são, bastando para tal, que
vença o jogo da última jornada.
Ao invés, o Almada com o de-
saire averbado assinou a sua
condenação à descida de di-
visão. Pela negativa a derrota
caseira do IFC Torrense frente
ao último classificado Ílhavo AC
(29-32).
Resultados da 24ª Jornada:

Almada AC 25-29 V. Setúbal;
Boa Hora/Roff 35-17 GS Lou-
res; SL Benfica B 25-23 CCR

Alto Moinho; IFC Torrense 29-
32 Ílhavo AC; CDE Camões 29-
25 GM 1º Dezembro; AC Sis-
maria 30-25 ADC Benavente.
Classificação: 1º Boa Hora/

Roff – 69 pts (-1 jogo); 2º AC
Sismaria – 63 pts (-1 jogo); 3º
Vitória de Setúbal – 59 pts; 4º
CD Marienses – 59 pts; 5º
CCR Alto Moinho – 58 pts; 6º
CDE Camões – 57 pts; 7º Juve
Lis – 53; 8º SL Benfica “B” –
53 pts; 9º ADC Benavente – 48
pts; 10º GM 1º Dezembro – 41
pts; 11º IFC Torrense – 38 pts;
12º GS Loures – 33 pts; 13º Al-
mada AC – 32 pts; 14º Ílhavo
AC – 32 pts.
Próxima Jornada (30/04):

Vitória de Setúbal vs Juve Lis;
GS Loures vs Almada AC; ADC
Benavente vs Boa Hora/Roff;
Ílhavo AC vs SL Benfica B; GM
1º Dezembro vs IFC Torrense;
CD Marienses vs CDE Camões;
CCR Alto Moinho vs AC Sisma-
ria.

JF
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E. A. Moimenta da Beira 9– 19 A. C. Lamego

Às vezes acontece cada coisa… que nem dá para ex-
plicar a jovens de 11 e 12 anos o que esta a acontecer. 

Quando se está a lidar com crianças tão novas o objetivo 
principal deveria ser sempre formar e todos os intervenien-
tes do jogo deveriam contribuir para isso. Obviamente que 
isso não é fácil de fazer, mas quando nem se quer se ten-
ta torna-se mais complicado e o Andebol Club de Lamego 
quer é crescer, quer que todos os seus atletas cheguem a  
patamares sempre superiores. 

Este ano este escalão tem a sorte de contar com atletas 
muito fortes fisicamente e tecnicamente muito evoluídos, fru-
to de um trabalho de três anos na base que permite agora 
ter esta equipa magnifica que ainda não perdeu esta época. 
Mesmo não tendo qualquer derrota, o objetivo principal é 
mesmo formar e dar oportunidade a todos de jogarem e de 
se divertirem. Em termos de filosofia desportiva o A. C. La-
mego para estes escalões o A. C. Lamego defende o modelo 
defensivo onde exista uma marcação individual em que todos 
os jogadores têm de marcar o seu estando sempre entre o 
atacante e a baliza. Hoje e para espanto de todos a arbitra 
do encontro disse aos responsáveis do nosso clube que não 
era permitido obrigando o A. C. Lamego a recuar no terreno. 

Neste tipo de coisas nem é o resultado que interessa 
mas sim a preocupação do nosso clube que trabalha de 
uma forma séria para atingir os seus objetivos. Assim com 
estas situações não é fácil de competir depois mais tarde 
numa primeira divisão e isso preocupa os responsáveis do 
Andebol Club de Lamego. 

Mas pronto, às vezes acontece cada coisa… 
Jogaram pelo A. C. Lamego: Francisco Alves, Rafael 

Silva, Guilherme Taveira, José Nuno, Francisco Pinto, João 
Andrade, João Maçãs, Eduardo Vieira, Daniel Paiva, David 
Guedes, João Almeida, João Avelino e João Oliveira. 

Treinadores: Luís Machado e Daniel Taveira 
Diretores: Tânia Taveira e Manuel Oliveira 
Escrito por: Treinador Luís Machado  (escalão de minis) 

Andebol Club de Lamego  (Minis)

Às vezes acontece 
cada coisa…
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