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TOME NOTA

HOJE EM VISEU... HOJE NA REGIÃO...

... E NOS PRÓXIMOS DIAS

Alunos da Escola Emídio
Navarro na RTP

Alunos da Escola Secundária
de Emídio Navarro vão estar
presentes no ‘Especial Príncipes
do Nada – Um Por Todos’, pro -
gra ma apresentado por Ca -
tarina Furtado que será trans-
mitido hoje à noite na RTP1.

Caretos de Podence
do Palácio do Gelo

O Palácio do Gelo Shopping
co memora o Carnaval com
uma exposição fo tográfica inti-
tulada ‘Cara de Lata’, que retrata
a forma como é vivido o Car -
naval pelos Ca re tos de Podence.

‘Reencontro com
o passado’ no Auditório
Mirita Casimiro

‘Reencontro com o passado’ é
o título da exposição de fo to -
gra fia que se encontra patente
no Auditório Mirita Casimiro
até final do mês. A mostra con -
s titui um desafio aos visitantes,

que pode optar pelos diferentes
‘itinerários’ que o olhar do ar -
tista lhe propõe.

‘Transportes’
na Câmara

Está patente no espaço
Atendimento Úni co, da Câma -
ra Municipal, uma exposição

retrospectiva de pintura do IV
Encontro de In ver no de Pintura
ao Ar Livre, su bordinada ao
tema ‘Trans por tes’. Conta com
trabalhos de Ana de Jesus Fer -
reira, Carlos Al berto Almeida,
Isabel Es te fâ nia Almeida, João
Luís Soares de Almeida, Jorge
Ale xandre, Mar lene Sofia Soa -
res, Pedro An dré Figueiredo, Pe -

dro Gon çal ves Marques, Sílvia
Marieta Galvão Faia e Vítor
Manuel Pe reira Marques.

‘Às Artes’ em exposição

Encontra-se patente no Tea -
tro Viriato a exposição fotográ-
fica ‘Às Artes’, da autoria de José
Al fredo.

Deputados do PS visitam Vouzela

Os deputados do PS eleitos pelo distrito de Viseu realizam uma
vi sita de trabalho ao concelho de Vouzela. A visita terá início às
10h00, na Câmara Municipal, e terminará às 17h30, na Junta de
Fre guesia de Queirã, onde terá lugar uma conferência de imprensa.

Rastreio de Cancro da Mama em Mangualde 

Uma unidade móvel de mamografia do Núcleo Regional do
Centro da Liga Portuguesa Contra o Cancro está junto ao Centro
de Saúde de Mangualde – onde permanecerá até meados de Maio.
O serviço gratuito de exame mamográfico digital estará disponível
de segunda a sexta-feira, das 9h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h00.
O programa está aberto à população feminina entre os 45 e os 69
anos, residente no concelho e interessada em fazer o exame.

... E NOS PRÓXIMOS DIAS

Desfile de veículos antigos em Castro Daire

Castro Daire receber amanhã o VI Convívio de Desfile de Carros
Antigos, Clássicos e Vespas. O desfile parte das Termas do Car -
valhal, e vai passar por diversas freguesias do concelho.

Desfiles de Carnaval em Nelas e Canas de Senhorim

Centenas de figurantes, muita música, humor e animação são os
in gredientes dos corsos carnavalescos de Nelas e Canas de Se -
nhorim, que saem amanhã à rua, a partir das 14h30.

Desfile em Oliveira de Frades

O desfile de Carnaval de Oliveira de Frades realiza-se amanhã, no
centro da vila, a partir das 15h00, com música ao vivo com a Banda
Europa.

Jogo das selecções de Portugal
e Ucrânia em Moimenta da Beira

A selecção nacional sénior
de andebol defronta quarta-
feira, às 20h30, a sua con-
génere da Ucrânia, no Pa -
vilhão Municipal de Moi -
menta da Beira. O jogo tem
transmissão televisiva na
RTP2.

Exposição no Museu de Lamego

O Museu de Lamego inaugura amanhã, a exposição ‘Escultura. Jo -
ão Ferreira’, da autoria do artista plástico João Ferreira. A mostra reú ne
peças reveladoras da criatividade de um artista que com a madeira e
os metais cria modelações inesperadas.

Pinturas faciais
para crianças

No ‘Fórum Fnac’, todos po -
dem dar largas à imaginação e
ser o que quiserem, desde prin -
cesas, heróis, leões ou borbole-
tas. São muitas as personagens
que as crianças podem experi -
men tar na pele este Carnaval,
atra vés de pinturas faciais. A
ini ciativa realiza-se amanhã, às
16h00.

Exposição sobre
as Cavalhadas
de Vildemoinhos

Está patente na Biblioteca
Mu nicipal, uma exposição de
car tazes das Cavalhadas de Vil -

demoinhos. Com o nome ‘Tra -
dições’, a mostra apresenta car -
ta zes desde 1949 e estará pa ten -
te ao público até ao próximo
dia 19.

Apresentação
dos Jogos Desportivos

Realiza-se quarta-feira, pelas
19h00, no Solar dos Peixotos, a
apresentação pública da 20.ª
edi ção dos Jogos Desportivos de
Viseu.

Apresentação de
‘Deixas-me CienciAr-te?’

Alunos da Escola Secundária
Emídio Navarro apresentam
quinta-feira, pelas 15h30, o pro-

jecto ‘Deixas-me CienciAr-te?’,
que levará à escola personalida -
des ligadas à música, astrono-
mia, teatro e fotografia. 

Nuno Prata actua
no Teatro Viriato

Nuno Prata actua na próxi-
ma quinta-feira, às 22h00, no

café-concerto do Teatro Viriato.
Depois dos Ornatos Violetas e
da estreia a solo em 2006, o mú -
sico regressa com o disco ‘Deve
Haver’, um trabalho que vale a
pena ouvir e ver e que se assu -
me como um retrato dos tem-
pos actuais.

Inauguração
de ‘Figuras
e Abstracções’

É inaugurada no próximo
dia 11, pelas 18h30, na ArteG –
Ga leria de Arte a exposição ‘Fi -
gu ras e Abstracções’. A mostra
conta com obras de Aureliano
Agu iar, Arlindo Arez, Raul Car -
doso, Rosa Pereira, Manuel Pin -
to e Moisés Preto Paulo.

Passeio
de comboio
ou charrete

O comboio turístico e a
charrete circulam até amanhã
por Viseu. Por 1 euro, será pos-
sível passear no comboio, en -
tre as 10h00 e as 12h00, e das
14h30 às 18h30. Já o percurso
da charrete é apenas no centro
histórico, com os bilhetes a
cus tarem 5 euros para adultos
e 3,5 euros para crianças (dos 3
aos 10 anos). As viagens de co -
r rem das 10h00 e as 12h00, e
das 14h30 às 17h30.
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Iniciativa prendeu a atenção de jovens e treinadores.

Os Jogos das
Ihas de 2011
aproximam-se -
em finais de
Maio - e as di-
versas selec-
ções regionais
entram na fase
final da prepa-
ração. Assim, a
Selecção Regio-
nal feminina de
Voleibol realiza
hoje
(10h30/13h00),
mais um treino
no Pavilhão da
“Levada”. O
mesmo se pas-
sando com a
Selecção Regio-
nal de Andebol,
que treina entre
as 16h00 e as
17h30, no Pavi-
lhão do Funchal.

Falou-semuito (ebem) sobreAn-
debol, nos últimos três dias, por
ocasião do 21.º Clinic promovido
pela Associação madeirense desta
modalidade. Entre os convidados,
destaquepara apresençado selec-
cionador nacional de Juniores A,
Rolando Freitas, responsáveis que
conviveu com os 60 técnicos que
marcaram presença neste evento.
O líder da turma das “quinas”mos-
trou-se muito contente com o que
viu, ouviu, e sobretudo, pela en-
tregae interessedemonstrado,quer
por treinadores, querpor jovens jo-
gadores (equipa júnior doCSMarí-
timo), queoajudaramnaparteprá-
tica das suas prelecções. Rolando
Freitas deu muito destaque ao tra-
balho individual, queconsidera fun-
damental para os atletas poderem
evoluir. «Portugal tem evoluído em
termos tácticose issoéditonãopor
mim para por outros técnicos con-
ceituados, mas há pormenores em
termos de trabalho individual que

tem de ser feito e dar passos nesse
sentido. É esta a grandemensagem
que deixo para estes jovens joga-
dores e técnico. Vi gente interes-
sante, que apesar de poderemnão
ter espaço imediato nas selecções,
não deixam de ser interessantes.
São jogadores comqualidade,bem
orientados, gente alta, esquerdinos,
que podem também ajudar a au-
mentar onível das nossas competi-
ções nacionais», disse em balanço
ao Clinic. A manhã de ontem foi
preenchida com duas prelecções.
Ricardo Aguiar abordou o sempre
polémico tema da força. O prelec-
tordeu “Umavisão sobreo trabalho
de potência. Qual a sua importân-
cia ecomoa trabalha”, aoque se se-
guiuHélder Lopes: “Rentabilização
doprocesso de treino noAndebol
- da formação à alta competição”.
Dois temasquedramque falar, face
a algumas ideias que foram defen-
didas. 1

vascosousa@jornaldamadeira.pt

7 21.º CLINIC DA ASSOCIAÇÃO DE ANDEBOL DA MADEIRA CHEGOU ONTEM AO FIM

60 técnicos em debates sobre a modalidade

DR
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Andebol jovem
Portugal perde
no torneio de Tarouca

A selecção portuguesa de Juniores D perdeu ontem 

com o OAR Coruña, por 37-27, em jogo do Grupo B da 

segunda jornada do Torneio Internacional de Tarouca 

de andebol, informou a Federação Portuguesa de 

Andebol.

A primeira parte foi equilibrada, com as duas equipas a 

jogarem ao mesmo ritmo e a equipa espanhola conseguiu 

uma vantagem de três golos ao intervalo, 17-14.

Na etapa complementar, os Juniores N não conse-

guiram acompanhar a maior experiência e capacidade 

física dos espanhóis, perdendo por 37-27, embora o 

português Rui Rola tenha sido considerado o Melhor 

Jogador em campo.

Nos encontros da primeira jornada, o Benfica já havia 

ganho à selecção de Juniores D (Gr.B), por 31-26, enquan-

to o FC Porto bateu o GC Tarouca, por 50-28 (Gr.A).

Pela selecção nacional alinharam e marcaram Cláudio 

Silva, David Sousa e André Magalhães; Ricardo Ferreira, 

Ricardo Costa (2), Pedro Machado (1), Miguel Martins 

(4), André Oliveira (1), Luís Carvalho (2), Gonçalo Ri-

beiro (2), Filipe Monteiro (1), André Lourenço (4), Celso 

Barbosa (1), Rui Rolo (7), Francisco Tavares (1) e Afonso 

Cavadas (1).
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Derrota insular, ontem, frente ao Sismaria.

OMarítimo não foi feliz na sua
deslocação a Leiria, para defrontar
o Sismaria, já que perdeu por 21-
26, na estreia na fase final doCam-
peonato Nacional da 1.ª Divisão
masculina de Andebol. Foi um
jogo comduas partes distintas. Na
1.ª metade, a equipa de Marco
Freitas não entrou bem no jogo e
permitiu que fosse a equipa da
casa a controlar.
Leirienses que conseguiram,

nos primeiros 30 minutos, uma
vantagemde cincobolas, que lhes
permitiu ir para o intervalo a ven-
cer por 13-8. No 2.º tempo, oMa-
rítimo equilibrou o jogo, fruto de
umammaior determinação,mas a
equipa do Sismaria controlou a
vantagem de cinco bolas, que
trouxe do primeiro tempo, pelo
que acabou por vencer este im-
portante embate da 1.ª jornadada
fase final da 1.ª Divisão.

Madeira SAD vence
Juventude do Mar

Para o Campeonato Nacional
da 1.ªDivisão feminina, oMadeira
SADdeslocou-se aoNorte do País
para defrontar o Juventude do
Mar, num jogoque terminou com
a vitórias das insulares (actuais
vice-campeãs nacionais) por 27-
14. Ao intervalo, o Madeira SAD
já vencia por 14-9, num jogo do-
minado pela equipa de Duarte
Freitas. De facto, as madeirenses
foram sempre superiores ao seu
adversário, o qual, nunca teve ar-
gumentos para contrariar o me-
lhor andebol das visitantes.
Está, assim, consumada a 2.ª vi-

tória, em outros tantos jogos, do
Madeira SAD na fase final da 1.ª
Divisão femininos, após o êxito
frente ao Académico FC. 1

Carlos Jorge

7 ANDEBOL - INÍCIO DA FASE FINAL DA 1.ª DIVISÃO MASCULINA

“Verde-rubros” derrotados em Leiria
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Rolando Freitas veio à Região, onde foi prelector e ministrou parte prática.

Depoisdaabertura, sexta-feira, no
Auditório da Escola Horácio Bento
Gouveia, ontem, durante a parte da
manhã,o seleccionadornacionalde
JunioresA,RolandoFreitas, abordou
o jogo 1x1 na perspectiva da defesa,
comumaparte prática à tarde,mor-
mente com a “Concepção do Mo-
delo de jogo”, que teve lugar no Pa-
vilhão do Funchal. Hoje, Ricardo
Aguiar vai abordar o tema “Uma vi-
são sobre o trabalho de potência.
Qual a sua importânciaecomoa tra-
balhar?”, enquanto que Hélder Lo-

pes vai falar sobre “A rentabilização
doprocessode treinonoAndebol –
da formação à competição”. As pre-
lecções deste último dia voltam a
decorrer na Escola Horácio Bento
Gouveia.«Comopornormaestamos
longe em termos físicos, é sempre
bom poder conversar olhos nos
olhos sobreAndebol. Foimuitobom
nesse aspecto, pois há aqui treina-
dores com muita qualidade e que
fazem um excelente trabalho. Foi
também interessante rever pessoas
com quem já não conversava há al-

gum tempo, falando sobre diversos
assuntos, jogadores, sobre as com-
petições, algumas decisões que te-
mos tomado aonível das selecções.
O tempo torna-se curto para tanta
coisa que vamos conversando ortu-
nidade em relação a alguns jogado-
res. Gostei imenso do contacto que
tive com este jogadores. A sua en-
trega e o empenho demonstrado, o
estar disposto a trabalhar é um óp-
timosinal»,disseoseleccionadorem
jeito de balanço. 1

vascosousa@jornaldamadeira.pt

AAssociação deAndebol daMadeira (AAM) termina hoje o
XXI Clinic, evento que emcomoprelectores o actual selec-
cionador nacional de Juniores A, Rolando Freitas, o prof.º
Hélder Lopes e o dr.º RicardoAguiar.

Seleccionador faz
balanço positivo

7 ANDEBOL - CLINIC TERMINA HOJE NA ESCOLA HORÁCIO BENTO DE GOUVEIA
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Juniores D portugueses perdem com OAR Coruña
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 06/03/2011

Meio: Record Online

URL: http://www.record.xl.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=686804

 

Torneio Internacional Tarouca

 

 sábado, 5 março de 2011

 

 A seleção portuguesa de Juniores D perdeu este sábado com o OAR Coruña, por 37-27, em jogo do

Grupo B da 2.ª jornada do Torneio Internacional de Tarouca, informou a Federação Portuguesa de

Andebol.

 

 A primeira parte foi equilibrada, com as duas equipas a jogarem ao mesmo ritmo e a equipa

espanhola conseguiu uma vantagem de três golos ao intervalo, 17-14.

 

 Na etapa complementar, os Juniores N não conseguiram acompanhar a maior experiência e

capacidade física dos espanhóis, perdendo por 37-27, embora o português Rui Rola tenha sido

considerado o Melhor Jogador em campo.

 

 Nos encontros da primeira jornada, o Benfica já havia ganho à seleção de Juniores D (Gr.B), por 31-

26, enquanto o FC Porto bateu o GC Tarouca, por 50-28 (Gr.A).

 

 Ainda hoje jogam-se os encontros Sporting-Tarouca, OAR Coruña-Benfica e Sporting-FC Porto.

 

 Siga-nos no Facebook e no Twitter.
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Andebol: torneio feminino em Esposende
A autarquia de Esposende e a empresa municipal Esposende 2000, em parceria com o
Centro Social da Juventude de Mar, promovem até segunda-feira a oitava edição do
Torneio de Carnaval de Andebol Feminino. Vão disputar a competição 16 equipas, num
total de cerca de 300 atletas, divididas pelos escalões de infantis, iniciados e juvenis.
Além do Centro Social da Juventude de Mar, participam neste torneio o Clube de Andebol
de Leça (CALE), o Clube de Andebol de São Félix da Marinha, o Clube Desportivo da
Palmilheira, o Clube Jovem Almeida Garrett, o Futebol Clube de Alpendorada e o Maia
Stars - Clube de Desporto Cultura Ambiente e Solidariedade.
Os jogos vão decorrer nos pavilhões gimnodesportivos do Centro Social da Juventude de
Mar e da Escola EB 2,3 António Correia de Oliveira, de Esposende, iniciando-se hoje, às
11horas, sendo que as finais decorrerão na segunda-feira, a partir das 14.30 horas.
Este torneio insere-se numa lógica de fomento da prática desportiva na população jovem
do concelho, encarando o desporto como produto turístico e como forma de promoção do
concelho, conforme prevê o Plano Estratégico de Desenvolvimento Desportivo (PEDDE). 
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ABC em Benavente

As equipas de infantis, iniciados e juvenis do ABC 

de Braga foram convocadas para participar, entre hoje 

e segunda-feira, no Torneio de Benavente.
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Entre hoje e segunda-feira
Esposende é palco 
de torneio de andebol

Esposende vai 

ser palco, entre 

hoje e segunda-

-feira, do 8.º Tor-

neio de Carnaval 

de Andebol Fe-

minino, compe-

tição promovida 

pela autarquia 

esposendense e a 

empresa munici-

pal Esposende 2000, em parceria com o Centro Social 

da Juventude de Mar.

Vão disputar a competição 16 equipas, num total 

de cerca de 300 atletas, divididas pelos escalões de 

infantis, iniciados e juvenis.

Além do Centro Social da Juventude de Mar, partici-

pam neste torneio o Clube de Andebol de Leça (CALE), 

o Clube de Andebol de São Félix da Marinha, o Clube 

Desportivo da Palmilheira, o Clube Jovem Almeida 

Garrett, o Futebol Clube de Alpendorada e o Maia Stars 

– Clube de Desporto Cultura Ambiente e Solidariedade.

Os jogos vão decorrer nos pavilhões gimnodesportivos 

do Centro Social da Juventude de Mar e da Escola EB 2,3 

António Correia de Oliveira, de Esposende, iniciando-

-se hoje, às 11h00, sendo que as finais decorrerão na 

segunda-feira, a partir das 14h30.

O Torneio de Carnaval de Andebol Feminino de Espo-

sende conta com o apoio do Agrupamento de Escolas 

António Correia de Oliveira, Associação de Andebol de 

Braga e da Federação Portuguesa de Andebol.
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ANdeBoL

Sporting da Horta
vence S. Bernardo
o sporting Clube da Horta bateu, na ilha do Faial, o são

bernardo, por 28-20, em partida a contar para a 19.ª jornada 
da fase regular do escalão maior do andebol luso. a equipa 
de Filipe duque ocupa o oitavo lugar da classificação geral. 
Conferimos os resultados completos da ronda:

Madeira sad 29 – Xico andebol 19, Colégio 7 Fontes 23 
– são Mamede 29, sporting Horta 28 – são bernardo 20, 
benfica 24 – águas santas 22, belenenses 26 – FC Porto 25 
e abC 20 – sporting 17.

ordenamento atual das equipas: 
1.º FC Porto 51 pontos/19 jogos, 2.º abC 50/19, 3.º benfica

47/19, 4.º Madeira sad 45/19, 5.º sporting 42/19, 6.º belenenses 
40/19, 7.º águas santas 39/19, 8.º sporting da Horta 38/18, 9.º 
são Mamede 29/19, 10.º Xico andebol 26/18, 11.º Colégio 7 
Fontes 23/19, 12.º são bernardo 22/19. 
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Inicia-se hoje a fase final do nacional
de andebol da II Divisão onde seis equi-
pas vão lutar pelo título nacional neste
escalão. Para além do Marítimo estão na
corrida o Sismaria, Avanca, Fafe, Maia/Is-
mai e Módicos um leque de equipas
que vai lutar pelo primeiro lugar.

O Marítimo inicia esta fase fora de casa
com uma deslocação difícil a Leiria para
defrontar o Sismaria. De notar que na
primeira fase estas duas formações de-
frontaram-se por duas vezes e as vitórias
foram repartidas uma para cada em-
blema.

Para hoje e apesar de se esperar um
jogo equilibrado e com o resultado a ser
disputado até ao final os insulares terão
uma palavra a dizer até porque nesta
fase é essencial começar com uma vitó-
ria que dará motivação à equipa para a
restante prova. Para o jogo de logo à
tarde, com início marcado para as 17h00

no Pavilhão da Gândara, o técnico
Marco Freitas apenas não pode contar
com João Teixeira que foi alvo de uma
intervenção cirúrgica a um joelho, es-
tando os restantes à disposição do téc-
nico verde-rubro.

Madeira SAD joga no norte

Já para o nacional de andebol femi-
nino o Madeira SAD desloca-se hoje
até o norte do país onde pelas 17h00
vai defrontar o Juventude do Ma. Um
jogo onde as comandadas de Duarte
Freitas não irão encontrar dificuldades
de maior para vencer este adversário,
que é mais fraco e que não terá argu-
mentos suficientes para contrariar o fa-
voritismo da formação insular nesta sua
caminhada para a conquista do título
nacional.

Carlos Jorge

Marítmo é uma das equipas mais fortes que disputa esta fase final da II divisão nacional.

� FASE FINAL DA II DIVISÃO NACIONAL DE ANDEBOL MASCULINO

Marítimo inicia
disputa pelo título

A fase final
da II Divisão
nacional de
andebol vai
ser dispu-
tado por seis
equipas.
Além do Ma-
rítimo estão
na corrida ao
título nacio-
nal o Sisma-
ria,
adversário
desta tarde,
o Avanca,
Fafe, Maia
/Ismai e Mó-
dicos.

Al
bi

no
En

ca
rn

aç
ão
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A Associação de Andebol da
Madeira leva a efeito este fim-de-
semana o XXI Clinic, que teve o
seu inicio ontem à noite no Audi-
tório da Escola Horácio Bento
Gouveia. São prelectores o actual
seleccionador nacional de Junio-
res A de Portugal, Rolando Freitas e
ainda Hélder Lopes e Ricardo
Aguiar. Numa casa cheia, uma vez
mais, o técnico da equipa das qui-
nas que recentemente se sagrou
vice-campeã europeia no escalão
júnior, abriu o clinic, cativando a
plateia abordando a “Concepção
do Modelo de Jogo”. Hoje, du-
rante a parte da manhã, o mesmo
técnico vai abordar o jogo 1x1 na
perspectiva da defesa, com uma
parte prática na parte da tarde.
Ainda durante a manhã, será tam-
bém feita a parte prática da “Con-
cepção do Modelo de jogo” pelo
mesmo treinador. Esta prática do
“clinic” decorre no pavilhão do
Funchal. Amanhã, Ricardo Aguiar
vai abordar o tema, “Uma visão so-
bre o trabalho de potência. Qual a
sua importância e como a traba-

lhar”. Para culminar a manhã, Hél-
der Lopes vai falar sobre “A renta-
bilização do processo de treino no
andebol – da formação à competi-
ção”. Este dia as prelecções voltam
a decorrer no auditoria da Escola
Horácio Bento Gouveia. Mais um
fim-de-semana em cheio para os
técnicos do andebol madeirense,

com o presidente Emanuel Alves a
revelar na cerimónia de abertura
do evento que a sua associação
está disposta a ajudar qualquer
clube que considere importante o
fenómeno social de algum atleta
que em termos escolares necessite
de ajuda, numa louvável vertente
que a AAM está atenta. 1

Rolando Freitas abriu acção de formação
7 ANDEBOL – XXI CLINIC COMEÇOU ONTEM À NOITE

Cerimónia de Abertura decorreu ontem na Escola Horácio Bento de Gouveia
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Município de Esposende organiza 8.º Torneio de Carnaval de Andebol Feminino
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URL: http://www.maisactual.pt/noticias/munic%C3%ADpio-esposende-organiza-8%C2%BA-
torneio-carnaval-andebol-feminino

 

/form 

A Autarquia de Esposende e a empresa municipal Esposende 2000, em parceria com o Centro Social

da Juventude de Mar, vão promover, entre os dias 5 e 7 de Março, a oitava edição do Torneio de

Carnaval de Andebol Feminino.

 

Vão disputar a competição 16 equipas, num total de cerca de 300 atletas, divididas pelos escalões de

Infantis, Iniciados e Juvenis. Além do Centro Social da Juventude de Mar, participarão neste torneio o

Clube de Andebol de Leça (CALE), o Clube de Andebol de São Félix da Marinha, o Clube Desportivo da

Palmilheira, o Clube Jovem Almeida Garrett, o Futebol Clube de Alpendorada e o Maia Stars - Clube de

Desporto Cultura Ambiente e Solidariedade.

 

Os jogos vão decorrer nos pavilhões gimnodesportivos do Centro Social da Juventude de Mar e da

Escola EB 2,3 António Correia de Oliveira, de Esposende, iniciando-se amanhã, dia 5, às 11h00, sendo

que as finais decorrerão na segunda-feira, dia 7, a partir das 14h30.

 

Este torneio insere-se numa lógica de fomento da prática desportiva na população jovem do concelho,

encarando o desporto como produto turístico e como forma de promoção do concelho, conforme prevê

o Plano Estratégico de Desenvolvimento Desportivo (PEDDE).

 

O Torneio de Carnaval de Andebol Feminino conta com o apoio do Agrupamento de Escolas António

Correia de Oliveira, Associação de Andebol de Braga e da Federação Portuguesa de Andebol.
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Um futuro com 
competições 
desportivas 
ibéricas

a “O desporto hoje em dia é 
uma indústria, os clubes como 
empresas têm de procurar novos 
mercados e o mercado natural dos 
clubes portugueses é Espanha.” 
Esta é a ideia defendida por 
Javier Murugarren para manter 
o desporto nacional competitivo 
numa “economia globalizada”. 
A solução passa por colocar 
emblemas portugueses a competir 
juntamente com os espanhóis.

“O mercado desportivo ibérico 
oferece-nos um potencial de 55 
milhões de pessoas. Signifi ca 
mais 45 milhões de potenciais 
clientes para os clubes portugueses 
e dez milhões para as equipas 
espanholas. Com a mesma 
logística. Custa o mesmo dinheiro 
ao Barcelona ir jogar a Vigo ou a 
Huelva ou vir a Lisboa”, explica. 

O primeiro passo nesse sentido 
está a ser desenvolvido por 
um clube dirigido pelo próprio 
Murugarren, o LusoBasket. Trata-
se de uma equipa de basquetebol 
feminino que conta com Ticha 
Penicheiro, uma atleta portuguesa 
que aceitou regressar dos Estados 
Unidos para abraçar este projecto. 
“Estou a trabalhar para que a 
minha equipa na próxima época 
jogue em Espanha. Falta apenas 
uma reunião entre as duas 
federações, porque estou a fazer 
tudo para cumprir as premissas 
que a federação espanhola me 
colocou. Se o LusoBasket estiver 
na primeira liga espanhola em 
2011-2012, tenho a certeza que a 
seguir vêm outros clubes, de várias 
modalidades, a procurar este 
tipo de competição. Sinto-me um 
homem no meio de uma fl oresta 
a cortar todos os cepos, para que 
depois venha uma grande empresa 
de obras públicas construir a auto-
estrada”, conta Murugarren, desde 
2001 a trabalhar em Portugal, 
depois de alguns projectos bem 
sucedidos em Espanha.

Esta é, no seu entender, a 
melhor forma de oferecer ao 
desporto português provas com 
maior exigência, mais fontes de 
receita, sem aumento signifi cativo 
dos custos. “Dez milhões de 
habitantes é um mercado que 
permite a existência de três ou 
quatro equipas de muita qualidade, 
mas é insustentável para vinte”, 
defende este especialista em 
marketing desportivo para quem 
os clubes portugueses não devem 
ter problemas em competir nas 
ligas espanholas porque nunca 
perderão a sua identidade 
portuguesa e têm muito a ganhar. 
“O ABC de Braga, por exemplo, se 
participar em provas de andebol 
com clubes espanhóis, mantém a 
sua identidade e, ao competir com 
equipas como o Barcelona ou o 
Villarreal, ganha maior capacidade 
económica para crescer, 
oferecendo aos seus jogadores 
outro nível competitivo, o que 
acabaria por ter refl exos positivos 
na selecção nacional portuguesa. 
Não vejo onde possa estar o 
problema. Portugal tem de ser 
inteligente, como foi muitas vezes 
na sua vida, e procurar aumentar 
a sua capacidade competitiva. O 
Canadá, que é mais importante 
economicamente do que Portugal 
e Espanha, não tem qualquer 
complexo pelo facto das suas 
equipas se encontrarem a competir 
em provas onde participam 
também as dos Estados Unidos. 
O desporto é um fi el refl exo da 

sociedade e, por isso, os clubes 
devem seguir o mesmo caminho 
de muitos empresários que estão 
a ter imenso sucesso no mercado 
espanhol e dos espanhóis que 
estão a ter sucesso em Portugal”, 
sublinha.

Mas estarão os clubes espanhóis 
disponíveis para acolher equipas 
portuguesas? Murugarren não tem 
dúvidas de que sim. “Os espanhóis 
vêem a participação de equipas 
portuguesas nas suas competições 
com bons olhos. Para eles é um 
passo mais para descentralização”, 
defende, acrescentando que 
os clubes espanhóis também 
gostariam de ter um mercado mais 
alargado.

Numa primeira fase, Murugarren 
defende que o processo deve 
passar apenas por integrar 
equipas de modalidades, menos 
polémicas que o futebol, com 
uma distribuição feita “segundo o 
critério de equilíbrio territorial”. 
“Espanha é quatro vezes maior 
que Portugal, portanto a Portugal 
caberia um quarto de equipas”. O 
futebol também acabará “por se 
render a este conceito desportivo 
ibérico”, mas “ainda levará algum 
tempo”. “Talvez uma década.” 
E só se concretizará quando “os 
responsáveis tiverem noção do 
sucesso das equipas de outras 
modalidades” e dos benefícios 
“de uma união de 55 milhões de 

ibéricos”. Mas, garante, que será 
uma questão de tempo. “Portugal 
não tem capacidade para manter 
competições próprias de primeiro 
nível num mercado globalizado 
extremamente exigente. A Liga 
portuguesa tem quatro equipas 
de primeira e depois as restantes, 
que são de segunda e jogam na 
primeira”, sublinha, referindo 
que só numa competição com 
um mercado mais alargado é que 
os clubes portugueses teriam 
capacidade para segurar os seus 
melhores jogadores. “O Sporting 
praticamente foi obrigado a 
oferecer o Liedson para pagar 
salários, o Benfi ca teve de vender 
alguns jogadores para pagar os 
empréstimos aos bancos. Para 
isto não existir, a única solução é 
misturar-se em competições de 
alto nível, sem ter incremento 
de custos, podendo passar a 
receber em sua casa o Barcelona 
e o Real Madrid no lugar do 
Paços de Ferreira ou da Naval. 
Neste cenário, o Sporting, em 
vez de ter oferecido o Liedson, 
provavelmente poderia ter o 
Cristiano Ronaldo no seu plantel”, 
defende, mostrando-se convencido 
que esse será o futuro de Sporting, 
FC Porto e Benfi ca, de uma equipa 
a sair da Madeira, pela fusão do 
Nacional e do Marítimo, e ainda 
de uma quinta a sair da dupla 
Guimarães e Braga.

Javier Murugarren, especialista em marketing desportivo, 52 
anos. Distinguiu-se pelo trabalho em clubes desportivos espanhóis, 
particularmente no Club Balonmano Ciudad Real, que se sagrou três vezes 
campeão europeu de andebol. Chegou a Portugal em 2001, pela mão do ex-
presidente da Federação Portuguesa de Andebol Luís Santos. Ficou por cá, 
fundando a empresa M-Cell, especializada em marketing desportivo

Manuel Mendes
JOÃO HENRIQUES
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Mats Olsson quer vencer Ucrânia
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 05/03/2011

Meio: Record Online

URL: http://www.record.xl.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=686682

 

Seleção estagia em Moimenta da Beira

 

 sexta-feira, 4 março de 2011

 

 A seleção nacional de andebol já se encontra em Moimenta da Beira a estagiar, onde prepara a

"operação Ucrânia". A seleção de Mats Olsson enfrenta a equipa de leste em jogo da 3.ª ronda do

grupo 3 de qualificação para o Europeu de 2012.

 

 "É o primeiro de dois jogos, estamos em nossa casa e se queremos estar no Europeu da Sérvia temos

de ganhar. É um jogo que vale o mesmo do que os que fizemos com Polónia e Eslovénia", referiu o

técnico sueco, citado pela Federação portuguesa de andebol.

 

 Quanto ao estágio, Olsson confirma que 'está a correr normalmente, embora haja alguns jogadores

com pequenas moléstias, o que é normal nesta fase da época. Mas está tudo a decorrer dentro do

plano de trabalho traçado para preparar o jogo'.

 

 Para este sábado estão previstas duas sessões de treino. Entre as 11 e as 13 horas os jogadores

cumprem trabalho de musculação, para realizarem um treino da parte da tarde, entre as 18 e as 20

horas.

 

 Siga-nos no Facebook e no Twitter.
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ANDEBOL

> Depois da derrota caseira com o Espinho, a equipa bracarense regressou aos triunfos em grande estilo.

JOVENSABC ESMAGOU O BOAVISTA NA ESCOLA FONTES PEREIRA DE MELO

AC FAFE 231 

João Santos, Bruno Magalhães (4), José
Barros, Eduardo Machado, Pedro Costa
(2), Rui Susano (3), Luís Pereira (6), Rui
Cunha (2), Carlos Pereira, Mário Pereira
(4), Vítor Ribeiro (2) e Raphael Lopes.
Tr. António Martins

ÁGUAS SANTAS 441 

Jorge Pereira, João Lucas (4), Pedro
Carneiro (6), Marcos Oliveira, Aarão
Rocha (7), Bruno Dias (3), João
Cardoso (3), João Cardia (2), Edgar
Cruz (2), José Brandão, Hugo Xavier (9),
Bruno Lázaro, Miguel Correia (5) e José
Abreu (3).
Tr. Pedro Borges

Árbi t ros:  Bruno Rodrigues e Carlos
Capela
Intervalo: 13-19

XICO ANDEBOL 301 

Filipe Silva, Paulo Silva, Pedro Cunha,
Hugo Lourenço, Alexandre Roque (1),
Joao Macedo (2), Raúl Roque (3), João
Machado, Ricardo Guimarães (1), José
Pinto (16), Pedro Dantas (7), Paulo
Castro e Rafael Rodrigues.
Tr. Rui Faria

ISMAI 271 

José Faustino, Pedro Mota, Luís Dias
(4), Fábio Borges (1), João Duarte (3),
Hugo Santos, João Iglesias (3), Pedro
Vieira, Miguel Vieira (10), Pedro
Gouveia, Nuno Martins, André Fontoura
e João Faria (6).
Tr. Bruno Silva

Árbi t ros:  Nuno Francisco e Fernando
Rodrigues
Intervalo: 14-15

FERMENTÕES 191 

Emanuel Ribeiro, André Gonçalves,
Carlos Mora (2), Miguel Freitas, André
Ferreira (1), José Ferreira (3), Daniel
Oliveira (4), Raúl Nunes, Paulo Faria,
Francisco Anjos, João Freitas, João
Novais (2), Paulo Abreu (3) e Diogo
Ferreira (4).
Tr. Luís Pereira

FC PORTO 361 

Vasco Santos (4), Daniel Guedes, Vasco
Marques (9), Ricardo Mourão (3), João
Ramos (3), Pedro Silva (3), João
Pimentel (2), Nuno Carvalhais (4), Pedro
Almeida (3), João Correia (3), Ricardo
Ramos (2), Rui Oliveira, Pedro Santos e
Pedro Moura.
Tr. Ricardo Moreira

Árbi t ros:  André Rodrigues e Nuno
Gomes
Intervalo: 11-18

ABC DE BRAGA 481 

Cláudio Silva, Vasco Areias (6), Filipe
Caniço (3), João Costa, Rui Rolo (7),
Francisco Albuquerque (6), Luís Peixoto
(3), Pedro Afonso (1), Cláudio Silva (4),
José Gomes (1), Rui Viana (10), Diogo
Lemos (3), Nuno Silva (2) e João
Barbosa (2).
Tr. José Vieira

PADROENSE 181 

Rui Correia, Roberto Costa, António
Gomes (6), Marcelo Moreira (3), Carlos
Fernandes, Tiago Albuquerque (2),
Diogo Lages, Miguel Silva (2), Rui
Saturnino Correia, Pedro Oliveira, Rui
Lages (4), Dyefferson Costa (1), Diogo
Augusto e Gonçalo Águas.
Tr. Carla Rijo

Árbi t ros:  Porfírio Tavares e Francisco
Guilherme 
Intervalo: 24-7

BOAVISTA 321 

Ruben Silva, Tiago Nunes (3), Daniel
Gonçalves (3), João Silva (2), André
Moreira, David Antunes, Pedro Santos
(6), Gonçalo Carneiro, Rui Fernandes,
Eduardo Moreira (3), Fábio Santos (2),
Francisco Ormonde, João Costa (3) e
Paulo Rodrigues (7).
Tr. Franclim Cardoso

ABC DE BRAGA 491 

João Rodrigues (4), Miguel Sarmento
(2), João Pereira (5), Ricardo Saraiva
(9), Nuno Rebelo (2), João Vilaça,
Tomás Albuquerque (5), Romeu Torres
(1), Vírgilio Pereira (4), Jorge Costa e
André Azevedo (1).
Tr. Raul Maia

Árbi t ros:  Ana Silva e Ana Afonso
Intervalo: 12-24

GINÁSIO DO SUL 321 

Paulo Couraceiro, Bruno Mexia (8), João
Silva (6), David Galveia, Pedro Carvalho,
Tiago Gil (5), Sandro Luz, João Mimoso
(6), João Tavares, Filipe Queiroga (1),
Ricardo Lopes (3), Tiago Pereira (3),
Miguel Branco e Ricardo Pereira.
Tr. Carlos Nunes

XICO ANDEBOL 221 

Tiago Cunha (4), Paulo Leite, Pedro
Marques (1), João Baptista (5), Vítor
Guimarães, José Santos (5), Rui
Miranda, Pedro Couto, Sérgio Ribeiro
(6), João Martins (1), Pedro Carvalho,
João Roque, João Nobre e Carlos
Martins.
Tr. Artur Fernandes

Árbi t ros:  Daniel Martins e Roberto
Martins
Intervalo: 14-13

PENEDONO 261 

Leonardo Carneiro, Maurício Pinto (4),
José Pinto, Júlio Santos (6), Carlos
Ribeiro (2), Luís Lopes, José Correia
(3), Gabriel Moreira, Daniel Correia (7),
Tiago Fonseca e Ruben Figueiredo (4) e
José Melfe.
Tr. Ricardo Vasconcelos

MARIA BALAIO 211 

Marco Amorim, Tiago Ribeiro, Ricardo
Fernandes, Victor Beltrão, Davide
Fernandes, José Ferreira (4), Luís Matos
(8), Pedro Silva, Hélder Carvalho, Tiago
Soares, Luís Beltrão, Ricardo Cunha (2)
e Óscar Macedo (7).
Tr. Paulo Cunha

Árbi t ros:  Pedro Queirós e Rui Manuel
Santos
Intervalo: 15-10

As vitórias do costume  
Já começa a ser hábito neste campeonato nacional de
juvenis. Xico Andebol e ABC de Braga somam vitórias,
enquanto que os restantes minhotos em competição
teimam em sofrer derrotas.
Na zona 1, Fafe perdeu de forma copiosa com o Águas
Santas, enquanto que o Maria Balaio foi derrotado na visita
ao reduto do Penedono. Já o Xico Andebol prossegue a
sua marcha e venceu em casa o ISMAI.
Na zona 2, o ABC de Braga esmagou o Padroense,
vencendo com trinta golos de diferença, enquanto que o
Fermentões foi goleado pelo FC Porto.
Na próxima jornada há um escaldante FC Porto-ABC que
pode tornar-se decisivo para a luta pelo topo.

> rui miguel graça

O ABC de Braga mostrou qualidade na deslo-
cação ao reduto do lanterna vermelha. Num
jogo disputado no Pavilhão da Escola Fontes
Pereira de Melo a formação academista não
deu chances ao conjunto axadrezado e venceu
de forma clara. Ao intervalo a equipa orienta-
da por Raul Maia já tinha o dobro dos golos
do Boavista e disparou no marcador, ficando
muito perto de atingir a meia centena de go-
los.

O ABC de Braga conquistou ainda pontos à
concorrência directa, uma vez que o FC Porto
derrotou o Sporting. Os dragões regressaram
ao segundo lugar, mas os leões estão agora a
quatro pontos de distância do líder.

Já o Xico Andebol perdeu na deslocação ao
reduto do Ginásio do Sul, um adversário di-
recto na corrida por um lugar nos oito pri-
meiros. Os minhotos estão em maus lençois
para garantir o apuramento, isto quando fal-
tam apenas seis jornadas para o final da pri-
meira fase.

ABC de Braga demolidor 
Conjunto de Raul Maia exibiu requintes de classe na deslocação ao reduto do Boavista. Ricardo Saraiva, com nove
golos, foi o melhor marcador da partida. Já para o Xico Andebol, a seis jornadas do final da prova, está cada vez
mais complicado o apuramento para a fase final.

R E S U LTA D O S

1. Xico 17 16 0 1 585 475 49

2. Águas Santas 18 11 2 5 551 481 42

3. Espinho 18 11 1 6 599 555 41

4. Fafe 18 8 1 9 524 556 35

5. ISMAI 18 7 3 8 521 526 35

6. Penedono 17 6 1 10 528 571 30

7. Leça 18 6 0 12 486 556 30

8. Maria Balaio 18 1 2 15 488 562 22

Espinho, 31; Leça, 24

Penedono, 26; M. Balaio, 21

Xico Andebol, 30 ISMAI, 27

Fafe, 23; Águas Santas, 44

J V E D M S P

Maria Balaio - Espinho

Leça - Xico Andebol

Águas Santas - Penedono

ISMAI - Fafe

PRÓXIMA JORNADA

ANDEBOL JUVENIS ZONA 1 JORNADA 18

R E S U LTA D O S

1. Sismaria 17 14 0 3 564 420 45

2. FC Porto 17 14 0 3 601 406 45

3. ABC 17 14 0 3 625 406 45

4. S. Bernardo 17 12 0 5 606 441 41

5. Moim. Beira 17 7 1 9 502 569 32

6. Carvalhos 17 3 1 13 364 549 24

7. Fermentões 17 3 0 14 387 530 21

8. Padroense 17 0 0 17 405 733 17

ABC, 48; Padroense, 18

Ferment., 16; FC Porto, 36

Carvalhos; 21 M. Beira, 21

Sismar.; 28 S. Bernardo, 26

J V E D M S P

FC Porto - ABC

Padroense - Carvalhos

Bernardo - Fermentões

M.  Beira-Sismaria

PRÓXIMA JORNADA

ANDEBOL JUVENIS ZONA 2 JORNADA 18

R E S U LTA D O S

1. ABC 16 13 1 2 570 469 43

2. FC Porto 16 12 0 4 561 475 40

3. Sporting 16 11 1 4 522 419 39

4. Marítimo 16 10 0 6 541 495 36

5. Águas Santas 16 10 0 6 479 439 36

6. Espinho 16 8 2 6 504 526 34

7. Belenenses 16 8 0 8 485 471 32

8. S. Bernardo 16 8 0 8 462 485 32

9. Ginásio Sul 16 6 1 9 440 453 29

10. Xico 16 5 1 10 500 542 27

11. Infesta 16 1 0 15 414 547 18

12. Boavista 16 1 0 15 462 619 18

Boavista, 32; ABC, 49

Ginásio Sul, 32; Xico, 22

Á. Santas, 30; Marítimo, 32

FC Porto, 34; Sporting, 25

Belenen., 27; S. Bern., 28

Espinho, 33; Infesta, 26

J V E D M S P

Ginásio Sul - Boavista

Infesta - ABC

Sporting - Espinho

Marítimo - Belenenses

Xico - Águas Santas

S. Bernardo - FC Porto

PRÓXIMA JORNADA

JUNIORES - ANDEBOLJORNADA 16
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ANDEBOL

VOZES

Chegar aqui foi um
pouco difícil, porque

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

“

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

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

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

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

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

TREINADOR LUÍS SANTOS

CALENDÁRIO

(5 MAR) 1.ª JORNADA 6.ª (16 ABR)

ISMAI-AC Fafe 

Sismaria-Maritimo

V. Setúbal-Art. Avanca 

19 MAR 2.ª JORNADA 7.ª 30 ABR

AC Fafe-Marítimo

ISMAI-V. Setúbal

Art. Avanca-Sismaria

26 MAR 3.ª JORNADA 8.ª 7 MAI

V. Setúbal-AC Fafe

Marítimo-Art. Avanca

Sismaria-ISMAI

2 ABR 4.ª JORNADA 9.ª 14 MAI

AC Fafe-Art. Avanca

V. Setúbal-Sismaria

ISMAI-Marítimo

9 ABR 5.ª JORNADA 10.ª 21 MAI

Sismaria-AC Fafe

Art. Avanca-ISMAI

Marítimo-V. Setúbal

NÚMEROS DOS FINALISTAS

� MELHOR ATAQUE: Fafe (626 golos)

� MELHOR DEFESA: Sismaria (414 golos)

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

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

� EQUIPA COM MENOS EMPATES: Marítimo (0)

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

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

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

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

Avelino Conceição

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

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

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

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

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

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

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

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

2.ª DIVISÃO/FASE FINAL

SUBIR O MAIS ALTO possível é o desejo dos jogadores

D
.R
.

D
.R
.

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

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

ANDEBOL P25
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Andebol

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

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

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

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

LISTA DE CONVOCADOS

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

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

Orientada por Nuno Trancoso, a selecção nacional 
vai trabalhar durante três dias no pavilhão do Giná-
sio do Sul. A convocatória é composta por dezasseis 
atletas.
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Faltam apenas duas
jornadas para o fim da
prova e o Académico está
na 'grelha' para entrar
na fase da discussão da
subida. Terá de vencer
os dois jogos e esperar
uma 'ajuda' dos nelenses
já no próximo domingo

SILVINO CARDOSO

silvino.cardoso@diariodeviseu.pt

Está ao rubro a luta pelo apu-
ramento para a segunda fase, a
da discussão do título e da subi-
da. De facto, Benavente, SIR 1.º
de Maio (Marinha Grande) e
Aca démico de Viseu - com es -
tas duas últimas a terem dois
jo gos do final da primeira fase
de bastante emoção. O Bena -
ven te vai folgar este sábado e,
por isso, vai ter de esperar o que
se irá passar na jornada. 

O Académico de Viseu, se
vencer em Pombal, e o ABC de
Nelas ganhar ao SIR 1.º de
Maio, tem enormes possi -
bilida des de estar presente na
fase mais desejada da prova,
bastando que vença na última
partida, em casa, o Benavente.
Mas, os academistas podem
ainda ter outro 'caminho' para
chegarem à referida fase, mas

para isso o Sa mora Correia terá
de perder em Tondela e depois
não ga n har contra o Batalha.
Enfim, um final bastante emo-
cionante para os academistas.

Entretanto, o ABC de Nelas
re cebe o SIR 1.º de Maio em
par tida, igualmente, crucial. Se
ganhar, cola-se ao seu adversá -
rio, ficando a um escasso pon to
- tendo em conta que a derrota
ainda dará aos 'vidrei ros' um
pon to. É que estando afastada a
hi pótese de estar na discussão
do título, interessa ao ABC de
Ne las conquistar o maior nú -
me ro de pontos para estar em
con dições de discutir, com
tran quilidade, a manuten ção.

A quem, também, só a vi tó ria
interessa, é ao Tondela, que vai
receber o líder Samora Cor reia.
Não vai ser fácil, mas os tonde-
lenses já de mons t raram que em
casa estão fortes. A derrota em
Castelo Branco teve contornos
muito polémicos, com a arbi-
tragem a ter influência no
resultado.

É que o guarda-redes do Ton -
dela foi expulso, sem mo tivo
para isso, o seu substi tu to levou
com a bola na cara com muita
vio lência, obrigando Luís Car -
dan tas a fazer modificações no
conjunto, que alteraram, nega -

ti vamente, a estratégia monta-
da. Quando aconteceram tais
in cidentes, os tondelenses esta -
vam na frente. Mas como o Al -
bi castrense ne ces si tava, tam-
bém, de vencer, com preende-se
o que se passou e o resultado fi -
nal acabou por ser pesado para
os visitantes.

ABC de Nelas poderá dar uma ajuda 

Académico de Viseu
com recta final decisiva

RESULTADOS
20.ª JORNADA

Benavente-Pombal 31-26
Ac. Viseu-ABC de Nelas 34-33
Ac Coimbra-Batalha AC 26-15
Albicastrense-Tondela AC 37-25 
SIR 1º Maio-20 km Almeirim 28-23 

CLASSIFICAÇÃO

J V E D GM-GS P

Samora Correia 18 13 1 4 542-501 45 

Benavente 19 13 0 6 530-509 45 

SIR 1º Maio 18 11 1 6 490-442 41

Ac. Viseu 18 12 1 5 492-469 41

ABC Nelas 18 10 0 8 535-511 38

Batalha AC 18 8 0 10 486-487 34 

Ac Coimbra 18 8 0 10 429-452 34

20KM Almeirim 18 7 2 9 494-512 34 

Albicastrense 18 6 2 10 501-523 32

Tondela AC 19 4 3 12 509-540 30

Pombal 18 3 0 15 463-525 24

PRÓXIMA JORNADA~

Tondela AC-Samora Correia; Batalha AC-Al -

bicastrense; ABC de Nelas- SIR 1º Maio;

Pom bal-Ac. Viseu e 20 km Almeirim-Ac

Coimbra.

Página 32



A33

Diário de Viseu   Tiragem: 2327

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 14

  Cores: Cor

  Área: 12,33 x 14,95 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 34386456 03-03-2011

SILVINO CARDOSO

Jogo muito disputado com

ambas as equipas a terem pe -
río  dos de autêntico desnorte. O
ABC de Nelas aprovei tou e bem
alguma apatia dos acade mis tas,
o que lhe permitiu che gar ao
intervalo a vencer por cinco
golos de diferença (18-13), com
os locais a permitirem cinco
golos nos últimos cinco mi -
nutos, pois aos 25 minutos re -
gistava-se um em pate a 13
golos. 

Na segunda parte, foi a vez do

Académico aproveitar o des -
controlo da equipa adversária,
nomeadamente nos últimos 10
minutos, altura em que os vi -
seenses imprimiram veloci-
dade e aproveitaram os erros
dos nelenses que em cinco mi -
nutos passaram de vencedores
(30-31) a vencidos (34-33). Foi
um final emocionante entre
duas boas equipas. Arbitragem
com alguns erros, mas para
am bos os lados.

Nelenses venciam ao intervalo por cinco golos de diferença

Cinco minutos finais
deram vitória aos viseenses 

Experiência de Nuno Marques (no chão) fundamental para o Académico

AC. VISEU 34
Paulo Ferraz; Nelson Santos (4), Fran -
cis co Neto (3), Nuno Marques (8), Mi -
guel (3), Gabriel Teixeira (1) e Sérgio (15).
Jogaram ainda: Renato Batista, Nelson
Costa, João Silva e Agostinho Santos
Não utilizados: Nuno Pais e Mauro
Silva
Treinador: João José

ABC DE NELAS 33
Paulo Vilarinho; Avelino Matos (3), Jo -
ão Paulo (2), Luís Ferreira (5), Tiago
Paiva (7), Luís Sousa (12) e Marco Oli -
veira (5).
Jogaram ainda: Renato Pereira; Daniel
Pinto e Tiago Santos.
Não utilizados: Tiago Barata

Jogo no Pavilhão do Fontelo
Assistência: Cerca de 120 pessoas
Árbitros: Bruno Rodrigues e Carlos
Capela (Aveiro)
Oficial de Mesa: José Silva (Viseu)
Resultado ao intervalo: 13-18
Cartões amarelos: Gabriel Teixeira,
Francisco Neto, Avelino Matos, Marco
Oliveira e Luís Sousa.
Exclusões de 2 minutos: Gabriel Tei xei -
ra (2 vezes), Nelson Costa, Agos tinho
Santos (2 vezes), Miguel Fernandes,
Tiago Paiva, Luís Sousa (2 vezes) e
Marco Oliveira.
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Geraldo de Jesus
geraldoj.postal@gmail.com

FOi ApresentAdO, na passada 
segunda-feira pela Câmara de 
Tavira, o vasto e variado pro-
grama elaborado pelo muni-
cípio para os meses de Março, 
Abril e Maio. 

As propostas da cidade do 
Gilão, que contaram com a 
apresentação do presidente 
da Câmara, Jorge Botelho, 
começam já no Carnaval que 
animará a baixa citadina.

As crianças terão momen-
tos especiais, começando no 
dia 4 de Março, pelas 10 ho-
ras, na Praça da República, 
com o concurso subordina-
do ao tema “Biodiversidade 
e Florestas”. Nos dias 6 e 8 o 
corso carnavalesco envolverá 
cerca de trezentos foliões e 14 
grupos. 

Música, teatro e Muito Mais 
Se a animação começa pelo 
Carnaval, o diversificado pro-
grama engloba a gastronomia 
serrana, concertos com Rodri-
go Leão, Sérgio Godinho, Jo-
ana Amendoeira e Orquestra 
do Algarve.

Convites a que se somam o 
teatro pela mão da ACTA, gas-
tronomia da serra e do mar e 
a 13ª edição da Feira da Serra 
da Primavera, entre 23 e 25 de 
Abril.

Nos desportos, destaque 
para as propostas de vela, btt 
e andebol, no Pavilhão Muni-

cipal, nos dias 28 e 29 de Maio, 
com a final Four Andebol Taça 
de Portugal Tavira 2011, numa 
organização da Federação Por-
tuguesa de Andebol.

Tavira, nas suas tradições re-
ligiosas, com a Procissão dos 
Passos, dia 10 de Abril, Procis-
são do Triunfo, dia 17, Procis-
são do Enterro do Senhor, a 
22, e a Via Sacra saída da Igre-
ja de Santo António e chega-
da à Igreja do Carmo, no dia 
18, vão marcar a programação 
pascal.

Na apresentação, o presi-
dente do município, Jorge 
Botelho, referiu que o “Car-
naval é para manter”, segundo 
o autarca, “embora tenhamos 
recebido mensagens no senti-
do de acabar com este forma-

to, também as temos recebido 
em sentido contrário”.

E, como refere, “o Carnaval 
é uma tradição, vamos conti-
nuar, apesar das dificuldades 
financeiras”. 

Segundo o presidente da 
autarquia, o objectivo é o de 
“afirmar Tavira no sotavento 
do Algarve”. 

Páscoa Pensada Para o tu-
risMo Para a Páscoa, uma 
quadra em que o executivo 
de Botelho aposta desde o 
ano passado para tornar Ta-
vira a capital da data na re-
gião, “temos um conjunto de 
iniciativas interessantes, com 
destaque para as procissões, 
importantíssimas em termos 
litúrgicos e que dizem muito 

ao concelho”, diz o autarca.
Jorge Botelho avança com 

algumas novidades: “combi-
namos as celebrações com as 
confrarias, conferências, ir-
mandades e párocos para que 
tudo seja bem feito e com efei-
to cénico importante”.

Uma aposta da autarquia 
no turismo que chega do 
resto do país e em particular 
de Espanha nesta época do 
ano e que pode ter em Tavi-
ra uma óptima opção para 
umas mini-férias, com todos 
os ganhos económicos que se 
podem atingir em termos de 
comércio e serviços no con-
celho, com a atracção de um 
movimento turístico que tem 
uma importante expressão na 
época baixa.

Jorge Botelho, presidente da Câmara de Tavira, aposta na atracção turística para o concelho

Tavira desvenda 
programa de animção  
para a Primavera
Três meses recheados com arranque já no Carnaval

geraldo de jesus
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Tavira revela programação 
para a Primavera pág. 9
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AnDEbOL: JuvEnIS SOMAM 
SEgunDA vItórIA SEguIDA

os juvenis do Externato Dom Fuas 
Roupinho somaram a segunda vitória 
em outros tantos jogos na 2ª fase da 2ª 
Divisão nacional. os andebolistas de Rui 
Lucas derrotaram o mangualde por 35-30 e 
mantiveram o primeiro lugar juntamente 
com o monte e o Alavarium. Quem também 
triunfou foram os iniciados do conjunto 
nazareno, ao conseguirem a primeira vi-
tória do campeonato frente ao Tarouca 
(28-21). No mesmo escalão, mas na Taça 
de Primavera, o Cister cedeu em casa no 
duelo com o Conceição (17-33). Já os infantis 
deslocaram-se ao terreno do FC Porto e 
tiveram o primeiro desaire da 2ª fase da 
1ª divisão (24-17). 
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Jornada dupla com balanço favorável

{VITÓRIA SOMOU DOIS
IMPORTANTES TRIUNFOS}
depois da derrota com o benfica, a equipa de nuno coelho arrecadou
dois importantes triunfos frente a leixões e sp. espinho.

pós derrotar o
Espinho por 3-
2, naquele que
foi o primeiro
jogo da 
jornada dupla,
o Vitória
deslocou-se a
Matosinhos,

onde venceu o Leixões por 3-1.
Com os parciais de 17-25,23-
25, 25-20 e 22-25, a equipa
vitoriana somou o segundo 
triunfo consecutivo na 2ª fase
da divisão A1, depois de no

primeiro jogo ter sido 
derrotado pelo Benfica. 

Como os parciais o
indicam, o primeiro período
revelou-se o mais fácil para a
formação de Nuno Coelho.
Claramente favorito, o Vitória
manteve a superioridade no
segundo set e fechou o parcial
com uma vantagem de dois
pontos (23-25). 

A subir de rendimen-
to, o Leixões acreditou que
podia inverter a supremacia
vitoriana e venceu o terceiro

set, no entanto, o aviso da
equipa de Matosinhos foi ape-
nas isso. O Vitória logo reagiu
e terminou com o encontro, ao
vencer o parcial por 22-25.

{VITÓRIA MAIS FORTE
NA “NEGRA”}

A equipa vitoriana
derrotou o Sp. Espinho por 
3-2, num encontro referente à
segunda jornada da 2ª fase. O
Vitória deu uma resposta posi-
tiva à última derrota caseira 
e, apesar das limitações no que
ao número de atletas diz
respeito, conseguiu vencer, em
casa, o adversário de Espinho.

Os parciais foram
todos bastante equilibrados,
com as duas equipas a adiarem
a decisão final para a negra.
Depois de vencer os dois
primeiros parciais por 25-21 
e 25-18, respectivamente, o
Vitória permitiu que o 
adversário igualasse o jogo. 
O Espinho venceu o terceiro e
quarto parcial por 23-25 e 
21-25 e levou o encontro para 
a negra. No set decisivo, o
Vitória foi mais forte. No últi-
mo ponto, conquistado depois
de alguma polémica, a equipa
de Nuno Coelho sagrou-se
justa vencedora e somou os
primeiros pontos na 2ª fase. \

A
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JOSÉ CARDOSO
PROFESSOR REFORMADO

DESVIOS NO
PORTUGUÊS

Correcto Incorrecto

As regras do handebol de praia
são em grande parte seme-
lhantes às do andebol praticado
em pavilhões.

O uso de *energia alternativa
para cozinhar o *hamburguer
não é tão saudável.

As regras do *handeball de
praia são em grande parte
semelhantes às do andebol
praticado em pavilhões.

As palmas das mãos devem
estar voltadas para cima e o *al-
tere a tocar a parte superior do
tórax.

O uso de energia alternativa
para cozinhar o hambúrguer
não é tão saudável. 

Confiem em nós, pois que dare-
mos notícias assim que as
haja.

As palmas das mãos devem
estar voltadas para cima e o
haltere a tocar a parte superior
do tórax.

Confiem em nós, pois que dare-
mos notícias assim *que as
hajam.

Um habitat é um local onde
seres humanos, animais e plan-
tas podem conviver de forma
sustentável.

Um *hábitat é um local onde
seres humanos, animais e plan-
tas podem conviver de forma
sustentável.

Desde que *hajam homens
políticos conscientes dos seus
deveres e com sentido de Es-
tado as coisas funcionam.

Desde que haja homens políti-
cos conscientes dos seus de-
veres e com sentido de Estado
as coisas funcionam.
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ANDEBOL

No jogo do passado Domingo, as
Iniciadas do S. Félix da Marinha
vencera, o Colégio de Gaia por
20-50. Hoje as Juvenis recebem
o Amarante, às 15h, no pavilhão
escolar de Arcozelo, enquanto as
Juniores se deslocam ao
MODICUS, pelas 21h30. 

Iniciadas invencíveis
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