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ANDEBOL - NACIONAL JUNIORES

ABC continua 
na perseguição ao topo
O ABC continua na perseguição ao líder
Benfica, no campeonato nacional de juniores
de andebol, estando agora a quatro pontos do
primeiro lugar. A equipa bracarense levou a
melhor no duelo com o S. Mamede, ao
vencer por 28-24, ocupando o terceiro lugar
da classificação, em igualdade pontual com
o Sporting, que também venceu, em casa do
Sp. Espinho, por 30-25, na 14.ª jornada do
campeonato.
Nos restantes jogos, destaque para o triunfo
do FC Porto, diante do Ginásio Sul, último
classificado, mantendo-se também na luta
pelos lugares cimeiros. 
Na próxima ronda, a equipa do ABC 
desloca-se ao terreno do FC Porto.

R E S U LTA D O S

1. Benfica 1412 1 1 394 292 39

2. Sporting 14 9 3 2 433 374 35

3. ABC 1410 1 3 404 353 35

4. FC Porto 14 8 1 5 433 367 31

5. Belenenses 14 7 2 5 467 426 30

6. S. Mamede 14 8 0 6 376 382 30

7. Marítimo 13 7 2 4 401 358 29

8. Ag. Santas 14 7 0 7 417 405 28

9. S. Bernardo 14 3 3 8 362 419 23

10. Xico 14 4 0 10 370 446 22

11. Sp. Espinho 13 0 2 11 318 419 15

12. Ginásio Sul 14 0 1 13 307 441 15

ABC, 28; S. Mamede, 24

Porto, 35; Ginásio Sul, 19

SpEspinho, 25; Sporting, 30

S.Bernardo, 32; Santas, 31

Marítimo, 35; Xico, 21

Belenenses, 27; Benfica, 29

J V E D M S P

FC Porto - ABC

Xico - S. Mamede

Ag. Santas - Marítimo

Sporting - Belenenses

Ginásio Sul - Sp. Espinho

Benfica - S. Bernardo

PRÓXIMA JORNADA

JUNIORES - ANDEBOLJORNADA 14

Página 5



A6

  Tiragem: 3500

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 11

  Cores: Cor

  Área: 8,91 x 14,61 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 40241722 16-02-2012

ANDEBOL - 3.ª DIVISÃO NACIONAL

Segunda parte desastrada 
anulou hipótese de vitória
� Duas partes distintas, com o
Aca démico de Viseu a mostrar-
se uma equipa bastante aguerri -
da e com um andebol de grande
ma turidade, conseguindo anu -
lar as pedras fundamentais do
conjunto da casa. Assim, não
ad  mirou que ao intervalo esti ve -
sse com uma vantagem de
quatro golos. Foi um bom apro -
veitamento da ansiedade da
equipa adversária que cometeu
diversos erros.

No segundo tempo, foi o in -
ver so. O Ílhavo conseguiu acer -
tar nas marcações, defender
bem e contra-atacar melhor,
sendo que desta vez coube-lhe
aproveitar os erros defensivos
dos viseenses que se viram pri -
vados, por desclassificação, de
Vasco Coelho que estava a ser
um quebra-cabeças para os
donos da casa. 

O resultado reflecte o que am -
bas as equipas fizeram em cada
parte, deixando a ideia de ser
conjuntos de valor muito se mel -
hante. 

A arbitragem podia e devia
ter feito muito melhor. l

ÍLHAVO AC 26
TREI NA DOR: João C. Oliveira
Tiago Pereira; João Sousa (3),
João Pereira (5), João Esteves

(6), Bruno Morgado (5), Ricardo (1) e Sérgio
Costa (4).  
JOGARAM AINDA: Nuno Neto, Tiago Silva,
André Lopes, Luís Cruz, André Boia, Rui
Queirós e Tiago Silva (2).

AC.VISEU 26
TREI NA DOR: João José
Daniel Pinto; Francisco Neto (2),
Nuno Marques (1), Miguel

Fernandes (12), Alexandre Matos (2), Vasco
Coelho (5) e Carlos Ribeiro (2).
JOGARAM AINDA:Paulo Ferraz, Luís
Ferreira, Mauro Silva, João Paulo (2) e
Nuno Pais.

JOGO NO PAVILHÃO DA GAFANHA 
DA ENCARNAÇÃO
ASSISTÊNCIA: Cerca de 100 pessoas
ÁRBITROS: Fernando Novais e Carlos
Marinho
RESULTADO AO INTERVALO: 11-15

ACÇÃO DISCIPLINAR: Cartões amarelos
para Bruno Morgado, Ricardo Teixeira,
Sérgio Costa, Francisco Neto e Mauro
Silva.
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> Andebol

> O GAP entrou com o pé direito na 2ª 
fase do Campeonato Nacional da 1ª divisão, 
recebendo e vencendo a equipa do Seixal por 
38 - 26. Ao intervalo vencia já por 17 - 12. 
Na segunda parte o Alto do Moinho ainda 
conseguiu equilibrar a partida, mas na parte 
final o GAP conseguiu ampliar o marcador. 

Pelo GAP jogaram e marcaram: Henrique 
Grenho, Filipe Trindade, Edgar Tavares, Mi-

guel Pinheiro, Francisco Rebola (10), Afonso 
Perestrelo (3), Duarte Tavares, João Viegas 
(13), João Faria, Miguel Silva (4), Guilherme 
Gil (8), Nuno Gandum, João Raposo e Pedro 
Frutuoso.

No próximo fim-de-semana não haverá 
jogo, reatando-se o campeonato no próximo 
dia 25, deslocando-se o GAP à Charneca da 
Caparica para defrontar o Quinta Nova.•

Campeonato Nacional de Iniciados - 1.ª Divisão - 2ª Fase 

Ginásio Andebol Portalegre - 38 
CCR Alto do Moinho - 26
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Município de Esposende organiza 
9.º torneio de Carnaval de andebol feminino
Pelo nono ano consecutivo, a Câmara Municipal de Esposende e a empresa municipal
Esposende 2000, em parceria com o Centro Social da Juventude de Mar, vão promover, no
próximo fim-de-semana, mais uma edição do Torneio de Carnaval de Andebol Feminino.
Este ano, para além dos já habituais escalões de infantis, iniciadas e juvenis, também vai
marcar presença na competição o escalão de minis, num total de 24 equipas e aproxima-
damente 400 atletas. 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, como habitualmente, nos pavilhões gimnodesportivos do Centro
Social da Juventude de Mar e da Escola EB 2,3 António Correia de Oliveira, de Esposende, e
poderão ser acompanhados pelo público em geral, já que a entrada é livre. 
Perspectiva-se uma grande festa desportiva, pautada por uma forte dinâmica e mobilização. 
Esta competição insere-se no Plano Estratégico de Desenvolvimento Desportivo de
Esposende (PEDDE), numa lógica de fomento da prática desportiva junto da população
jovem do concelho, e conta com o apoio da Associação de Andebol de Braga, da Federação
de Andebol de Portugal e do Agrupamento de Escolas António Correia de Oliveira.
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> rui serapicos

No Pavilhão da Universidade,
tambores rufaram ontem a abrir
o torneio de voleibol feminino,
com seis equipas, envolvendo
sessenta e duas alunas do se-
cundário. 

Em ambiente animado pela
Bomboémia, percussão com
cadências a suscitar os acom-
panhamentos com palmas das
estudantes, avançaram com des-
porto as  comemorações  do 38.º
aniversário da UM.   

Andebol masculino, voleibol
feminino, badminton, xadrez,
futsal feminino e ténis de mesa
são modalidades que mexem
centenas nestas celebrações. A
prática desportiva como elo en-
tre o secundário e o superior
voltou a cumprir-se. 

Hoje arranca o Basquetebol
Compal Air 3X3, com a partici-
pação esperada de duas centenas
de praticantes. Amanhã come-
çam provas de badminton, ténis
de mesa e xadrez. Sexta-feira,
17 de Fevereiro, data oficial do
aniversário, terão lugar as com-
petições de andebol e futsal fe-
minino. Antes dos discursos, ri-
tuais académicos oficiais, agen-
dados para dia 17, mexe a sau-
dável tradição de torneios com
alunos em idades juvenis e ju-
niores das escolas secundárias
do distrito de Braga.

Trata-se de uma organização
da Universidade do Minho,
através do Departamento des-
portivo e Cultural, dos Serviços
de Acção Social e do Gabinete
Coordenador do Desporto Esco-
lar da Direcção Regional de
Educação do Norte que há
vários anos se associam neste
evento.

“Isto tem esse objectivo de
aproximar a universidade à
cidade, neste caso aos estu-
dantes”, diz-nos Carlos Silva,
dos Serviços de Acção Social da
Universidade do Minho. 

“Os torneios desportivos em
conjunto com o desporto escolar
envolvem as escolas do distrito
de Braga. Para nós é importante
essa dinamização. Estes atletas
de hoje serão os campeões de
amanhã”, acrescenta, salientan-
do as centenas de atletas nas di-
versas modalidades.

Integrar candidatos ao superior
Luís Covas, o responsável da

Direcção Regional de Educação
do Norte pelo desporto escolar,
destaca a importância destas
acções no âmbito de uma es-
tratégia de integração dos alunos
do secundário, potenciais can-
didatos à universidade. “A uni-
versidade prossegue os seus ob-
jectivos e para nós, desporto
escolar, é fundamental esta
parceria”; comenta, observando

que o desporto na universidade
nem sempre é fácil. “Há muitas
universidades que não têm o de-
senvolvimento que esta já de-
monstrou, razão pela qual tem
conseguido pela Europa fora
marcas extraordinárias”.

Entusiasmar os jovens
Fernando Parente, responsável

pelo departamento desportivo e
cultural da UM, salienta o objec-
tivo de criar uma ligação lógica
entre desporto escolar e o uni-
versitário e também uma relação
académica, visando entusiasmar
esta população jovem que está
no ensino secundário a continuar
os seus estudos, praticar des-
porto e que possam ter em mente
que um dia poderão estar cá,
continuar a praticar desporto, ter
uma vida saudável.

UNIVERSIDADE

> Centenas de estudantes das escolas secundárias praticam desporto em espaço do ensino superior.

DEPOIMENTOSTRIGÉSIMO OITAVO ANIVERSÁRIO DA UM

Torneios com alunos do secundário
Centenas de estudantes do secundário dão primeiros passos em espaço do ensino superior
a fazer desporto no 38.º aniversário da Universidade do Minho. 

RUI SERAPICOS 

Carlos Silva, director dos Serviços de Acção Social dá as boas-vindas às participantes no torneio de voleibol

“Oportunidade
para amizades”
"Não é tanto uma entrada numa
universidade, embora também
se possa ir vendo assim.
Estamos aqui para partilhar
experiências. Este torneio é
importante por termos
oportunidade de nos encontrar
com outras equipas e de jogar a
modalidade que nós gostamos.
É uma oportunidade de nós
pormos em prática aquilo que
treinamos todos os dias e de
nos sentirmos bem connosco,
praticando desporto. E para
fazer amizades".

Ana Soares, estudante da 
Secundária de Carlos Amarante

“Encontramo-nos
a praticar 
desporto”

“Estou a fazer melhorias mas
ainda tenho idade para
participar no desporto escolar.
Isto é bom para nos reunirmos
um bocado. Há atletas que já
saíram da escola e assim
podemos voltar a encontrar-nos
e praticar desporto”.

Ana Rita, ex-estudante
da Secundária de MaximinosRS 

Bomboémia marcaram ritmos festivos 

www.facebook.com/konceitofitness • 253 610 736
Rua Américo Ferreira de Carvalho, n.º 52 - 4715-001 BRAGA
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38.º ANIVERSÁRIO DA UM>>20

Alunos do secundário participam
nos torneios comemorativos
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ANDEBOL Campeonato Nacional da 2.ª Divisão

Ginásio do Sul continua a depender apenas de si próprio

OGinásio do Sul, ao perder nos Aço-
res, com o Marienses, por 24-19,
em jogo a contar para a 16.ª jor-

nada do Campeonato Nacional da 2.ª Di-
visão, complicou um pouco as contas
relativas ao apuramento para o play-off
dos primeiros, mas as suas aspirações
mantêm-se intactas porque para conse-
guir o objectivo continua a depender
apenas de si próprio. A duas jornadas do
final da primeira fase e com os dois pri-
meiros (Marítimo e Camões, pratica-
mente já apurados) resta agora saber
quem os irá acompanhar na passagem à
fase seguinte da competição. Ginásio do
Sul e Marienses estão igualados em ter-
mos pontuais mas os ginasistas estão em
vantagem porque ganharam por sete
golos de diferença na Co-va da Piedade e
perderam por cinco nos Açores. Por-
tanto, para conseguirem o que desejam,
sem depender de ninguém, os ginasistas
que recebem o Marítimo e se deslocam a
Benavente precisam de vencer, em am-
bos os casos. A tarefa não se apresenta

fácil porque um dos adversários é nada
mais nada menos que o líder. Por isso, há
que aproveitar a paragem que se segue
para preparar devidamente a equipa
para o confronto que se prevê de um
grau de dificuldade bastante elevado.
Relativamente à derrota sofrida nos Aço-
res, o que se pode dizer é que as coisas
até estavam a correr de feição porque ao
intervalo venciam por 13-12. Na segunda
parte tudo acabou por ser diferente. Os
açorianos estiveram melhor e acabaram
por dar a volta ao marcador. Ivan Dias,
com sete golos, foi o jogador do Ginásio
do Sul que mais remou contra a maré.
Pouca sorte teve também o Vitória de Se-
túbal que, depois da brilhante vitória
conseguida na jornada anterior na C. Pie-
dade, no jogo que disputou com o Giná-
sio do Sul, perdeu agora em casa com o
Vela de Tavira, por um golo de diferença
(26-27). Bastante melhor esteve o Alto
do Moinho que, ao vencer o Paço de
Arcos (29-21), deixou o último lugar, pas-
sando a lanterna vermelha para o Bena-

vente que perdeu em casa (23-28) com o
Passos Manuel. Na outra partida que co-
locava frente a frente os dois primeiros
quem se saiu melhor foi o Marítimo que
derrotou o Camões por números que não
deixam dúvidas a ninguém (40-28). Na
próxima jornada, que se realiza apenas
no dia 3 de Março, o grande destaque vai
para a visita do Marítimo ao pavilhão do
Ginásio do Sul e para o confronto a rea-
lizar em Setúbal entre o Vitória e o Alto
do Moinho.

Na 3.ª divisão
Almada sobe ao quarto lugar

No Campeonato Nacional da 3.ª Divi-
são, Torrense e Almada cumpriram a sua
missão de forma positiva vencendo os
seus jogos sem grande dificuldade. O
Torrense em Sines, por 36-11, numa par-
tida em que ao intervalo já venciam por
17-3 e o Almada em casa (33-25) no jogo
que disputou com o Oriental, onde em
evidência esteve João Guerreiro pelos 13
golos que marcou. Depois da realização
da 18.ª jornada, o Torrense ocupa o 3.º
lugar da tabela classificativa com 41 pon-
tos enquanto o Almada, que tem mais um
jogo, ascendeu ao 4.º lugar, com 36. Nos
outros jogos da jornada, o Lagoa perdeu
com o Boa Hora (22-26), o Redondo der-
rotou o Costa Doiro (37-13) e o Zona Azul
empatou (28-28), em Loures. A classifi-
cação é comandada pelo Zona Azul, com
48 pontos (mais um jogo) seguido do Boa
Hora com 43. Devido á quadra carnava-
lesca, o campeonato sofre a paragem de
uma semana, regressando, por isso
mesmo, apenas  no dia 25 de Fevereiro.       

JOSÉ PINA

Ginásio do Sul não pode falhar nas duas últimas jornadas
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Cid Ramos

No primeiro confronto entre
candidatos ao título, saiu ven-
cedor o Colégio João de Barros.
O encontro ficou decidido a 14
segundos do final, quando
Natalina Melo faz o 19-18 para
a formação de Pombal.

A vitória do Colégio João de
Barros veio comprovar que o
conjunto orientado por Paulo
Félix tem melhorado imenso a
nível defensivo. O Gil Eanes
não teve num dia feliz, dado
que esteve mal a nível ofensivo.

A primeira parte foi sempre
equilibrada, não havendo
grande vantagem para qual-
quer uma das equipas. Ao
intervalo, o Gil Eanes vencia
por 10-9, o que traduzia bem o
equilíbrio registado.

No segundo tempo, o João de
Barros aumentou os índices de

agressividade a nível defensi-
vo e criou ainda mais dificul-
dades ao Gil Eanes. As visitan-
tes chegaram a ter uma vanta-
gem de dois golos, mas o Gil
Eanes conseguiu anular nos
últimos minutos do encontro.

Já nos últimos segundos da
partida surgiu o golo decisivo
por intermédio de Natalina
Melo. Num último esforço o
Gil Eanes tentou ainda chegar
ao empate, mas Joana Biel con-
seguiu, em falta, impedir a rea-
lização do mesmo. A jogadora
do Colégio João de Barros viu o
vermelho, mas por certo o
mais saboroso da carreira.

No Colégio João de Barros,
Maria Pereira foi a grande figu-
ra. Destaque ainda para Natali-
na Melo, decisiva para a vitória
do Colégio João de Barros.

Arbitragem com erros, mas
sem influência no resultado. l

João de Barros vence 
campeãs nacionais

ANDEBOL FEMININO - I DIVISÃO NACIONAL 

GIL EANES 18
TREINADOR: João Florêncio.
Carla Pedro; Maria Suare, Mariama Sanó (2),
Vera Lopes (1), Diana Fernandes (1), Soraia
Lopes (4), Nuria Varela, Paula Maocha (1), Ana
Meira (1) e Ana Seabra (5).

COL. JOÃO BARROS 19    
TREINADOR: Paulo Félix.
Carolina Costa e Andreia Francisco; Nathalie
Lopes (2), Maria Pereira (4), Joana Ferraz,
Karine Lopes (2), Joana Biel (2), Inês Catarino
(2), Eduarda Pinheiro (2), Bárbara Homem (1) e
Natalina Melo (4).

PAVILHÃO DA ESCOLA GIL EANES
ÁRBITROS: António Trinca e Tiago Monteiro.

AO INTERVALO: 10-9.
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Andebol “verde-rubro”
com resultados expressivos

As equipas de Andebol do CS Marítimo tiveram um
fim-de-semana em grande (vitorioso) nos seus cam-
peonatos. Para a 2.ª Divisão/Zona Sul, em Santo Antó-
nio, os “verde-rubros” golearam o CD Escola de
Camões, por expressivos 40-28, com 16-12 ao inter-
valo- Já em encontro da 1.ª Divisão de Juniores mas-
culinos, o Marítimo recebeu o Xico Andebol e não
sentiu grandes dificuldades para triunfar por 35-21,
com 16-7 no descanso.1 Vasco Sousa

Página 16


