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> paulo machado

O anúncio da escolha de Carlos
Resende para treinador do ABC,
tornado público ontem por um
jornal nacional, não passa de
uma possibilidade entre muitas
outras que, neste momento, es-
tão na posse da SAD do clube
bracarense.

Este é um processo que prome-
te arrastar-se pelos próximos
dias, tendo em linha de conta a
avaliação cuidada que os res-
ponsáveis do clube pretendem
elaborar quanto ao perfil do no-
vo técnico e em que moldes
pode encaixar na estrutura. Cer-
to é, terá de ser sempre um técni-

co para assentar na estrutura ge-
ral, sabendo que o ABC detém
uma autêntica escola de andebol,
e onde Jorge Rito teve uma im-
portância determinante ao longo
dos últimos anos. Por outro lado,
o ABC tem mantido uma fideli-
zação com os treinadores de lon-
ga duração, basta recordar a pas-
sagem de Aleksander Donner
por treze anos em Braga e Jorge
Rito nas últimas sete tempora-
das. 

Por isso, apesar do contrato
que será apresentado ao novo
técnico ter a duração de um ano
há a intenção da SAD do ABC
em assegurar o treinador ideal

que preconize uma filoso-fia
própria do clube cuja identidade
está bem definida. Nestes ter-
mos, a escolha não deve aconte-
cer de um dia para o outro. 

O ‘timing’ máximo estabeleci-
do internamente será o final do
mês, ou seja, durante as próxi-
mas duas semanas será anuncia-
do o nome do novo treinador. 

A par de Carlos Resende surge
uma mão cheia de candidatos ao
lugar, mas tudo não passará de
especulação, garante fonte do
clube, na medida em que até
nem foram encetados contactos
com treinadores para celebrarem
qualquer ligação ao ABC.

ANDEBOL

> Carlos Resende não passa de uma hipótese no meio de outros nomes que estão a ser analisados.

ABCSUCESSOR DE JORGE RITO AINDA NÃO ESTÁ DEFINIDO

Treinador para assentar no projecto
A SAD do ABC ainda não definiu a escolha do treinador que vai ocupar a vaga deixada em aberto por Jorge Rito. Há
um conjunto de vários nomes que estão ainda a ser analisados. Este dossier ficará resolvido até ao final do mês. 

DR

Jorge Rito esteve sete anos no ABC e ainda não se conhece o sucessor
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A6

Câmara Municipal de Famalicão e Federação de Andebol de Portugal assinam
protocolo de colaboração
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17/06/2011

Meio: Jornal Norte Online

URL: http://www.jornalnorte.com/?p=12537

 

Junho 17, 2011

 

 De acordo com o protocolo compete à autarquia promover condições para a criação de uma Escola de

Andebol, nomeadamente no apoio às instalações e materiais para a realização das actividades práticas

e ainda divulgar as diversas acções a desenvolver no âmbito do andebol.

 

 Por outro lado, a Federação de Andebol deve realizar acções de formação que promovam, divulguem

e enquadrem o andebol, assim como, apoiar os docentes de Educação Física ou outros agentes

desportivos para o fomento e a prática do Andebol nas escolas e colectividades do concelho. A

Federação deve ainda fornecer material desportivo para o desenvolvimento da actividade, em

particular, bolas e coletes de treino.

 

 O protocolo é valido pelo período de dois anos, sendo automática e sucessivamente renovado por

idênticos períodos.
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Lista de António Xavier
Assembleia Geral
Presidente: Dr. Octávio Santos
Secretário: Rui Maia
Secretário: Vicente Salgado

Conselho Fiscal
Presidente: Dr. Pedro Roque
Secretário: Fernando Silva
Secretário: António Cardoso

Direcção
Presidente: António Xavier
Vice-Presidente: Paula Ferrão
Secretário: Dr. Alfredo Correia
Tesoureiro: Paulo Peixoto
Educação/Formação: Dr. Alves Pinto
Departamento Desportivo: José Rodrigues
Departamento Desportivo: Bento Machado

António Xavier sucede a Paula
Ferrão na presidência do Xico

Líder da única candidatu-
ra às eleições do Xico
Andebol, António Xavier, foi
eleito na passada segunda-fei-
ra. Aos 79 anos, o antigo pre-
sidente da Câmara de Guima-
rães assume os destinos de
um clube que lhe diz muito e
do qual foi fundador.

Numa Assembleia-Geral
pouco concorrida, a lista de
António Xavier foi eleita por
unanimidade, estando assim
encontrado o novo elenco
directivo para o biénio 2011/
2013. António Xavier não con-
seguiu resistir ao apelo do

coração e evitou deste modo
que o clube escolar caísse
num vazio directivo, uma vez
que Paula Ferrão já tinha
anunciado que não continua-
ria na presidência do Xico.
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A9

  Tiragem: 5000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 20

  Cores: Preto e Branco

  Área: 17,89 x 37,84 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 36062374 17-06-2011

Xico assegurou a manutenção
Sporting é bi-campeão nacional

Andebol � Juniores

A equipa do Xico
Andebol assegurou, no pas-
sado fim-de-semana, a ma-
nutenção no Next<21 �
Campeonato Nacional de
Juniores da 1ª Divisão para a
próxima época. E, não fez
mais do que a sua obrigação.
Dizemos que seria a sua
obrigação e estamos a ser
injustos. Na verdade, a equi-
pa vimaranense tinha era o
dever de não ter sido obri-
gada a jogar este Grupo B, já
que, caso tivesse feito uma
época �normal�, teria ficado
classificada nos 8 primeiros
lugares da fase regular, evi-
tando, dessa maneira, passar
por estas dificuldades. Mas,
lá iremos mais à frente�

Os jogos do Grupo B,
que decidia as 2 equipas que
na próxima época disputa-
rão a 2ª divisão, realizaram-
se no passado fim-de-sema-
na, como já referimos, em
S. Mamede de Infesta, no
pavilhão habitualmente uti-
lizado pelo F.C. Infesta. A
prova começou na 6ª feira e,
no 1º jogo, colocou frente a
frente Boavista e Ginásio do
Sul, partida que acabou num
empate a 35 golos. No 2º
jogo do dia o Xico defron-
tou a equipa da casa e, com
alguma dificuldade, conse-
guiu uma vitória por 2 golos
de diferença (20-22).

No sábado, o Xico não
teve grandes problemas para

levar de vencida o Boavista,
por números concludentes
(25-33). No outro jogo o
F.C. Infesta hipotecou todas
as suas possibilidades de so-
brevivência ao não conse-
guir contrariar o maior po-
derio do Ginásio do Sul,
perdendo por 6 golos de di-
ferença (26-20).

Chegava-se, assim, ao úl-
timo dia da prova já com al-
gumas certezas. Desde logo,
o Xico tinha assegurada a
manutenção, qualquer que
fosse o resultado do último
jogo. Pelo seu lado, em sen-
tido inverso o F.C. Infesta
tinha já o seu destino traça-
do de descida à 2ª divisão.
Entretanto, o Ginásio do Sul
dependia de si próprio, ao
passo que o Boavista preci-
sava de ganhar ao F.C. Infes-
ta e que o Xico vencesse o
Ginásio do Sul, ficando, nes-
se caso, dependente da dife-
rença entre golos marcados
e sofridos.

No 1º jogo de domingo
o Boavista �empenhou a bar-
raca� ao não conseguir mais
do que um empate frente ao
F.C. Infesta, traçando assim
o seu destino de descida de
divisão. Chegava-se, pois, ao
último jogo já com tudo re-
solvido, faltando apurar
quem seria o vencedor do
Grupo B.

A equipa do Xico �resol-
veu� voltar às exibições que
foram a sua �marca regista-
da� durante a época e foi ver-
gonhosamente �destroçada�
por 10 golos de diferença
(18-28)�

Apesar de a equipa ter

assegurado aquele que, nes-
ta altura da época, era o seu
único objectivo � a manu-
tenção na 1ª divisão - não
podemos, no entanto, dei-
xar de colocar alguns �dedos
na ferida�. Na verdade, esta
equipa do Xico Andebol foi,
de todas as que o clube pos-
sui, aquela que mais desilu-
diu. Não que se esperasse
que fosse lutar pelo título
nacional, para o que não ti-
nha �matéria humana� con-
dizente. Mas, esperava-se
uma presença digna, com a
manutenção a ser assegura-
da logo na fase regular da
prova, objectivo para o qual
tinha, não só capacidade in-
dividual, como mesmo
obrigação.

Mas, o que se passou
durante a época? Simples-
mente um grupo de meni-
nos mimados, que nunca
conseguiu ser uma equipa e
onde alguns dos seus com-
ponentes mostraram não ter
�arcaboiço humano� para
vestir aquela gloriosa cami-
sola. Sim, porque chame-se
o clube Desportivo Francis-
co de Holanda ou Clube
Desportivo Xico Andebol,
não é qualquer um que me-
rece vestir aquele equipa-
mento�

 Para isso é preciso ter

dignidade, vontade, humil-
dade e querer, coisa que al-
guns dos componentes des-
ta �pseudo equipa� não têm.
Como tal, a esses mesmos,
não auguramos grande futu-
ro na modalidade, caso não
alterem a sua maneira de
encarar a vida. É que, para se
ser jogador de andebol, é
preciso mais do que ter �jei-
to� para a modalidade. E, aci-
ma de tudo, é preciso ter
capacidade de sofrimento e
abdicar de alguns prazeres
da vida que têm que estar
normalmente vedados a
quem quer ser �alguém� no
desporto. Quem assim não
pensar, é melhor dedicar-se
a outra actividade qual-
quer�

Entretanto, no Grupo A,
o Sporting, possuidor de
uma excelente equipa for-
mada por atletas que o clube
leonino �pesca� por todo o
país, e da qual faz parte o
vimaranense Rui Silva,
sagrou-se bi-campeã nacio-
nal ao bater no último jogo
da prova o F.C. Porto pela
diferença mínima. Na clas-
sificação final o F.C. Porto
ficou em 2º lugar, o
Belenenses em 3º e o ABC
em 4º.

Eis os resultados com-
pletos das 2 provas:

Carlos Gomes
TEXTO
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Região de Leiria   Tiragem: 15000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 27

  Cores: Preto e Branco

  Área: 13,89 x 9,46 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 36062009 17-06-2011
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A11

  Tiragem: 7500

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 17

  Cores: Preto e Branco

  Área: 18,89 x 20,24 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 36059176 16-06-2011

Vela de Tavira é vice-campeão
nacional de andebol 
e sobe à 2ª Divisão
A formação tavirense, que já tinha 
garantido a subida de escalão, 
empatou com a equipa 
nortenha do Infesta

O Clube de Vela de Tavira 
sagrou-se este fim de sema-
na vice-campeão nacional de 
andebol da 3ª Divisão nacio-
nal, depois de, há duas sema-
nas, ter assegurado a subida 
ao segundo escalão da moda-
lidade.

A equipa liderada por 

Hélder Leal não foi além de 
um empate em casa do lí-
der do campeonato e per-
mitiu ao Infesta terminar 
invicto a fase final e con-
quistar o título nacional. 
A partida foi dirigida pela 
dupla jovem internacional 
formada pelos árbitros César 

Carvalho e Daniel Freitas. 
O resultado final foi FC Infes-
ta 27 - Clube Vela Tavira 27 
(15-15, ao intervalo), embora 
o Vela de Tavira tivesse lide-
rado quase sempre um mar-
cador, onde o equilíbrio foi 
a nota dominante, dado que 
nenhuma das equipas conse-
guiu mais de duas bolas de 
vantagem sobre o adversário. 
Na última jornada do cam-
peonato, o Infesta alinhou 
com Cesário Pacheco e Ema-
nuel Silva, Pedro Ferreira (6 
golos), José Carvalhais (3), 
Diogo Caldas, André Mari-
nho (5), Tiago Ramos, Ri-

cardo Ramos (6), Nuno Mo-
reira (2), Sérgio Soares, 
Daniel Silva, Fernando Ma-
galhães (1), Nuno Farelo 
(2) e Abílio Alves (2). Trei-
nador - Paulo Guimarães. 
O Clube de Vela de Tavi-
ra fez alinhar Nuno Vicen-
te, Flávio Fernandes e Cláu-
dio Carmo, Angelo Pereira, 
David Roberto (1), João Pa-
lhinha, Saúl Assis (4), Vladi-
mir Bolotskikh (9), Gueorgui 
Kovatchki (2), Abel Nunes 
(1), Dinis Livramento, Duar-
te Ribeiro (2), Carlos Abraúl 
(3) e Luis Palmilha (5). Trei-
nador - Hélder Leal.

Página 11



  Tiragem: 7500

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 6,14 x 5,27 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 36059176 16-06-2011

Vela de Tavira
é vice-campeão
de andebol 
e sobe à 
2ª Divisão | 17
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Comércio da Póvoa de Varzim (O)   Tiragem: 3000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 20

  Cores: Cor

  Área: 11,36 x 6,45 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 36059205 16-06-2011

ANDEBOL

Uma vitória
e uma derrota

Os iniciados do Clube de
Andebol da Póvoa de Varzim
bateram (38x22) o CPN na se-
gunda jornada da Taça Encerra-
mento e lideram (três pontos).
No domingo (15h00) visitam o

Leça na última jornada.  Os in-
fantis perderam (10x17) com o
Gondomar na terceira e última
jornada da segunda fase da Taça
Primavera. Os jovens poveiros
terminaram no quarto lugar (cin-
co pontos). Os minis folgaram
na quarta jornada da terceira
fase do Campeonato Regional
e são quartos classificados (cin-
co pontos). No domingo (11h00)
recebem o Boavista na derradei-
ra jornada.
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A15

  Tiragem: 6500

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 30

  Cores: Preto e Branco

  Área: 5,27 x 14,90 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 36057573 16-06-2011

Infante D. Henrique
disputa “Nacional”
de Infantis fem.

A equipa de Andebol de Infan-
tis femininos do Clube Despor-
tivo Infante D. Henrique
disputa, de hoje até domingo,
em Valongo do Vouga, distrito
de Aveiro, a fase final do Cam-
peonato Nacional da categoria.
A equipa campeã da Madeira
deste escalão defronta hoje o
Maiastars (17h00), enquanto
que amanhã tem um duplo
confronto: com o Lagoa
(10h30) e com o CA Leça
(20h00). No sábado é a vez de
medir forças com o Alavarium
(20h00) e encerra domingo,
com a equipa da casa, o Va-
longo Vouga (10h30). Ana
Silva, Natércia Patrício, Lisan-
dra Almeida, Fabiana Abreu,
Patrícia Nóbrega, Barbara Frei-
tas, Cidália Freitas, Iolanda
Santos, Vera Freitas, Eduarda
Ferreira, Catarina Perdigão e
Nisa Silva são as atletas,
orientadas pelos técnicos
Décio Pires e Roberto Pestana.

Vasco Sousa
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Jornal de Leiria   Tiragem: 15000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 35

  Cores: Cor

  Área: 8,78 x 15,92 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 36061520 16-06-2011

Faltaram 10 minutos finais mais inspirados para que o
Colégio João de Barros conquistasse a primeira Taça de
Portugal de andebol feminino do seu palmarés. Domingo,
a jogar no 'seu' pavilhão Eduardo Gomes, em Pombal, a
equipa de Paulo Félix esteve perto de fazer história na final
da competição, mas a “inexperiência” das atletas de Mei-
rinhas fez com que o Madeira SAD conquistasse a 13ª Taça
de Portugal consecutiva do seu palmarés.

Para trás ficou, logo no sábado, a equipa do Colégio de
Gaia, que não teve talento para parar a turma do conce-
lho de Pombal e perdeu por 18-29. Na outra meia-final, o
Madeira SAD não deu hipótese ao campeão nacional Gil
Eanes e triunfou por 27-22.

Depois de sair para o intervalo a perder (6-9), o Colégio
João de Barros conseguiu dar a volta ao marcador e che-
gar à última dezena de minutos na frente (16-15). Só que
a partir daí... “Faltou um bocadinho mais de cabeça nos
últimos ataques. Houve precipitação e um grande desgas-
te físico”, admitiu Paulo Félix. 

Ainda assim, o técnico mostrou-se satisfeito na reedi-
ção da final da temporada passada. “Foi um grande jogo.
Estamos cada vez mais perto dos dois primeiros lugares e
podem contar connosco para a próxima temporada.” �

D
R

João de Barros esteve perto de conquistar o troféu

E a Taça de Portugal 
aqui tão perto...
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Jornal de Leiria   Tiragem: 15000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 36

  Cores: Cor

  Área: 5,82 x 8,54 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 36061551 16-06-2011

Andebol
Juve Lis sagra-se
campeã de iniciados

A Juventude Desportiva do Lis sagrou-se
Campeã Nacional de Iniciados Masculinos
da 2ª Divisão de andebol. Na fase final, que
decorreu em Leiria, a equipa orientada por
Vítor Santos conquistou o título após empa-
tar com o Académico do Porto (17-17) e
vencer o GA Portalegre (36-23) e o Gon-
domar Cultural (31-27). �
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A18

  Tiragem: 2500

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 21

  Cores: Cor

  Área: 12,94 x 7,98 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 36063342 16-06-2011

Este era um jogo entre
equipas com destino - a
descida de divisão -, por isso
saber quem venceria apenas
seria uma questão de honra.

Relaxadamente, os
vizelenses entram em jogo e,
“com figura de corpo presente”,
encaixaram em sete minutos um
parcial de 6-0. Perante tal

Andebol - Nacional de Seniores (2.ª Divisão - Fase de Apuramento)

�FIM DE ESTAÇÃO�
desacerto, o treinador Nikolov
pediu paragem de tempo,
corrigiu alguns aspectos e
começou a recuperação do
Callidas, perante um adversário
também ele desmotivado. Com
o decorrer do tempo, a equipa
vizelense foi melhorando, mas
o resultado, esse ficou marcado,
no início da partida, com os de
Sandim a controlarem o
marcador.

No reatar da segunda
parte, os visitantes apareceram

completamente transformados
- e para melhor -, começando a
jogar com cabeça; aos poucos
recuperaram no marcador, mas
sem nunca conseguirem
atingir a igualdade.  Assim,
acabou por vencer aquele que
mais fez pela vida (24-21).

Foi um jogo triste, em que
os dois conjuntos não tiveram
arte para fazer melhor, e com
arbitragem discreta - a exibição
dos intervenientes também
não passou de medíocre.

Modicus Sandim, 24
Callidas, 21
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XI Torneio Cidade de Vila Real 
/ Abílio Botelho

Como encerramento 
da época desporti-
va 2010/2011, rea-

lizou-se o XI Torneio Cidade 
de Vila Real / Abílio Botelho, 
que decorreu nos dias 11 e 
12 de Junho. Contando com 
a participação de 235 dos es-
calões de Bambis, Minis, In-
fantis, Iniciados e Juvenis, 
esta 11ª edição decorreu den-
tro das melhores expectativas 
e contou, mais uma vez, com 
o apoio da Câmara Municipal 
de Vila Real, estando integra-
do nas Festas da Cidade e do 
McDonalds.

Festand da associação de 
andebol de Vila real

Com um total de cerca de 
100 atletas da AD Godim 
(1 equipa), AD Amarante (2 
equipas), CDM Peso da Régua 
(4 equipas) e AE de Vinhais (3 
equipas) realizaram-se 30 jogos 
dos escalões de Bambis e Minis 
onde reinou a boa disposição e 
desportivismo.

infantis Masculinos

Disputados durante o dia 
de domingo, o vencedor do 
escalão de Infantis Mascu-
linos foi a AD Godim de-
pois das vitórias sobre o SVR 
Benfica (19/14) e sobre a AD 
Amarante (27/11). Na luta 
pelo 2º lugar, os vila-realenses 
venceram claramente a AD 
Amarante por 33/3, quedan-
do-se os amarantinos pelo 3º 
posto. 

iniciados Masculinos

O escalão de Iniciados foi 
disputado na tarde de sába-

do. No primeiro jogo, o SVR 
Benfica venceu a AD Godim 
por 29/24. Também no se-
gundo jogo, os reguenses ven-
deram cara a derrota, sendo 
ultrapassados pela AD Ama-
rante por 32/31. Assim sendo, 
o último jogo decidiria o ven-
cedor do torneio e aí o SVR 
Benfica revelou-se mais for-
te. Perto do final, (8 minutos 
para o fim) aconteceu o mo-
mento mais marcante deste 
fim-de-semana. Num rema-
te de ponta, o atleta do SVR 
Benfica, Nuno Silva, após li-
geiro toque de um adversá-
rio embateu violentamente 
na parede do pavilhão caindo 
inanimado. Depois de pron-
ta assistência para estabiliza-
ção por parte dos treinadores 
e da organização e chamado o 
INEM, o atleta foi encami-
nhado para o hospital de Vila 
Real, e após exames efectua-
dos, teve alta a meio da noi-
te. Para susto bastou! Na se-
quência deste acontecimento, 
os treinadores árbitros e a or-
ganização decidiram termi-
nar aí o jogo (31/20), ficando 
também a entrega de prémios 
adiada para domingo. 

Juvenis Masculinos

O escalão de Juvenis, tam-
bém disputado no domingo, 
teve como vencedor a Asso-
ciação Desportiva de Go-
dim, depois de estes terem 
vencidos respectivamen-
te o SVR Benfica (30/24) 
e o DLC Gouveia (24/22). 
Mesmo apresentando-se 
com uma equipa mais debi-
litada que habitualmente, os 
reguenses justificaram ple-
namente o triunfo, destacan-

do-se a eficácia defensiva do 
guarda-redes, Pedro Barros e 
a ofensiva do resto da equi-
pa. Assim sendo, ficou para 
fecho do torneio a atribuição 
do 2º e 3º lugares. Num jogo 
inicialmente equilibrado, 
o SVR Benfica revelou-se 
mais fresco e lúcido na hora 
do remate, vencendo por 
31/19, destacando-se tam-
bém a grande exibição do 
guarda-redes, João Gomes.

Classificação

Infantis Masculinos

Equipa Pts JG V E D GM GS GD
AD Godim 6 2 2 0 0 54 46 8
SVR Benfica 4 2 1 0 1 55 49 6

D. L. C. GOUVEIA 2 2 0 0 2 41 55 -14

Equipa Pts JG V E D GM GS GD
AD Godim 6 2 2 0 0 46 25 21
SVR Benfica 4 2 1 0 1 47 22 25

AD Amarante 2 2 0 0 2 14 60 -46

Classificação

Iniciados Masculinos

Equipa Pts JG V E D GM GS GD
SVR Benfica 6 2 2 0 0 60 44 16

AD Amarante 4 2 1 0 1 52 62 -10
AD Godim 2 2 0 0 2 55 61 -6

Classificação

Juvenis Masculinos
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Andebol

Ginásio Andebol Portalegre em 3º lugar
na Final Four do Nacional da 2.ª divisão

> Os iniciados do GAP culminaram uma
excelente época com um lugar no pódio
(3º) na Final Four da 2ª divisão, que se realizou
em Leiria, de 10 a 12 de Junho. Depois de
terem assegurado a subida à 1ª divisão,
alcançaram um lugar honroso na fase final
da competição, culminando a sua
participação com um resultado muito
expressivo, vencendo o vencedor da Zona
Norte por 61- 28. Foi pena que no primeiro
jogo tenham revelado um grande nervosismo
e ansiedade, numa partida em que tudo
correu mal, com imensos falhanços “quase
escandalosos” no início da partida, com a
lesão do João Flores e a exclusão prematura,
ainda na primeira parte, de Diogo Farinha
que após uma exclusão de 2 minutos se
precipitou (mais uma vez a ansiedade)
entrando antes do tempo, provocando a sua
exclusão definitiva da partida. Os jovens de
Gondomar, com uma excelente equipa,
nessa altura conseguiram uma vantagem que
nunca mais perderam. No último jogo da
Final Four, os jovens do GAP libertaram-se
do nervosismo que anteriormente tinham
revelado e aproveitando o facto do
Académico do Porto optar por uma
marcação individual em todo o campo,

durante toda a partida, partiram para uma
vitória folgadíssima, pois este é um sistema
táctico a que o GAP normalmente se adapta
bem, atendendo às características técnicas
de vários dos seus elementos. No final,
apesar do GAP aproveitar para rodar toda a
equipa, o marcador acusava um resultado
muito expressivo e desnivelado, que ninguém
esperaria e que não é usual nesta fase da
competição. Ficou a ideia que o GAP, apesar
da honrosa classificação poderia ter ido
ainda mais além. O campeão nacional foi o
Juventude do Lis (Leiria), ficando em
segundo lugar o Gondomar.

Parabéns aos jovens do GAP que
realizaram uma época extraordinária. 
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Num dia de muito calor,

os cerca de 80 jovens ande-

bolistas oriundos de quatro

concelhos e 8 equipas (F. C.

Rodrigo “A”; F. C. Rodrigo

“B”; Pinhel “A”; Pinhel

“B”; Mêda “A”; Mêda “B”;

Almeida e Vilar Formoso),

divididos em 2 campos de

jogo montados no relvado

do Estádio Municipal de Fi-

gueira Castelo Rodrigo, rea-

lizaram na parte da manhã

os jogos correspondentes à

1º Encontro Inter-Concelhio de Andebol de 5 do distrito

da Guarda

Vilar Formoso vence

1ª fase do 1º Encontro Inter-

Concelhio de Andebol de 5.

Da parte da tarde, reali-

zaram-se as finais, onde a

equipa representante da Es-

cola do 1º Ciclo de Vilar For-

moso revelou-se mais forte

que as restantes equipas, ga-

nhando a final à equipa da

Mêda “A” por 9-3.

O dia terminou com a

entrega dos troféus e lem-

branças a todos os partici-

pantes.
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Jorge Rito apontado como 
novo treinador do Benfica

jorge Rito deixou o AbC de braga e já é apon-
tado como futuro treinador do benfica, depois 
da saída do técnico josé António Silva.

No site oficial do AbC, o treinador alcoba-
cense deixou uma mensagem de agradeci-
mento aos adeptos de um clube que serviu 
durante 23 anos. 

“Foi aqui que tudo começou. Desde os in-
fantis até aos seniores fui subindo, degrau a 
degrau, sem tropeções, o caminho que me 
trouxe, até há sete anos, ao lugar para o 
qual tanto tinha trabalhado. Foram muitos 

os jogadores que vi partir para outros clubes, 
outros que presenciei o seu adeus à moda-
lidade, hoje chegou a minha vez de encerrar 
um longo ciclo e de abraçar os que cá ficam. 
A minha partida só prova que não há lugares 
vitalícios nem pessoas insubstituíveis”, referiu 
o técnico na hora do adeus de braga.

Na próxima temporada poderão ser, assim, 
dois os representantes da região no benfica, 
uma vez que o nazareno Inácio Carmo deixou 
o FC Porto e já se terá comprometido com os 
encarnados.
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