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Andebol
Nacionais da 2ª e 3ª divisão 
de seniores masculinos
Realiza-se no próximo dia 
14 de abril a 3ª jornada 
da fase de apuramento da 
zona sul grupo B, do na-
cional da 2ª divisão, com o 
Vela de Tavira a receber o 
Alto do Moinho às 21 ho-
ras, no pavilhão municipal 
de Tavira.

Este grupo é liderado 
pelo Ginásio do Sul com 
22 pontos, estando a equi-
pa tavirense no 3º lugar 
com 20.

Para a fase de apura-
mento, zona sul, do nacio-
nal da 3ª divisão, a 2ª jor-

nada realiza-se dia 14 de 
abril, com o Costa Doiro 
a deslocar-se ao recinto do 
Redondo e o derby Náuti-
co do Guadiana - Lagoa A. 
C. joga-se a partir das 19 
horas no pavilhão muni-
cipal de Vila Real de San-
to António.

A liderança pertence 
ao Torrense com 29 pon-
tos, o Lagoa A. C. ocupa 
o 5º posto com 22, em 7º 
está o Náutico do Guadia-
na com 17 e o Costa Doi-
ro ocupa a 8ª posição com 
14 pontos.
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Nacionais dos escalões 
de formação masculinos
Dia 14 realiza-se a 6ª jor-
nada da 2ª fase zona 3, do 
nacional da 2ª divisão de 
Juvenis, com o Vela de Ta-
vira a receber o A. D. C. 
Benavente às 12 horas, no 
municipal de Tavira.

A classificação é lide-
rada por Vela de Tavira e 
Sporting, com 14 pontos.

Para a 1ª divisão zona 
sul, de Juvenis, dia 15 re-
aliza-se a 18ª jornada com 
o Lagoa A. C.  a receber o 
Belenenses, às 17 horas, no 
municipal Jacinto Correia, 
em Lagoa. A liderança per-
tence ao Sporting com 42 
pontos, estando o Lagoa A. 
C. na 2ª posição com 34.

Na 1ª divisão de Inicia-
dos, 2ª fase grupo B zona 3, 
a 7ª jornada é realizada dia 
14 com o Vela de Tavira a 
receber o A. C. D. Bena-
vente às 15 horas, no mu-
nicipal de Tavira.

Esta prova é liderada 
pelo Samora Correia com 
40 pontos e o Vela de Ta-
vira ocupa o 3º posto com 
35.

Na 2ª divisão da mes-
ma categoria, 2ª fase zona 
3, dia 14 realiza-se a 5ª jor-
nada com o Costa Doiro a 
receber o Évora Andebol às 
15 horas, no pavilhão mu-
nicipal de Lagos. A lide-
rança é pertença do União 
e Progresso com 10 pontos 
e o Costa Doiro está no 6º 
lugar com 4.

No nacional de Infan-
tis, 2ª fase zona 3, a 7ª jor-
nada realiza-se dia 15 de 
abril com o Lagoa A. C.  a 
receber o C. C. P. Serpa às 
15 horas, no municipal Ja-
cinto Correia, em Lagoa. 
Esta zona é liderada pelo 
Benfica “A” com 16 pon-
tos, estando a equipa lago-
ense no 4º lugar com 14.
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DESPORTO

> Mais de 70 títulos vão estar em disputa em 11 modalidades. Braga e Guimarães acolhem provas.

UNIVERSITÁRIOCAMPEONATOS NACIONAIS UNIVERSITÁRIOS

> nuno gonçalves (UM)

A Federação Académica do Des-
porto Universitário (FADU) é a
entidade máxima do Desporto
Universitário (DU) em Portugal,
tendo sido fundada em 1990
com o objectivo de “dinamizar,
incentivar e organizar o desporto
no seio do Ensino Superior”. Ac-
tualmente, e passadas que estão
duas décadas, a FADU tem cerca
de 8000 praticantes filiados e
atribui 200 títulos nacionais uni-
versitários, sendo que grande
parte destes são disputados nu-
ma semana repleta de compe-
tição e emoção, que são as Fases
Finais dos CNUs.

As Fase Finais são um evento
multidesportivo onde se concen-
tram as equipas e os atletas das
diversas modalidades colectivas
e individuais que se apuraram ao
longo das fases de qualificação
regionais e nacionais.

Com a sua génese em 1990, e
tendo como palco a cidade de
Lisboa, as Fases Finais viajaram
pela primeira vez até ao Minho
em 1996. A AAUMinho iniciava
então o seu histórico percurso
como uma das grandes forças
motrizes no DU. Nesse ano a
academia minhota conquistou o
seu primeiro título colectivo
através do futsal masculino. O

andebol masculino da AAUM,
actualmemnte uma das modali-
dades mais medalhadas, subiu
nesse ano pela primeira vez ao
pódio (bronze).

Este foi o primeiro grande
evento desportivo que o então
recém-inaugurado pavilhão da
Universidade do Minho em
Gualtar acolheu, e a prova de-
correu apenas em Braga.

Passados dois anos os minho-
tos voltam a organizar as Fases
Finais na cidade dos arcebispos.
O andebol masculino e o volei-

bol feminino conquistaram os tí-
tulos de vice-campeões nacio-
nais universitários. Em termos
individuais, Solange Cabral con-
quistou a medalha de ouro no té-
nis de mesa (algo que viria a
repetir nos dois anos seguintes).
Patrícia Afonso (ténis de mesa) e
Cláudia Ribeiro (badminton)
conquistaram o bronze.

Na sua terceira organização do
evento (2002), a UMinho já com
o novo pavilhão desportivo no
Campus de Azurém em funcio-
namento, muda o seu centro de

operações para Guimarães, onde
irá decorrer toda a competição.

O andebol masculino conquista
então o seu primeiro “tridente”
(2000-2001-2002), o voleibol
feminino sobe ao segundo de-
grau do pódio e o futsal masculi-
no arrebatou o bronze. Nas mo-
dalidades individuais, Emanuel
Fernandes no xadrez fez xeque-
-mate à concorrência (ouro) e
Elias Bene no ténis sagrou-se
vice-campeão nacional.

Volvidos cinco anos (2007),
pela primeira vez umas Fases Fi-

nais são divididas entre duas
cidades: Braga e Guimarães.
Ambos os campis da UMinho
são o palco para mais uma histó-
rica edição onde os minhotos
conquistaram quatro medalhas
de ouro (andebol masculino,
voleibol feminino, ténis de mesa
e xadrez) e três de bronze (futsal
feminino e badminton). O volei-
bol feminino iniciou nesse ano
uma marcha triunfal que culmi-
nou na conquista consecutiva de
quatro títulos nacionais univer-
sitários.

Hoje, 20 anos após a conquista
da primeira medalha numas Fa-
ses Finais, a academia minhota
volta a apontar baterias aos tão
ambicionados títulos e terá pela
segunda vez nas actuais capitais
europeias da cultura e juventude
o local ideal para esta batalha.

Mais de 70 títulos univer-
sitários vão estar em disputa em
11 modalidades, tudo isto duran-
te nove dias e em mais de uma
dezena de instalações desporti-
vas. A AAUMinho, como seria
de esperar, vai ter mais um papel
de excelência não apenas em ter-
mos competitivos, mas também
em termos organizativos, com o
suporte da estrutura profissional
do Departamento Desportivo e
Cultural dos Serviços de Acção
Social da UMinho.

Fases finais de volta ao Minho
A Universidade do Minho volta a ser pela quinta vez na sua história o palco maior do desporto nacional universitário,
ao organizar entre os dias 14 e 22 de Abril as Fases Finais dos Campeonatos Nacionais Universitários (CNU’s). 
A AAUMinho conquistou pela primeira vez uma medalha nas Fases Finais em 1992, através do Voleibol Masculino.

NUNO GONÇALVES

Equipa de andebol da Universidade do Minho é uma das fortes candidatas às medalhas nos CNU’s
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DESPORTO UNIVERSITÁRIO>>22

Fases finais dos CNU’s 
de volta ao Minho
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CAMPEONATOS NACIONAIS UNIVERSITÁRIOS

Fases finais dos CNU’s
estão de volta ao Minho
de 14 a 22 de Abril >> 22
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RESULTADOS

FC Porto 
vence Benfica

O FC Porto venceu o Benfica,
por 24-22, e cimentou a
liderança do grupo A de
apuramento de campeão, 
da fase final do campeonato
nacional de andebol. No
Funchal, o Madeira SAD levou a
melhor no duelo com o Águas
Santas, ao vencer por 28-20,
enquanto o ABC foi derrotado
em casa pelo Sporting (19-22). 
No grupo B, os resultados
foram os seguintes: 
Sp. Horta-Fafe (16-13), 
S.Bernardo-Belenenses (23-21) 
e Xico Andebol-Ismai (32-29).
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> paulo machado

ABC sucumbiu no duelo com o
Sporting, depois de estar em
vantagem na partida. Leões so-
bressaíram na segunda parte e
alteraram o final de uma história
que até estava a ser escrita para
um final feliz da turma braca-
rense. 

Foi um jogo de nervos, com o
ABC a  traduzir a superioridade
no marcador no decurso da pri-
meira parte, aproveitando algu-
mas perdidas dos ‘leões’ nos mi-
nutos iniciais, e partindo para
uma exibição consistente, quase
sem falhas, alcançando uma
vantagem de quatro golos ao in-
tervalo (13-9) com José Pedro
Coelho em plano de destaque,
letal nas oportunidades que dis-
pôs.

O Sporting voltava a abanar no
Pavilhão Flávio Sá Leite, sem
argumentos para um ABC que se
revelava superior. Tudo corria
de feição. A meio da primeira
parte Álvaro Rodrigues chegou
a ser excluído dois minutos, com
o marcador ainda muito nivela-
do (3-3), mas nem nessa altura a
turma comandada por Carlos
Resende tremeu.

Os bracarenses chegaram a ter
cinco golos de vantagem (12-7),

abrindo caminho para um triun-
fo que parecia o destino. 

Mas o sonho dos bracarenses
tornou-se num pesadelo, com os
leões a darem a volta ao mar-
cador.

Na segunda parte, Hugo Fi-
gueira cresceu na baliza do
Sporting e a partida ficou re-
lançada, com os ‘leões’ a recu-
perarem do prejuízo (15-14), so-

bressaíndo ainda Fábio Maga-
lhães. O ímpeto dos ‘academis-
tas’ baixou, sobretudo na eficá-
cia ofensiva. Aos 45 minutos, a
história do jogo alterou-se com o
Sporting a aproveitar a exclusão
de Luís Bogas e igualar a con-
tenda (16-16). A história que até
caminhava para um final feliz
para os bracarenses, dava uma
volta quase inesperada, com

duros golpes na estratégia de
Resende: Tiago Pereira saiu le-
sionado e José Pedro Coelho as-
sumiu a posição de central. A
dez minutos do final, o Sporting
passou para a frente do mar-
cador (17-18) e foi-se aguentan-
do, com o ABC a acusar ainda
alguns erros da equipa de arbi-
tragem. E sem fulgor para voltar
a recuperar.

ANDEBOL

> Na próxima jornada a equipa do ABC defronta o Águas Santas.

FASE FINALGUARDA-REDES DO SPORTING FOI A PRINCIPAL FIGURA DO JOGO

ABC 191 

Humberto Gomes, Bruno Dias, Tiago
Pereira (1), José Rolo (2); Rui Lourenço
(1), Álvaro Rodrigues, Pedro Seabra (3),
José Pedro Coelho (8), Sérgio Caniço,
Miguel Sarmento (1), Fábio Vidrago (3),
João Santos, Mário Peixoto e Luís
Bogas. 
Treinador: Carlos Resende

SPORTING 221 

Hugo Figueira e Ricardo Correia; Frankis
Carol (1), Pedro Portela (5), Bruno
Moreira (6), Yailan Del Sol, Rui Silva
(2), Hugo Rocha (1), Fábio Magalhães
(3). Pedro Solha (2), Ricardo Dias (1),
João Pinto, João Paulo Pinto e Daniel
Muresan (1).
Treinador: Branislav Pokrajak

Árbi t ros:  Bruno Rodrigues e Carlos
Capela.
Intervalo: 13 - 9

Mudaram o final da história
O ABC saiu derrotado no duelo de ontem com o Sporting por 19-22, depois de uma primeira
parte soberba em que chegou a deter a vantagem de quatro golos. Partida marcada por
alguns erros da arbitragem, a lesão de Tiago Pereira e grande exibição de Hugo Figueira.

FLÁVIO FREITAS

ABC esteve em vantagem na partida, mas os ‘leões’ mostraram superioridade na segunda parte

lll

“Fizemos um jogo muito
equilibrado na primeira
parte, nomeadamente do
ponto de vista defensivo,
sofremos somente nove
golos. Mas na segunda
parte tudo se alterou, o
Hugo Figueira fez um
belíssimo jogo e faltou um
bocadinho assim para con-
seguir algo mais. Não pos-
so acrescentar mais a um
jogo em que não con-
seguimos marcar”

Carlos Resende (Trein. ABC)
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PRÓXIMA JORNADA

Sporting - FC Porto

Benfica - Madeira SAD

Águas Santas - ABC

4.ª JORNADA  

FC Porto 24 - 22 Benfica

ABC 19 - 22 Sporting

Madeira SAD 28 - 20 Águas Santas 

Classificação J V E D Golos Dif. Pts

1 FC Porto 4 3 1 0 104 : 99 5 42

2 Madeira SAD 4 3 1 0 99 : 81 18 37

3 Sporting 4 2 1 1 96 : 91 5 36

4 Benfica 4 1 1 2 93 : 95 -2 36

5 Águas Santas 4 0 0 4 100 : 115 -15 32

6 ABC 4 1 0 3 82 : 93 -11 31

                                               

GRUPO A   .

FEDERAÇÃO DE ANDEBOL DE PORTUGAL.

Pavilhão Flávio Sá Leite, Braga

Árbitros: Bruno Moreira 
e Carlos Capela

ABC 19
Humberto Gomes (Bruno Dias); José 
Rolo (2), Fábio Antunes (3), Tiago 
Pereira (81), Pedro Seabra Marques 
(3), Sérgio Caniço, Miguel Sarmento 
(1), Rui Lourenço (1), Mário Peixoto, 
José Pedro Coelho (8), Álvaro 
Rodrigues, e Luís Bogas

Treinador: Carlos Resende

Sporting 22
Hugo Figueira e Ricardo Correia; 
Frankis Marzo (1), Pedro Portela (5), 
Bruno Moreira (7), Del Sol, Rui Silva 
(1), Pedro Solha (2), Ricardo Dias (2), 
João Pinto, Daniel Murean, Hugo 
Rocha (1) e Fábio Magalhães (3). 

Treinador: Branislav Pokrajac

Ao intervalo: 13-9.

FC Porto reforçou comando
O Futebol Clube do Porto recebeu e bateu o Benfica

por 24-22 e aumentou para cinco pontos a vantagem sobre

o Madeira SAD, que agora está na segunda posição, de-

pois da vitória de ontem sobre o Águas Santas (28-20). Já 

o ABC, com a derrota frente ao Sporting, segue na última 

posição.

Protocolo com Escolas Dona Maria II e Carlos Amarante

ABC reforça posição nas escolas

Luís Teles ladeado pelos diretores das Escolas

O ABC celebrou ontem um 
protocolo de cooperação com 
as escolas D. Maria II e Carlos 
Amarante no âmbito do Des-
porto Escolar.

No evento marcaram presen-
ça o presidente do ABC Luís Te-
les, bem como o coordenador 
do Desporto Escolar do Distri-
to de Braga, Luís Covas.

O líder dos academistas  
considerou este momento 
como «um reforço do protoco-
lo de formação, uma vez que 
o ABC é uma escola de des-
porto». Por seu turno, Horten-
se Santos, diretora da escola 
Dona Maria II, referiu que «o 
bem-estar dos alunos é sem-

pre uma preocupação» e que 
o seu estabelecimento de en-
sino apoia a formação e pro-
jetos físicos». Em representa-

ção da Escola Carlos Amarante, 
Vasco Grilo sublinhou que «a 
escola está sempre aberta às 
forças vivas da cidade».

ABC fez uma primeira parte de bom nível mas eclipsou-se a seguir

Que se passou na segunda parte?
Luís Filipe  � Silva

Este jogo tinha tudo para ter 
um final feliz feliz para o ABC, 
mas tal não aconteceu. 

Depois de uma primeira 
parte muito bem consegui-
da, onde o ABC dominou em 
todos os aspetos um Sporting 
cuja exibição chegou a roçar o 
desastrado, veio uma segunda 
metade onde o ABC falhou re-
dondamente no capítulo ofen-
sivo e viu os leões recuperarem 
uma desvantagem que chegou 
a ser de cinco golos.

É certo que houve vários as-
petos que condicionaram a se-
gunda parte academista, mas 
não chegam por si só para ex-
plicar o descalabro e para os 
parcos seis golos marcados 
nesse período.

A lesão de Tiago Pereira que 
obrigou José Pedro Coelho a as-
sumir outras funções em deter-
minadas partes do jogo e tam-
bém algumas decisões menos 
acertadas por parte da equipa 
de arbitragem foram alguns 
dos percalços que o ABC teve 

de enfrentar, isto para além da 
subida de rendimento do Spor-
ting, bem comandado por Pe-
dro Portela e Bruno Moreira, os 
marcadores de serviço.

O ABC até conseguiu equi-
librar as operações, mas os 
10 minutos finais marcaram 
uma recuperação muito for-
te do Sporting.

Além disso, na baliza do 

Sporting, Hugo Figueira co-
meçou a assumir protagonis-
mo com várias defesas deci-
sivas que impediram o ABC 
de responder à letra aos go-
los dos “leões”.

Carlos Resende: 
«Faltou eficácia»

O técnico Carlos Resende fa-
lou em falta de eficácia para 

explicar o desaire.
«Só sofremos nove go-

los na primeira parte, fren-
te a uma equipa com o po-
derio do Sporting, não dei-
xa de ser notável, mas na se-
gunda parte apenas marcá-
mos seis golos.

Na segunda parte o Hugo Fi-
gueira fez uma exibição muito 
boa. Faltou eficácia».

O treinador referiu que 
Tiago Pereira ainda vai fazer 
raio-x para aquilatar a gravi-
dade da lesão.

Pokrajac satisfeito
O técnico do Sporting,

Branislav Pokrajac estava na-
turalmente satisfeito pelo 

rendimento no segundo tem-
po. «É muito difícil jogar fren-
te ao ABC em Braga e para 
nós é a razão porque não jo-
gámos bem.

Na segunda parte jogámos 
um pouco melhor, mas o ABC 
também não jogou bem. Fize-
mos uma recuperação fantás-
tica», disse.

José Pedro Coelho foi o melhor marcador do jogo, com oito golos

DR

DR
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Desporto p.23

ABC derrotado
no Sá Leite
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Andebolistas conviveram 

No sábado, dia 7, os antigos 

atletas do andebol da ARCA, 

dos anos 1993/94/95, junta-

ram-se para mais um encon-

tro convívio. O organizador foi 

Vítor Gomes, também antigo 

atleta. Depois de uma pela-

dinha no Pavilhão Carlos Al-

meida, entre eles formaram 

duas equipas e recordaram 

com saudades golos para to-

dos os gostos, sem esquecer-

mos aquele golo característi-

co remate em rodízio de Nuno 

Amorim, que tão bem sabe 

fazer. Quem ganhou? Não 

importa, mas direi que foi a 

amizade que prevalece entre 

eles. E, num almoço que se 

seguiu no Restaurante Conví-

vio, a confraternização conti-

nuou, com algumas palestras 

à mistura alusivas à modali-

dade, às cores que defendia e 

algumas lamentações por se 

ter terminado com esta mo-

dalidade na ARCA. Fizeram 

questão de que nomeásse-

mos os seus nomes, vindo al-

guns de muito longe para este 

evento.

Presentes: Vítor Gomes, 

Luís Campos, Pina Figueiredo, 

Ricardo Vieira, Bruno San-

tos, Nuno Amorim, Mar-

co Paulo, Luís Pratas, Jorge 

Humberto, Paulo Sousa, Vitor 

Cunha, António Pedro, Frede-

rico Novo, Carlos Marques, 

Tiago Ramalho, Rui Pinho, 

Hilário Antunes, Rui Nunes e 

Rui Ferreira; treinadores, es-

tiveram presentes Armindo 

Torres e Pina Figueiredo; e o 

ex-presidente de direção, Idá-

lio Torres.
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“Sociedade” mostrou ter a lição bem estudada e não foi surpreendida.

Àterceira foidevez.Depoisde
duasderrotasna fase regular, on-
temà tarde, oMadeira SADcon-
seguiu, finalmente, derrotar o
Águas Santas, esta época. Os in-
sulares triunfarampor28-20eem
quatro jogos nesta fase final re-
gistam três triunfoseumempate.
Comotal,mantêmaperseguição
ao FC Porto, líder e campeão, e
mostram que têm argumentos
para lutar, de igual-para-igual,
com Benfica e Sporting pelo 2.º
lugar. Ao invés, os maiatos aver-
baram o 4.º desaire em outros

tantos embates e, ontem, não
conseguiram repetir a “proeza”
devoltar a se superiorizaraosma-
deirenses. SAD que tinha a lição
bemestudadaecontrolouapar-
tida, tendo chegado ao intervalo
na frentepor 12-7.Cincobolasde
vantagem que, no final, se cifra-
ram em oito (depois de 16-13 na
2.ªparte), numtriunfo “semespi-
nhas” (por 28-20) da equipa
orientada por Paulo Fidalgo.
Pelo conjuntomadeirense, jo-

garam e marcaram: Telmo Fer-
reira,GonçaloVieira (3), Leandro

Nunes (1), José Jesus, João Men-
des (3), Daniel Santos (6), Luís
Carvalho,NunoSilva (1), JoãoAn-
tunes (3), LuísMarques, João Fer-
raz (7), José Azevedo eHugo Ro-
sário (4).Nos maiatos, grande
destaque para Pedro Cruz, autor
de 11 golos.
Na próxima jornada, a 5.ª, já

no sábado (dia 14), o Madeira
SADdesloca-seàLuz, emLisboa,
para medir forças com o Benfica
(18h30). 1

Vasco Sousa

vascosousa@jornaldamadeira.pt

Os madeirenses venceram, no Pavilhão do Funchal, a forma-
ção nortenha por 28-20 e ainda não perderam na fase final.

Madeira SAD navega
em “Águas Santas”

7 ANDEBOL - 4.ª JORNADA DA FASE FINAL DA 1.ª DIVISÃO MASCULINA
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 Ò picAssinos

FestivAl  
de sopAs AtRAi  
500 visitAntes

Perto de meio milhar de pesso-
as participou, no passado dia 
31 de março, no “III Festival de 
Sopas”, organizado pela Sec-
ção de Andebol da Sociedade 
de Instrução e Recreio (SIR) 1º 
de Maio. O evento, que teve 
lugar no pavilhão de Picas-
sinos, “decorreu dentro das 
expectativas”, como contou ao 
JMG Patrícia Dinis, membro da 
organização.
Segundo a responsável, 
“conseguimos atingir o mesmo 
número de visitantes dos anos 
anteriores, cerca de 500”, que 
tiveram à sua disposição 40 
sopas de diferentes sabores e 
ingredientes.
Recorde-se que a iniciativa 
pretendia angariar fundos para 
fazer face às despesas da 
secção de andebol. ß
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 Ò Andebol 

iniCiadas da siR  
VenCem nazaRé Cup 2012

A equipa de iniciadas da Sociedade de Instrução e Recreio (SIR) 1º de Maio, 
de Picassinos, foi a grande vencedora do XXV Torneio de Andebol, promovido 
pela Associação Externato Dom Fuas Roupinho, de 2 a 5 de abril, na Nazaré 

A SIR fez-se re-
presentar neste 
evento com a sua 
equipa de inicia-
das, tendo como 

objetivo a preparação do plantel 
para a fase decisiva do campeo-
nato nacional que se aproxima e a 

valorização do espírito de grupo.
Devido à desistência de última 

hora de equipas que se encontra-
vam inscritas a SIR apresentou-se 
como o principal candidato à vi-
tória no torneio e desde cedo a 
equipa comandada por Carlos 
Arrimar demonstrou dentro de 

campo as suas credencias vencen-
do com facilidade os três jogos da 
primeira fase bem como a semi-
-final frente ao Cister de Alcobaça.

Com um pavilhão praticamente 
esgotado reencontrou na final o 
São Bernardo e a equipa de Avei-
ro nada pôde fazer face à deter-

minação e maior valia das atletas 
de Picassinos que venceram a fi-
nal por 25-10. 

O domínio da SIR foi em toda a 
linha e juntou à vitória no torneio, 
o melhor ataque, a melhor defe-
sa, a melhor guarda-redes através 
da Isabel Cardoso, enquanto que 
Alexandra Silva acumulou ao títu-
lo de melhor jogadora o de me-
lhor marcadora com 32 tentos. 
Para o pleno faltou o troféu disci-
plina conquistado pelo Cister de 
Alcobaça.

Nos cinco jogos realizados 
participaram e marcaram pela 
SIR: Carolina Pereira; Marta San-
tos (14); Tânia Marques (21), 
Letícia Cruz (15), Marta Simões 
(3), Alexandra Silva (32); Jéssica 
Cordeiro (17); Leonor Valinha (5); 
Ana Lopes, Rita Carlos, Carolina 
Cintra (11); Isabel Cardoso, Fran-
cisca Gama (1), Bruna Simões 
(14) e Iris Amaral.

No próximo sábado as inicia-
das recebem no Pavilhão Nery 
Capucho, pelas 14h, a equipa de 
Lagoa e, em caso de vitória, igua-
lam o opositor no segundo lugar 
da Zona Sul do Campeonato Na-
cional da 1ª Divisão. ß

tReinAdoR sAtisFeito Com vitóRiA

No final do torneio, o JMG 
esteve à conversa com o técnico 
Carlos Arrimar, que revelou a 
“receita” para tanto sucesso

Quais foram os objetivos para esta pro-
va e que avaliação faz do resultado?

O objetivo principal era o de dar compe-
tição durante o período das férias escolares 
da Páscoa que coincide com uma paragem 
no campeonato. A participação neste tipo de 
torneio nunca se pode considerar negativa, 
porém o quadro competitivo não foi tão forte 
quanto esperávamos. Contudo, acabou por 
ser positivo para certas atletas que têm normal-
mente pouco tempo de utilização e que assim 
tiveram a oportunidade de evoluir e de mostrar 
que também podem ser mais-valias.

este é o terceiro torneio conquistado 
após terem vencido o imosonhocup e o 
Kakygaia, qual é a receita? 

De facto parece que só jogamos para ga-
nhar torneios, mas a realidade é que todos os 
torneios tiveram características diferentes. Se o 
primeiro foi uma surpresa, o segundo uma con-

quista a cada jogo até à final. À saída para o 
terceiro havia a consciência de que só o pri-
meiro lugar era admissível. Assim aconteceu e 
acabámos por ganhar a final, bem como os 
três prémios individuais da competição.

a equipa tem sofrido algumas lesões, 
nomeadamente a atleta joana espinha, 
muito importante para a equipa. como tem 
o grupo ultrapassado este momento?

De facto a equipa tem vindo a ressentir-se 
bastante, por diversas razões, pela alegria e 
boa disposição que a Joana trazia ao grupo, 
pela qualidade técnica e física que acrescen-
tava à equipa e por ser a única lateral direita 
esquerdina. Assim, tivemos de deslocar atletas 
para essa posição quando essas mesmas atle-
tas já estavam a evoluir noutras posições. Tem 
sido um processo lento até porque temos duas 
atletas que vão fazendo mais esse lugar mas 
que ao mesmo tempo jogam noutras posições 
totalmente distintas.

faltam três jornadas para a conclusão 
da segunda fase do campeonato e a sir 
encontra-se em terceiro que é o último 

lugar que permite a passagem à terceira 
fase. já se fazem contas em picassinos?

Penso que as contas já se fazem desde o 
momento em que tivemos conhecimento do gru-
po da segunda fase. Contudo, neste momento 
estamos num dos lugares que dá acesso à ter-
ceira fase e todos (técnicos, atletas, dirigentes 
e apoiantes) sabemos que os próximos dois jo-
gos são decisivos pois jogamos em casa com 
o segundo e na semana seguinte jogamos fora 
com o quarto. A vitória num destes dois jogos 
poderá dar o desejado lugar na terceira fase.

no próximo sábado recebem o lagoa, 
atual segundo classificado. o que espera 
do encontro?

Queremos fazer um bom jogo e ganhar para 
assim ficarmos mais perto da terceira fase. Pen-
so que as atletas estão motivadas para mostrar 
que o resultado em Lagoa foi fruto de um dia 
mau e que não representa a real diferença en-
tre as duas equipas. Quero apenas apelar às 
pessoas simpatizantes da SIR 1º de Maio ou do 
desporto em geral para que compareçam na 
Nery Capucho para que as atletas sintam uma 
força extra vinda do público. ß
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Andebol

Ex-sismarenses levam
Portugal ao Europeu

Frederico Malhão, Pedro Soares e Duarte Carregueiro,
atletas formados no Atlético Clube da Sismaria e que
representam actualmente o Sporting – os dois primeiros
-  e o FC Porto – o terceiro – tiveram um papel decisivo
na qualificação da selecção portuguesa de sub-20 para o
Campeonato da Europa de andebol daquele escalão, que
se realizará na Turquia, de 5 a 15 de Julho. Portugal não
teve grandes dificuldades em garantir o apuramento,
batendo a Eslováquia – a jogar em casa -, por 31-21, e a
Bulgária, por 30-12.  �
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Cerca de mil atletas participaram na 25ª edição 
do Nazaré Cup, um torneio de andebol juvenil 
que é uma referência da modalidade e que 
terminou na passada quinta-feira. Estiveram 
em ação 58 equipas nos escalões de infantis, 
iniciados e juvenis, que disputaram partidas nos 
pavilhões municipais da Nazaré, de Valado dos 
Frades, Pederneirense e Stella Maris.

A JAC Alcanena foi a grande vencedora no 
escalão de infantis femininos, com o 2º lu-
gar a sorrir à equipa A do Dom Fuas, que viu 
Luana Piriquito ser eleita a melhor jogadora. 
Nos masculinos, o triunfo sorriu ao Alto do 
Moínho, enquanto a equipa da casa foi 9ª 
classificada.

Em iniciados femininos, o SIR 1º de Maio 
ganhou o torneio, com o Dom Fuas e o Cister 
Sport a quedarem-se pela 3ª e 4ª posições, 
respetivamente. O Belenenses arrebatou o 
troféu em masculinos, numa prova em que o 
Dom Fuas terminou no 5º lugar e o Cister foi 
10º classificado. 

Nos juvenis femininos, o Vela Tavira conquis-
tou a 1ª posição, o Cister Sport foi 4º e o Dom 
Fuas terminou no 5º lugar. Por seu turno, no 
setor masculino o Sporting dominou a com-
petição, enquanto o Cister Sport de Alcobaça 
fechou a prova em 8º lugar entre 17 equipas e 
o clube organizador se ficou pela 14ª posição 
da tabela. 

ANDEBOL

Nazaré Cup reuniu 
um milhar de atletas

festa do andebol voltou a animar a vilaCM
N
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ANDEBOL Jogos do Sado

Torrense vence
Sporting na final
Uma equipa de atletas do Torrense nascidos

em 2000 ou depois, venceu o Festival de An-
debol Infantil da 10.ª edição dos Jogos do

Sado ao derrotar na final o Sporting Clube de Por-
tugal, por 16-15. No evento, a formação do Inde-
pendente Futebol Clube Torrense venceu ainda as
equipas do União e Progresso (14-10); Passos Ma-
nuel (22-12) e Ginásio do Sul (24-10), na primeira
fase. No seguimento do excelente trabalho que a
Secção de Andebol do IFCT tem vindo a realizar ao
nível da formação e após conseguir apurar os es-
calões de Iniciados e Juvenis para as segundas
fases dos Campeonatos Nacionais da 1ª e 2ª Divi-
são respectivamente, os atletas mais novos do Tor-
rense demonstraram empenho e qualidade que
auguram a continuidade dos bons resultados obti-
dos pelas equipas dos escalões de formação nos
últimos anos.
Do grupo de trabalho fazem parte: Bruno Pereira

(treinador), Jorge Colaço (treinador-adjunto)
Vítor Felício e Jorge Colaço (dirigentes), Gui-
lherme Correia, Marcelo Amaral, Alexandre Silva,
Francisco Felício, Tomás Rodrigues, Alexandre Oli-
veira, Cláudio Vicente, Fábio Paulo, Diogo Guer-
reiro, Gonçalo Afonso, Alexandre Oliveira e Diogo
Vicente.
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Na terça-feira, da passada semana, alguns joga-
dores da equipa sénior do Académico Basket
Clube, vulgarmente conhecido por ABC de Braga
na modalidade de andebol, visitaram o Centro So-
cial da Paróquia de Castelões com o objetivo de
contactar com os mais novos, a fim de lhes pro-
porcionar uma manhã diferente e lhes ensinar as
regras e principais normas a cumprir na prática
da modalidade de andebol. Foi realizada uma ses-
são de autógrafos, bem como uma sessão prática,

onde as crianças do Centro de Atividades de Tem-
pos Livres puderam colocar em prática os conhe-
cimentos adquiridos na sessão teórica ministrada
pelos jogadores. Estiveram presentes nesta ini-
ciativa, Luís Bogas (lateral esquerdo), Humberto
Gomes (guarda-redes), Fábio Vidrago (ponta es-
querda), Bruno Dias (guarda-redes), Miguel Sar-
mento (ponta direita) e José Rolo (lateral direito).
Os mais pequenos foram ainda premiados com
cachecóis do clube.

Atletas de andebol do ABC visitam 
Centro Social de Castelões
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