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Jornal de Estarreja   Tiragem: 3000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 12

  Cores: Preto e Branco

  Área: 15,68 x 13,71 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 34654817 25-03-2011
// Andebol //

Actividades Cultural de Salreu
   A Associação Cultural de Salreu
recebeu, no passado fim-de-
semana, o Ílhavo e o Sanjoanense.
Os primeiros vieram cumprir o
jogo da terceira jornada do
Campeonato Regional Minis
Masculinos. E fazendo jus ao
ditado “não há duas sem três, e à
terceira é de vez”, os nossos Minis
tiveram a sua primeira vitória.
Demonstraram desde início que
queriam ganhar o jogo e o resultado
ficou em 24-3.
   Contudo, espera-se que estes mini
atletas continuem motivados para os
treinos, pois não terão a tarefa
facilitada ao defrontar a equipa que
se segue já no próximo domingo -
C. P. Vacariça.
   Os atletas foram João Dias,
Ricardo Lima, António Ferreira,
Daniel Matos, Luís Silva, André
Oliveira, Daniel Rebelo, Rui Duarte
e Victor Rodrigues. Formação a
cargo de Rui Almeida e Carlos Dias.

Juvenis

   As Juvenis defrontaram a
Sanjoanense. O objectivo para este
jogo foi superado, uma vez que a
equipa Salreense marcou 14 golos
contra os 56 da adversária. Uma
diferença significativa em andebol.
Mas não podemos esquecer que
contra esta equipa as nossas atletas
não haviam ”inaugurado” o
marcador em nenhum dos jogos
anteriores. Este resultado vem apenas
reforçar  que apenas com muito
trabalho e dedicação  se pode crescer
na modalidade. No final, foram
ainda parabenizadas pela equipa
técnica do Sanjoanense, que
reconheceu a evolução da equipa da
AC Salreu.
   Pela equipa alinharam Sara Santos,
Sara Lima, Sara Mortágua, Verónica
Mortágua, Rosa Couto, Daniela
Soares, Ana Filipa Lima, Mariana
Rodrigues, Sara Pinhal, Cristiana Lage

e Patrícia Chipelo. À frente desta
formação esteve Carlos Dias.

Infantis

   As Infantis perderam fora com o
Saavedra Guedes. Tiveram um bom
início de jogo mas, a meio da
primeira parte, a falta de atitude
defensiva e um Saavedra nitidamente
mais forte, faziam temer o desfecho.
Saíram para intervalo a perder por
uma bola. Perto do final, e a perder
por quatro bolas, marcaram três
golos, sem que as adversárias
reagissem. Ainda se acreditou na
vitória, mas da parte da equipa da
casa veio a resposta. O resultado ficou
em 19-15. Em campo estiveram
Ana Miranda, Cassandra Conceição,
Ana Lopes, Emília couto, Mariana
Alves, Beatriz Marques, Joana
Simões, Bruna Carinha, Inês Ribeiro,
Cheila Conceição e Rafaela Grego.
No comando técnico esteve Beto.
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Tarefa cumpida. O Madeira SAD
(4.º à entrada da 21.ª jornada) derro-
tou, como se esperava, a Académica
de SãoMamede (9.ª), ontemànoite,
no Funchal, por 29-22 e deu mais
umpasso para ficar numdos três pri-
meiros lugares da 1.ªDivisãomascu-
lina de Andebol. Os nortenhos vie-
ram à Região para complicar a tarefa

7 ANDEBOL - 21.ª E PENÚLTIMA JORNADA DA 1.ª FASE DA 1.ª DIVISÃO MASCULINA

Em 21 jogos, a
“sociedade”
somou, ontem, a
15.ª vitória (con-
tabiliza ainda
seis derrotas).
Sábado, termina
a 1.ª fase, com
os insulares a
jogarem na
Maia, frente ao
Águas Santas,
equipa que está
no 5.º lugar, com
menos seis pon-
tos. José Coelho
voltou a ser o
destaque no
conjunto de
Paulo Fidalgo, ao
apontar 11
golos, refor-
çando a condi-
ção de 4.º
melhor marca-
dor da prova.

C.J.

Menos um obstáculo
na luta pelo... pódio

No Funchal, os madeirenses justificaram o seu favoritismo diante dos nortenhos.

dos locais e sonseguiram-no a espa-
ços. De facto, nos primeiros 30 mi-
nutos, oMadeira SADnão conseguiu
distanciar-se nomarcador, num jogo
equilibrado, comoatesta o resultado
ao intervalo: duas bolas de avanço
para os madeirenses (14-12). Na 2.ª
parte veio, então, ao de cima o me-
lhor andebol e colectivo da “socie-

dade” que, aos poucos, foi cimen-
tando o avanço no marcador para
terminar com sete golos àmaior: 29-
22. Um triunfo justo emerecido para
a melhor equipa em campo, que
continua empenhada em chegar ao
pódio, no final da 1.ª fase. Falta ape-
nas a deslocação àMaia... 1

Carlos Jorge

Paulo Fidalgo

Luis Quelhas (1)
Nuno Silva (2)
Hugo Silva (2)
Rui Farelo (3)
Tomás Garcez (1)
Mário Ramos (1)
Manuel Sousa (2)
Bruno Maia (4)
Tiago Andrade (4)
Manuel Oliveira (1)
Igor Araújo (1)
Rui Almeida
Augusto Silveira
Nuno Caminha

Resultado ao intervalo: 14 - 12.

Treinadores

MADEIRA SAD

Fernando Batista

29 SÃO MAMEDE

Telmo Ferreira
Gustavo Castro (1)
Gonçalo Vieira (3)
Leandro Nunes (1)
Albano Lopes
Mário Costa
João Mendes (1)
Luís Carvalho
Nuno Silva (1)
Daniel Santos (5)
Luís Marques (1)
João Ferraz
José Coelho (11)
Mauro Aveiro (5)

22

Pavilhão do Funchal
Árbitros: Nuno Francisco/Fábio Gonçalves
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7 ANDEBOL - SELECÇÕES NACIONAIS FEMININAS EM ACTIVIDADE ENVOLVIDAS EM DUAS FRENTES

Seis atletas madeirenses defendem “quinas”
Asmadeirenses IsabelGóis (ADCamacha)eCa-

tarina Oliveira (CD Bartolomeu Perestrelo) fazem
da Selecção Nacional de Juniores B feminina de
Andebol,queamanhãcomeçaadisputara fasede
qualificação para o Campeonato da Europa de
Sub-17. Portugal integra o Grupo 7, disputando a
passagem à fase final da prova em Alcanena, de-
frontando as congéneres daMacedónia, Monte-
negro e Rússia, numa “poule” onde se apuram as
duasprimeirasequipas,apósadisputaemsistema
de todos-contra-todos. A dupla de guarda-redes

daMadeira, quer ajudar a selecçãodas “quinas” a
fazermais um brilharete (recorde-se que venceu
recentementeos“JogosdoMediterrâneo”), tendo
comomaioropositordestegrupoapoderosa for-
mação russa

Quarteto nas “4 Nações”
Por seu lado, a Selecção Nacional feminina de

JunioresAparte,estamanhã,partaFuertventura,via
Madrid, localondevaidisputar,apartirdeamanhã
e até domingo, o Torneio das “4 Nações”. Como

adversários, Portugal terá acongénereespanhola,
a França e a Alemanha, três da formações mais
poderosasnoescalão.Aseleccionadoranacional,
a madeirense Sandra Fernandes (Directora-Téc-
nica Regional), chamou quatro atletas da Região:
Ana Temtem, Catarina Ascensão e Maria Rodri-
gues, todas do Club Sports daMadeira, e Rita Al-
ves, do Madeira SAD. O Torneio das “4 Nações”
disputa-se, PolideportivoMunicipal deCorralejo,
emFuerteventura.1

vascosousa@jornaldamadeira.pt
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> carlos costinha sousa

Depois de ter vencido o Xico
Andebol no passado fim-de-se-
mana, o ABC de Braga regressa
hoje à acção defrontando, pe-
rante o seu público, o São Ber-
nardo, actual último classificado
da prova, depois da desistência
do MB/Colégio Sete Fontes.

Apesar da classificação da equi-
pa aveirense e da diferença pon-
tual que separa as duas equipas
(30 pontos), os jogadores do
ABC não estão à espera de faci-
lidades, antes pelo contrário, co-
mo afirma o ponta esquerdo dos
academistas, Fábio Vidrago.

“O São Bernardo tem feito
bons campeonatos e luta sempre
até ao fim. Lutam sempre por
uma vitória, nunca desistem. E,
contra nós, já nos complicaram a
vida (vitória do ABC por apenas
um golo na primeira volta do
campeonato), por isso, certa-

mente, vão querer conquistar
aqui uma vitória”, considerou o
jogador, acrescentando que a
equipa tem que estar concentra-
da e dar o seu melhor para ga-
rantir mais uma importante vi-
tória: “Temos que estar sempre à
espera de um jogo difícil, porque
se estamos à espera de facilida-
des, acabamos por dificultar a
partida para nós próprios. Mas,
estamos a preparar bem o jogo e
à espera de mais uma vitória”.

No plantel, os centrais Tiago
Pereira e Sérgio Caniço conti-
nuam lesionados e não são op-
ção para o treinador Jorge Rito
para este encontro. Além dos
dois jovens, também o lateral es-
querdo Hugo Rosário continua a
preocupar, com um estiramento
no adutor direito, mas tenta re-
cuperar a tempo para poder dar o
seu contributo à equipa, neste
que é o penúltimo jogo desta
fase do campeonato.

“Público ajuda-nos a vencer”
Em antevisão à partida de hoje com o S. Bernardo, o ponta esquerdo Fábio Vidrago acredita na conquista de mais
uma vitória, com o apoio do público, apesar de reconhecer que o adversário vai criar muitas dificuldades.

ANDEBOL

> Jogo entre ABC de Braga e São Bernardo tem início marcado para as 21 horas, no Flávio Sá Leite.

I DIVISÃO NACIONALPONTA ESQUERDO ACREDITA NA VITÓRIA SOBRE OS AVEIRENSES

DR

Fábio Vidrago acredita na vitória sobre o São Bernardo

Encontros
da 21.ª jornada
do campeonato
Na penúltima jornada da pri-
meira fase do Campeonato Na-
cional de Andebol da I Divisão,
a equipa do Xico Andebol joga
novamente em casa, recebendo
o Sporting. Já o líder, FC Porto,
que se deslocava a Braga para
defrontar o MB/Colégio 7 Fon-
tes, não vai jogar depois da de-
sistência da equipa bracarense.
Os jogos da 21.º jornada são:
Xico Andebol - Sporting
Benfica - Belenenses
Madeira SAD - S. Mamede
ABC de Braga - S. Bernardo
Sp. Horta - Ág. Santas, 28-30
MB/Col.  7 Fontes - Porto
(FC Porto não joga devido à desistência
da equipa bracarense da competição).
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ANDEBOL>>27

ABC defronta esta noite
S. Bernardo 
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Avelino Conceição

�Os adeptos da Artística de Avan-
ca responderam, de forma espec-
tacular, ao apelo do clube para apo-
iar a equipa sénior na disputa da
fase final do campeonato. E como
que compensando a formação da
casa pela grande época que está a
fazer, o público quase enchendo o
Pavilhão Adelino Dias Costa, sen-
do sem duvida o oitavo jogador.

Sabendo das dificuldades que a

sua equipa iria encontrar frente ao
Sismaria, que vinha de uma vitó-
ria diante do Marítimo, o técnico
Luís Santos estudado bem o adver-
sário, montando uma estratégia
que passou pela pressão mais adi-
antada aos homens mais perigo-
sos da formação visitante.

Com um jogo extremamente
equilibrado na primeira parte, a
marcha do marcador foi sempre
registando um golo cá, um golo lá,
com a assistência ao rubro. No ar
ficava a ideia de que a equipa local
poderia alcançar a primeira vitória
nesta fase, acabando mesmo por ir
para o descanso com dois golos de
vantagem.

Com uma segunda parte titâni-
ca, a Artística esteve sempre na
frente do marcador, contando com
uma estrondosa exibição do guar-
dião Luís Silva, a transmitir confi-
ança necessária para que o jogo
ofensivo “saísse” na perfeição. O
Sismaria começava, então, a dar si-
nais de algum desnorte defensivo,
valendo a excelente prestação de
Sampaio entre os postes.

Com algumas decisões erradas
na parte final da partida, a dupla de
arbitragem mostrou não estar
preparada para este tipo de jogos.
A sua actuação, sem dúvida, pre-
judicou mais a equipa da casa, que
no entanto teve tudo para vencer
esta “batalha”, quando a 27 segun-

dos do final, com o marcador a as-
sinalar um empate (24-24), fez um
último ataque sem guarda-redes,
conseguindo um golo de vanta-
gem, através de Nuno Ferreira.

Mas, com sete segundos para se
jogar, um erro de palmatória dos
locais, que não “lançaram” de ime-
diato para a baliza o guarda-redes,
permitiu a Luís Portela, com um
remate de meio campo, fazer o golo

do empate a dois segundos do fim.
Mas ficou a registo de um bom es-
pectáculo de andebol e de uma ex-
celente prestação da Artística de
Avanca, que na próxima jornada
viaja até à pérola do Atlântico, para
defrontar a equipa do Marítimo, a
única equipa que, até agora, somou
duas derrotas em outros tantos jo-
gos. Arbitragem com bastantes da
dupla de Braga.l

Segundos finais fatais
Fenomenal actuação dos locais, que mereciam outro desfecho
do jogo. A vitória “fugiu” a dois segundos do final do encontro

RESULTADOS
1.ª DIVISÃO FEMININA
FASE FINAL/5.ª JORNADA
Colégio de Gaia-Alavarium 23-26
Juventude Mar-Col. João de Barros 20-25
Madeira SAD-Gil Eanes 29-30
Académico-Juventude Lis 21-25
CLASSIFICAÇÃO

J V E D GM-GS P
Gil Eanes 5 5 0 0 165-109 15

Madeira SAD 5 3 1 1 140-090 12

Col. João Barros 5 3 1 1 125-105 12

Alavarium 5 3 1 1 126-130 12

Juventude Lis 5 1 2 2 117-136 9

Colégio Gaia 5 0 2 3 115-141 7

Académico 5 1 0 4 093-144 7

Juventude Mar 5 0 1 4 096-122 6

PRÓXIMA JORNADA
Alavarium-Col. João Barros, Colégio de Gaia-

Madeira SAD, Juventude Lis-Juventude Mar e

Gil Eanes-Académico.

2.ª DIVISÃO MASCULINA
FASE FINAL/2.ª JORNADA
AC Fafe-Marítimo 30-26
ISMAI-V. Setúbal 34-30
Artística Avanca-Sismaria 25-25

CLASSIFICAÇÃO
J V E D GM-GS P

AC Fafe 2 1 1 0 57-53 5
ISMAI 2 1 1 0 61-57 5
Sismaria 2 1 1 0 51-46 5
V. Setúbal 2 1 0 1 63-65 4
A. Avanca 2 0 1 1 56-58 3
Marítimo 2 0 0 2 47-56 2
PRÓXIMA JORNADA
V. Setúbal-AC Fafe, Marítimo-A. Avanca e
Sismaria-ISMAI.

FASE DE APURAMENTO – NORTE
2.ª JORNADA
Santana-Alavarium 31-29
S. Paio Oleiros-Modicus 32-23
Santo Tirso-Callidas 27-20
FOLGA: Académico.
CLASSIFICAÇÃO

J V E D GM-GS P
Académico 1 1 0 0 34-23 23
S. Paio Oleiros 2 2 0 0 64-52 23
Callidas 2 0 0 2 49-59 20
Santana 1 0 0 1 31-39 19
Alavarium 2 1 0 1 66-63 17
Santo Tirso 2 2 0 0 59-47 17
Modicus 2 0 0 2 46-66 15
PRÓXIMA JORNADA
Académico-S. Paio Oleiros, Callidas-Santana e
Modicus-Santo Tirso.

RESULTADOS E CLASSIFICAÇÕES

TREINADOR: Luís Santos.
Mansores; Bruno Pinho (1), Pedro Silva (3),
Tiago Cunha (2), Alberto Silva, Gustavo, Luís
Silva, Marco Ferreira (4), Ricardo Pinho (2),
Luís Galvão (6), Ricardo Coutinho (1), Victor
Valente, Nuno Ferreira (2) e Coelho (3).

TREINADOR: Pedro Teixeira.
Pedro Almeida; Bernardes (5), André (2),
Guilherme, Filipe Oliveira (4), Bruno
Conceição, João Antunes, Sérgio Soares
(4), Pereira, Ângelo Lopes (1), Tiago Car-
mo, Sampaio, Torgal (3) e Luís Portela (6).

LOCAL: Pavilhão Adelino Dias Costa, em
Avanca.
ASSISTÊNCIA: cerca de 300 espectadores.
ÁRBITROS: Alberto Alves e Jorge
Fernandes (A.A. Braga).
CRONOMETRISTA: Rosa Pontes.
AO INTERVALO: 12-10

ART. AVANCA 25

SISMARIA 25

2.ª DIVISÃO/FASE FINAL

ARTÍSTICA DE AVANCA esteve muito perto de alcançar a vitória na fase final do campeonato

D
.R
.
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AC Sismaria empata 
e Juve Lis volta a perder
Equipa orientada por Pedro Violante não conseguiu melhor que um
empate na deslocação ao Avanca a contar para a fase final. A Juve
Lis estreou-se na fase de manutenção com derrota contra Camões

José Roque

�  A equipa do AC Sismaria
consentiu um surpreendente
empate da deslocação ao Pavi-
lhão Adelino Costa, em Avan-
ca. E dizemos surpreendente
porque, à partida, a equipa de
Leiria era claramente favorita
já que na primeira jornada
tinha rubricado uma grande
exibição contra o Marítimo,
arrancando uma vitória ine-
quívoca mas também algo
inesperada.

No entanto, quem assistiu à
partida pôde constatar que o
Avanca rejeita o título de equi-
pa mais fraca da fase final, sur-
preendendo os comandados de
Pedro Violante.

A equipa da casa começou
muito forte, tendo em Marco
Ferreira um dos seus melhores
elementos, enquanto o AC Sis-
maria tardava em entrar na
partida. Desta forma, foi sem
surpresa que a equipa de Leiria
chegava ao intervalo a perder

por dois golos (12-10).
Na segunda parte, o AC Sis-

maria apresentou-se bem
melhor, conseguindo equili-
brar a partida e chegar ao final
com um empate (25-25) que

acaba por ser um bom resulta-
do tendo em conta o que acon-
teceu dentro das quatro linhas.

No AC Sismaria os desta-
ques individuais vão para
Miguel Bernardes (5 golos),

Filipe Oliveira (4), Sigismundo
(4) e Luis Portela (5).

Juve Lis num último lugar
comprometedor
A equipa da Juve Lis estreou-se
na fase de manutenção com
uma derrota, em casa, diante
do CDE Camões por  18-28.

A equipa de Marco Afra
nunca conseguiu fazer frente a
uma das equipas mais fortes
desta fase, com o resultado ao
intervalo a revelar um desnível
já bastante acentuado (7-16).

Na segunda parte, a toada do
jogo manteve-se, com a vitória
da equipa forasteira a justifi-
car-se por inteiro. 

A Juve Lis terá que melhorar
bastante para escapar aos últi-
mos lugares da classificação
num campeonato bastante
competitivo.

A título individual os desta-
ques, ou os menos maus, foram
vai para Vasco Santos (4 golos),
Bruno Costa e Paulo Preitas
(ambos com 3 golos). l

A
R
Q
U
IV
O

ANDEBOL - CAMPEONATO NACIONAL DA 2ª DIVISÃO 

SISMARIA sentiu mais dificuldades do que o previsto contra o Avanca
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Diário de Leiria   Tiragem: 3722

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 4,64 x 2,77 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 34649601 23-03-2011
SISMARIA EMPATA E
PERDE PONTOS NA
LUTA PELA SUBIDA
ANDEBOL P18
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  Corte: 1 de 1ID: 34648102 23-03-2011
Andebol feminino: iniciadas
Didáxis em primeiro lugar

A equipa de iniciadas em andebol da Didáxis, de Riba 

d’Ave, deslocou-se no passado fim-de-semana a Moimen-

ta da Beira, onde venceu o conjunto local por 24-10, e 

isolou-se na liderança da respectiva tabela classificativa, 

com um ponto de vantagem sobre o segundo classificado, 

que é o Alavarium, de Aveiro. A atleta Ana Rodrigues, 

com catorze golos apontados, é a melhor marcadora do 

campeonato, com uma média de 11,3 golos por jogo.

Por seu turno, as infantis também regressam aos jogos 

do campeonato nacional no dia 26 de Março, onde vão 

receber no seu pavilhão a equipa da Juventude Desportiva 

de Lis (Leiria), pelas 15h00.
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ABC recebe, hoje (21h00), o S. Bernardo 

Jorge Rito quer «atitude igual» 
à do derby com Xico

Pedro Vieira da  � Silva

O ABC recebe, esta noite 
(21h00), no Flávio Sá Leite, o 
São Bernardo, em jogo da an-
tepenúltima jornada da pri-
meira fase do Andebol 1. 

Os academistas, que no sá-
bado passado bateram, na ci-
dade-berço, o Xico Andebol, 
por 21-23, continuam na se-
gunda posição da tabela, a um 
ponto do líder FC Porto. 

Jorge Rito, técnico dos aca-
demistas, deseja que os seus 
jogadores mantenham a «boa 
atitude» que tiveram no últi-
mo derby.

«Com o Xico não facilitámos 
e isso foi um dos segredos 
para o sucesso. Por vezes, as 
equipas ditas mais pequenas 
agigantam-se e fazem surpre-
sas e isso acontece quando os 
ditos grandes facilitam e, de-
pois, os problemas começam 
a surgir de onde menos se es-
pera. Mas, no último derby, os 
jogadores tiveram uma atitu-
de séria e adequada ao jogo 
e, agora, espero que mante-
nham essa atitude no encon-
tro com o S. Bernardo», des-
tacou Jorge Rito, salientando 
que, na cidade-berço, a van-
tagem no marcador permitiu 
aos jogadores «gerir o esfor-
ço», tendo como pano de fun-
do os jogos com S. Bernardo 
(hoje) e São Mamede (sába-
do, extramuros).

«Gostei da atitude no jogo 

com o Xico e, também, dos 
registos defensivos. Sofrêmos 
apenas 21 golos, poderíamos 
ter encaixado menos, na pri-
meira parte, é um facto, mas, 
de uma forma geral, gostei 
da atitude dos jogadores e 
do comportamento defensivo 
dos jogadores, que fizeram um 
bom trabalho», finalizou.

O ABC procura, esta noite, a 
quarta vitória consecutiva no 
campeonato. Depois de bater 
Madeira SAD (25-20), Sporting 
(20-17) e Xico (21-30), os aca-
demistas querem bater o lan-
terna vermelha da prova, o São 
Bernardo, que soma apenas 
uma vitória e um empate nos 

20 encontros disputados, ten-
do já somado 18 derrotas.

No jogo da primeira volta, 
recorde-se, o ABC venceu fora 
o S. Bernardo, por 25-26, com 
Bruno Dias, guarda-redes dos 
academistas a evitar, no úl-
timo segundo, que a turma 
bracarense perdesse pontos 
na 10.ª jornada.

Os centrais Tiago Pereira e 
Sérgio Caniço continuam fora 
de jogo, por lesão, e o lateral-
-esquerdo Hugo Rosário deba-
te-se com um estiramento no 
adutor direito mas, à partida, o 
jovem formado na cantera do 
ABC deve recuperar a tempo 
do embate desta noite. 

Vidrago espera 
apoio do público

Fábio Vidrago, ponta-es-
querda do ABC, não espera 
um jogo fácil esta noite. «O
S. Bernardo tem feito bons 
campeonatos e luta sempre 
até ao fim. Lutam sempre por 
uma vitória, nunca desistem.
E já nos complicaram a vida, na 
primeira volta. Por isso, certa-
mente tudo vão fazer para ven-
cer», destacou o jogador.

O ABC quer somar dois 
triunfos nos jogos que fal-
tam disputar na fase regular. 
A pressão existe, mas Vidrago 
coloca-a de lado.

«Pressão? Talvez possamos 
acusar alguma pressão, por-
que queremos muito ganhar, 
mas não temos que pôr a pres-
são em nós. Temos é de ga-
nhar para pressionarmos as 
outras equipas. O nosso ob-
jectivo é chegarmos à fase 
final com o máximo número 
de pontos possíveis», desta-
cou o ponta do ABC, que es-
pera uma «boa casa».

«O nosso público é mais um 
jogador que temos. Empurra-
nos sempre para a frente. Es-
pero um grande apoio», con-
clui Vidrago. Os sócios do ABC 
têm entrada gratuita.

Jogos de hoje:
Madeira SAD-São Mamede 

(19h00); Benfica-Belenenses 
(19h30); Xico-Sporting e ABC-
-S. Bernardo (21h00).

Fábio Vidrago

DR
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Duas derrotas em menos de uma semana

{XICO NÃO CONSEGUIU TRAVAR ABC}
como tem sido habitual, o xico andebol continua incapaz de bater o pé às melhores equipas do
campeonato nacional. contra um dos mais sérios candidatos ao título o cenário manteve-se.

rente a um dos
candidatos ao
título, o Xico
Andebol não
demonstrou
ter argumen-
tos para fazer
frente ao pode-
rio do ABC de

Braga, que tem disputado o
primeiro lugar com o FC Porto.
A equipa de Nuno Santos
acabou por sair derrotada por
21-30, naquele que foi o último
jogo da primeira fase.

O ABC foi sempre a
formação mais forte, com o
Xico a tentar equilibrar o
encontro, algo que não surtiu
efeito. A meio da primeira
parte, os bracarenses haviam

F

ainda conseguiu fazer essa
diferença diminuir para nove
golos, tirando partido da 
quebra de rendimento dos
bracarenses, numa altura em
que estes iam já rodando os
jogadores.

{SP. HORTA IMPÕE
DERROTA POR 38-21}

Antes do jogo com o
ABC, o Xico havia já sido der-
rotado por claros 38-21, pelo
Sp. Horta. Durante a primeira
parte, o Xico bateu-se pratica-
mente de igual para igual. Ao
intervalo, perdia apenas por
dois golos, 16-14.

No entanto, um
arranque de segunda parte
desastroso fez com que a difer-
ença dispara-se para 11 golos
(29-18). Até final do encontro,
o formação açoreana limitou-
se a gerir a vantagem. \

já construído uma vantagem
considerável de 7-3. 

Até ao final da
primeira etapa, o Xico 
aprimorou a sua capacidade
de finalização, mas deixou a
sua defesa mais desguarneci-
da, permitindo que a van-
tagem, ao intervalo, fosse já
de cinco golos (16-11).

A clivagem entre 
as duas formações serviu 
também de mote para a
segunda parte. O ABC
aproveitou mesmo para fazer
disparar a vantagem no 
marcador, fazendo-a chegar
aos 11 golos (27-16). O Xico
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Decorreu sábado passado,
durante toda a manhã, no Pa-
vilhão da Escola Superior de
Educação, o 1º Festand do ano
da Casa do Benfica de Castelo
Branco.

Este evento foi organizado
pelos alunos estagiários da
ESSE, Nuno Rosa e Sara Go-
mes, que este ano estagiam na
instituição.

O evento contou com a pre-
sença de cerca de meia cente-
na de crianças, as minis da
Casa do Benfica, ADA e equi-
pas das escolas do 1º Ciclo de
intervenção – Escola da Mina,
Cansado e Carapalha.

Minis vão competir em Leiria
A equipa de minis da Casa do

ANDEBOL

1º Festand da Casa do Benfica

em Castelo Branco

Benfica, iniciou pela primeira
vez, a participação no campe-
onato de andebol de cinco da

Associação de Leiria.
Com a técnica Sandra Ma-

griço a equipa começa assim a

dar os primeiros passos na mo-
dalidade.

Infantis Femininos realizaram
estágio em Ansião
A equipa de infantis, partici-
pou pelo segundo ano conse-
cutivo, no estágio de andebol,
promovido pelo Clube da Casa
dos Caçadores de Ansião.

O estágio teve a duração de
três dias e as atletas foram acom-
panhadas pelas técnicas Carla
Mendes e Sandra Magriço.

Este estágio teve por ob-
jectivo o aperfeiçoamento das
técnicas e tácticas da modali-
dade, assim como proporcio-
nar um convívio entre atletas
de vários clubes.
PS

A equipa de infantis femininos
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Andebol: Madeira SAD recebe
Académica São Mamede (19h)

Em jogo a contar para a 21.ª jornada da 1.ª Divisão
masculina de Andebol, o Madeira SAD recebe, esta
tarde (19h), no Pavilhão do Funchal, a visita da Acadé-
mica de São Mamede. Os madeirenses (4.ºs da tabela,
com 14 vitórias e seis derrotas) são favoritos diante
da formação continental (9.ª classificada - com quatro
triunfos, duas igualdades e 14 desaires). A duas jorna-
das do fim da 1.ª fase, a SAD pretende o 3.º lugar.

Carlos Jorge
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Entrevista com Adriano Tavares, presidente da AAVR

“É preciso ter qualificações para estar à 
frente de uma equipa”

O presidente da Asso-
ciação de Andebol de Vila 
Real, Adriano Tavares, 
fala de uma modalidade 
que, segundo o dirigen-
te, “já teve melhores perí-
odos”, tudo por causa de 
uma crise na qual “nin-
guém está à margem” e 
que provoca “escassez 
de apoios financeiros”. 
Apoios esses que impos-
sibilita os clubes de 
Andebol de “desenvolver 
novos projectos”.

Segundo Adriano Tavares, 
a associação de andebol tem 
feito “um esforço muito gran-
de” para que a implementação 
do andebol seja mais alargada 
a nível do distrito de Vila Real, 
onde referiu que foram “mui-
tos os projectos que come-
çaram” mas quando “teriam 
de ter alguma maturidade e 
andar pelos seus meios, mui-
tos deles não aguentaram”. 
No entanto, a modalidade vai 
resistindo a todas as adversi-
dades, graças aos “municípios 
que têm apoiado o Andebol 
desde a primeira hora”, e sem 
a ajuda deles, não seria possí-
vel “lançar novos projectos”.

O abandono de alguns 
clubes não se deve somen-
te à falta de verbas. Segundo 
Adriano Tavares, outras moda-
lidades estão em crescimento 
como é o caso do futsal, que de 
certa forma, “acaba por inva-
dir o espaço das outras moda-
lidades de pavilhão”, que além 
de “retirarem apoios”, acabam 

também por retirar os espaços 
de treinos, dificultando assim 
o seu “desenvolvimento”.

“Estamos à 
frente das outras 
modalidades”

Tem sido uma aposta da 
Federação Portuguesa de 
Andebol a formação de téc-
nicos e dirigentes. Estas for-
mações “já não são de agora”, 
adiantou Adriano Tavares: 
“Não tenho qualquer pro-
blema em afirmar que nesse 
aspecto estamos à frente das 
outras modalidades. A nova 
regulamentação no que diz 
respeito à formação de treina-
dores é muito exigente. Julgo 
que a médio prazo o andebol 
vai estar melhor em relação 
às outras modalidades porque 
antecipou-se à própria lei, e já 
tem exigências de há algum 
tempo”, explicou o dirigente, 

onde referiu que é preciso “ter 
qualificações” para se estar à 
frente de uma equipa.

Adriano Tavares, para além 
de presidente da Associação 
de Andebol de Vila Real, per-
tence aos quadros da Federa-
ção Portuguesa de Andebol, 
embora reconheça que “não 
está tão ligado directamen-
te como nos outros tempos”, 
devido à sua vida profissional: 
“Sou professor de Educação 
Física, e neste momento, não 
tenho a colocação definitiva. 
Faço um enorme esforço para 
continuar à frente do Andebol. 
Não é fácil, e se me pergunta-
rem se tenho mesma motiva-
ção de há dez anos, é lógico 
que não tenho, mas quando 
olho para atrás, tenho muito 
orgulho do trabalho que foi 
feito”, salientou Adriano Tava-
res.

Questionado sobre a pos-
sibilidade de estar ligado ao 
Andebol nos próximos anos, 

Adriano Tavares respondeu 
que “é difícil cortar com o pas-
sado”, dado que são “muitos 
os anos ligados à modalida-
de”, onde já foi atleta, treina-
dor e dirigente, mais concre-
tamente no Sport Vila Real e 
Benfica. Agora com o man-
dato da Associação de Ande-
bol a terminar, Adriano Tava-
res admite continuar, mas 
deixa o aviso de que as “pes-
soas não se devem eternizar 
nos cargos”, esperando que 
num futuro próximo, apare-
çam outras pessoas “para dar 
outro alento”. 

“ Estou a presidir a asso-
ciação desde 2001, e desde 
então, a minha direcção já foi 
eleita por duas vezes. Temos 
as coisas organizadas e muito 
trabalho feito. Temos também 
nova sede e melhores condi-
ções. Se um dia sair, sairei de 
consciência tranquila”, termi-
nou o dirigente.

Henrique Daniel Silva

Adriano Tavares no aniversário da AAVR
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O Grupo Desportivo de 
Chaves venceu sem qualquer 
dificuldade, como se espera-
va, o derby de Juvenis Femini-
nos frente à Associação Des-
portiva de Godim, por claros 
39/3. 

As Flavienses desde cedo 
se puseram na frente e só já na 
recta final da primeira parte é 
que as Reguenses consegui-
ram o primeiro golo. As Fla-
vienses com muito mais solu-
ções e com atleta muito mais 
experientes e rodadas e com 
constantes contra-ataques 
foram avolumando a diferen-
ça no marcador até ao final 
39/3. Nesta Fase Complemen-
tar de Juvenis Femininos tere-

mos, em teoria o GD Chaves e 
o Moimenta da Beira na luta 
pelo 1º lugar e o AG Godim 
o GS Mangualde na luta pelo 
3º lugar. 

Na Fase Complementar 
de Infantis Masculinos a AD 
Godim imitou o SVR Benfica e 
iniciou esta Fase com a “mão 
direita” ao receber e vencer a 
CFCP Cinfães por 25/13, num 
jogo onde os da casa se reve-
laram sempre superiores no 
jogo, e mesmo permitindo 
que todos os atletas fossem 
utilizados os Reguenses con-
trolaram totalmente o jogo de 
uma forma confortável.

Andebol: GD Chaves 
muito superior em 
derby equilibrado 
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A Escola de Andebol do

Instituto Politécnico da

Guarda perde em Penafiel

para a 4ª Jornada da 2ª Fase

do Campeonato Nacional

de Infantis Masculinos.

Num jogo que se adivi-

nhava difícil, já que o Pena-

fiel só tinha perdido com o

líder da classificação (ABC

Braga), a Escola de Ande-

bol do Instituto Politécnico

da Guarda voltou a de-

Campeonato Nacional de Infantis Masculinos

Equipa de andebol
perde em Penafiel

monstrar uma grande qua-

lidade no seu ataque, mas

algumas dificuldades no

capítulo defensivo, acaban-

do por perder o jogo por 8

golos de diferença (24-16).

A próxima jornada rea-

liza-se na Guarda, no Pavi-

lhão Municipal de S. Mi-

guel, dia 27 de março de

2011, pelas 16h00, contra o

2º classificado (Valongo do

Vouga).
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