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Andebol
3.ª Divisão Nacional

Apesar de ter atingido a manutenção

Tondela Andebol Clube
insiste na desistência
Todas as equipas da
região que disputaram
a 3.ª Divisão Nacional,
conseguiram a
permanência, embora
o Tondela Andebol Clube
(TAC) se tenha mantido
mercê da reestuturação
das provas da Federação
de Andebol. Contudo, os
dirigentes do TAC
decidiram desistir da
participação em provas,
ao que apurámos,
invocando exigências
e perseguições ao clube
SILVINO CARDOSO
silvino.cardoso@diariodeviseu

Como o Diário de Viseu
noticiou, o Tondela Andebol
Clube (TAC) não conseguiu
evitar a penúltima posição e,
em face disso, a descida aos distritais. No entanto, desde Janeiro que os clubes já sabiam que
se não ficassem no último lugar, não desceriam de divisão.
O 'segredo' foi guardado para
não prejudicar a prova e, assim,
porque o TAC não ficou em último na fase de apuramento,
conseguiu, com mérito, manter-se nos campeonatos nacionais.
No entanto, os dirigentes do
clube parecem irredutíveis em
acabar com a participação no
campeonato, na próxima época.
Fonte próxima do clube garantiu ao Diário de Viseu que “a
saturação de 15 anos à frente do
clube, as exigências da Federação de Andebol de Portugal,
que obriga os clubes com equipas seniores, em competição, a
ter mais quatro escalões de formação (de juniores a infantis),
com as inscrições a chegarem
aos cinco mil euros para viabilizar a equipa sénior, a falta de
transportes e, mais grave, as
perseguições das arbitragens e
não só, ao clube, são as razões
para que o TAC deixe a prática
do andebol”.

A equipa do Tondela Andebol Clube mostrou ser uma das que melhor
andebol praticou ao longo da prova (arquivo)

O Diário de Viseu contactou
o treinador Luís Cardantas, que
chegou ao clube já na fase de
apuramento, conseguindo evitar a última posição na Zona
Centro, para falar sobre a eventual desistência do TAC.
O técnico mostra-se esperançado que “a anunciada desistência não se venha a consumar, tendo em conta que seria
uma enorme perda para a modalidade na região”.
Luís Cardantas justifica-o
com o facto de ter sido treinador de “uma das melhores
equipas” com que trabalhou,
“com um grupo muito coeso e
com jogadores de grande valor,
quer técnico, quer físico”, que
deixam tudo dentro da 'quadra'
contra qualquer equipa, dignificando o andebol.
“Pessoalmente, estou disponível para continuar, porque dá
gosto trabalhar com um grupo
com gente trabalhadora e honesta e, acima de tudo, empenhada em dar tudo pela camisola que veste e que é o emblema da cidade e da região. Acho
que os tondelenses devem unirse para conseguirem que a
decisão de desistir da competição, não se concretize, porque a
suceder, todos perdem, incluindo a Associação de Andebol de
Viseu, para não falar da própria
Federação”, afirma Luís Cardantas. Acrescenta que “é uma
pena que jogadores de tanto

Treinador Luís Cardantas ainda
acredita na continuidade do TAC
na 3.ª Divisão Nacional

valor se venham a perder para a
modalidade, pois o seu valor é
indiscutível e são do melhor
que há".
O Diário de Viseu sabe que
alguns jogadores já começaram
a ser assediados, e alguns já
aceitaram mesmo convites para representarem clubes de
Coimbra e Leiria, o que só confirma o que diz o treinador Luís
Cardantas sobre a grande valia
dos atletas.
Em Tondela ainda há quem
tenha a esperança de que o
Tondela Andebol Clube continue a pontificar no andebol nacional. Têm a palavra as forças
vivas do município.
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TONDELA PODE VIR
A FICAR SEM EQUIPA
DE ANDEBOL
CONTINUIDADE EM RISCO
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Universidade do Minho

Troféu Reitor encerrou com entrega de prémios
DR

Depois de um mês de competição, o Troféu Reitor encerrou na noite da passada quinta-feira, durante uma cerimónia realizada no Complexo Desportivo da UMinho em Gualtar. O evento iniciou-se com
as finais de andebol, seguindo-se basquetebol e futsal, a
que se seguiu a cerimónia de
encerramento.
A primeira final da tarde colocou frente-a- frente os dois
finalistas da modalidade de
andebol – Mestrado Integrado em Engenharia de Comunicações (MIECOM) e Licenciatura em Engenharia Informática
(LEI), com os segundos a vencer por 21-20.
No basquetebol os finalistas foram a Licenciatura em
Engenharia Informática (LEI) e
a Licenciatura em Ciências da
Computação (LCC), tendo a primeira vencido por 39-32.
Engenharia Biomédica e Direito no feminino, Tecnologias e
Sistemas de Informação (TSI) e
Administração Pública no masculino, protagonizaram as finais de futsal com que se encerrou a edição de 2011 do
Troféu Reitor.

Os galardoados com o Troféu Reitor 2011

No feminino, Biomédica
conquistou pela primeira vez
na sua história o tão almejado troféu.
A final do masculino foi uma
reedição da final de 2009. Nesse ano, AP bateu TSI na lotaria
dos penáltis, mas este ano não
foi necessário chegar tão longe, a vitória dos futuros Administradores foi conseguida no
tempo regulamentar (2-1).
O Troféu Reitor terminou
com a entrega das medalhas
aos vencedores.
Nas modalidades de raquete, a medalha de bronze no

ténis e squash foi para: Nuno
Ferreira (Mestrado em Eng.
Informática) e Alexandre Oliveira (AFUM). A medalha de
prata foi para: Diogo Pereira (Direito) e Carlos Ramalho
(AFUM). Os grandes campeões nestas modalidades foram: Paulo Paulos (Ciências de
Comunicação) e António Ferreira (AFUM) respectivamente. No badminton, na vertente feminina, Inês Bastos (MIEGI), Ana Ferreira (Economia) e
Carla Guimarães (TSI) foram
as vencedoras das medalhas
de ouro, prata e bronze res-

pectivamente. No masculino
os primeiros lugares foram
para Jorge Carvalho (MIEEIC),
Luís Jacinto (Dout.B.Aplicada)
e Nuno Sá (Economia), respectivamente.
Nas modalidades colectivas,
no voleibol de praia foi eleito melhor jogador, Pedro Silva (Eng. Biológica). A medalha
de bronze foi para a AFUM,
medalha de prata para Eng.
Informática e a de ouro para
Eng. Biológica.
No andebol foi eleito melhor
jogador Filipe Magalhães (MIECOM), e melhor guarda-redes,

Miguel Pinheiro (MIECOM), a
medalha de bronze foi para A
AFUM, a prata para MIECOM
e o ouro para LEI.
No basquetebol, foi eleito
melhor jogador Manuel Passos (Eng. Biomédica), o bronze foi para Eng. Biomédica, a
prata para LCC e o ouro para
LEI. A equipa premiada com o
fair-play foi Economia.
No futsal feminino, a medalha para melhor jogadora foi
para Ana Salomé (Eng. Biomédica), melhor guarda-redes foi
para Susana Ramos (Direito),
as melhores marcadoras foram

Mafalda Couto (Eng. Biomédica) e Sara Leal (Eng. Biomédica), o prémio Fair-Play foi para
LCC. A medalha de bronze foi
para Eng. Biológica, a prata
para Direito, e o ouro foi entregue a Eng. Biomédica.
No futsal masculino, David
Ribeiro (LTSI) foi o melhor marcador, Tiago Barbosa (AP) foi
eleito melhor guarda-redes,
Miguel Patrício (AP) foi o melhor jogador. O prémio Fair-Play foi para Eng. Têxtil. A medalha de bronze foi para Eng.
Materiais, a prata para LTSI e
o ouro para A. Pública.
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AGENDA DIÁRIA
MODALIDADES
BTT • 4.ª Prova da Taça
do Mundo de BTT na variante de
Down Hill, em Mont-Saint-Anne, no
Canadá, com Emanuel e Daniel
Pombo (Ciclo-Madeira), até domingo.
FUTEBOL • Treinos do Nacional,
10h30 e 18h, Choupana.
• Treinos do Marítimo, 10h e 17h, em
Santo António. • O madeirense Alex
Freitas integra a Selecção Nacional de
Sub-20 que vai participar no "Mundial" da categoria. • O Núcleo de Veteranos do Clube Desportivo Nacional,
"Os Pretos-Brancos" num Torneio na
Batalha, até domingo. • Início da
época 2011/12 do Sporting de Braga.
• Duas formações de 'Escolinhas',
uma de Infantis e outra de Futebol Feminino do Marítimo e as Escolas do
Nacional no "Lisboa Cup", até amanhã. • Inscrições para a 3.ª Maratona
de Futebol de 7 "24 Horas de Futebol" pelos Veteranos do CF União. • Carlos Pereira, presidente do Marítimo, na
África do Sul, em Joanesburgo, nas comemorações do Dia da Madeira. • Mundial

Sénior de Futebol Feminno, na Alemanha, até dia 17. • Mundial de Sub-17 Masculino, no México, até dia 10.
ANDEBOL • 27.º Torneio Madeira Handball 2011 (Iniciados e Juvenis de ambos
os sexos), 9h/13h e 14h/20h, Pav. do Funchal, até domingo. Jantar-Convívio
"Miss" e "Mister" do Torneio e Karaokke, a partir das 21h.
ATLETISMO • Apresentação da 2.ª Divisão da Taça da Europa de Provas Combinadas, 17h00, Hotel Jardins da Ajuda.
BASQUETEBOL • Torneio Minicesto 2011, pela ABM, para escalões Mini-10 e
Mini-12, Masc. e Fem., na Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco, no Funchal, até quarta-feira. Hoje, chegada das equipas, jantar, 19h30/21h e actividades lúdicas, 21h/22h30. • Programa Social da 14.ª Edição do Torneio
Internacional de Basquetebol do CAB (Sub-14 e Sub-16 Masc. e Fem.). • Liguilha
de Acesso à CNB2: União-Galomar, 16h, e CAB Madeira-Marítimo, 18h, Pav. Francisco Franco, até domingo.
FUTEBOL DE PRAIA • 3.ª Etapa do III Circuito de Futebol de Praia, em São Vicente, até domingo. Hoje, jogos das 10h30 às 18h15. • Workshop de Futebol de
Praia, em São Vicente, até domingo. • CD Nacional no II Circuito Nacional, em
Carcavelos, até domingo.
MOTOTURISMO • O Grupo Motards Unidos realiza passeio comemorativo do seu
aniversário.
BADMINTON • 57.º Aniversário da Federação Portuguesa, no CAR das Caldas da
Rainha, até amanhã.
VOLEIBOL • Flávio Cruz integra a Selecção Nacional nos jogos com a Finlândia
para a 6.ª e última jornada da "Poule" C da Liga Mundial, até hoje.

MADEIRABOL • Treinos de captação de novos praticantes nos campos do Balnear do Lido, 16h/18h.
MOTOCROSS • Inscrições para a 4.ª Prova do Campeonato da Madeira de
Raid/TT Cross Country 2011 ("Chico Serralha"), no Santo da Serra, até quartafeira.
VELA • "Semana do Mar 2011", no Porto Moniz, até domingo. Hoje, Passeios de
Mar no "Bútio" do Parque Natural, às 16h. • Inscrições para o “Troféu Vela Costa
da Laurissilva”, 5.ª prova do Campeonato da Madeira de Cruzeiros e comemorativa dos 20 anos do Naval do Seixal, até hoje.
ATLETISMO • XXX Corrida do Dia da Região, no Funchal, 10h30/12h30, Rua 31
de Janeiro (partida e meta na Travessa dos Reis).
JUDO • Estágio e Exame de Graduações, 9h/12h e 15h/18h Dojo do Clube Naval
do Funchal.
AUTOMOBILISMO • Inscrições para o Troféu CD Nacional “Promerch” - Circuito
Município de Santana/Rampa do Pico das Pedras. • Prova do WTCC no Circuito
da Boavista, no Porto, até domingo, com o madeirense Bernardo Sousa, ao volante de um Ford Transit Trophy.
TÉNIS • 3.º Grand Slam da época - Open de Wimbledon, em Londres, até domingo.
DIVERSOS • Torneio de Dominó, organizado pela Junta de Freguesia de Água de
Pena. • Inscrições para Miss Marítimo 2011, até à próxima terça-feira. • Campo
de Férias da Escola da APEL (1.º período), até dia 22. • Os internacionais Marcos
Freitas (Ténis-de-Mesa) e David Fernandes (Canoagem) em férias na Madeira. •
Inscrições para a 3.ª edição "Água de Pena Férias Jovens", ate dia 27.
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ANDEBOL - 27.º MADEIRA HANDBALL 2011

Arquivo JM

Equilíbrio
marca início
do Torneio

Os resultados têm sido equilibrados e em alguns casos decididos nos segundos finais.

O 1.º dia do 27.º Torneio Madeira
Handball, organizado pelo Académico
Clube Desportivo do Funchal, «correu
muito bem e dentro do previsto», disse
ao JM Paulo Viera, coordenador do
evento. Com 15 equipas, de seis colectividades a competir nos escalões de
Iniciados e Juvenis, de ambos os sexos,
ao longo do dia, no Pavilhão do Funchal, «assistiram-se a jogo bem disputados e em muitos casos com grande
equilíbrio», sustentou o responsável,
que acrescentou que «tanto em termos
de arbitragem como de organização,
tudo está a funcionar em bom nível».
Em termos de público, Paulo Vieira
mostrou-se mais agradado «com a
parte da tarde, sobretudo no final, até
porque sendo um dia de trabalho é
normal que tenha existido mais afluência após o horário laboral».

Primeiros desfechos
Resultados da jornada de ontem:
Iniciados Fem. - Camacha-Académico (21-12), Camacha-Madeira (1221). Iniciados Masc. - Samora CorreiaMarítimo (28-29), Académico-Infante
(28-23), Infante-Marítimo (22-23),
Académico-Samora Correia (27-24).
Juvenis Fem. - Académico-Infante (2414), Camacha-Madeira (19-30). Juvenis
Masc. - Camacha-Académico (22-32).
Hoje, o Torneio Madeira Handball começa às 9h, num dia se prolonga até
às 20h. Ao final da noite decorre um
jantar-convívio para todos os participantes, a eleição da “Miss” e do “Mister” do Torneio 2011 e um concurso
de karaokke. 1
Vasco Sousa
vascosousa@jornaldamadeira.pt

Página 6

A7

ID: 36273025

01-07-2011

Tiragem: 101429

Pág: 44

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 4,63 x 7,76 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1

Página 7

A8

ID: 36273009

01-07-2011

Tiragem: 101429

Pág: 33

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Diária

Área: 5,02 x 13,40 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1

Página 8

A9

ID: 36262495

30-06-2011

Tiragem: 13593

Pág: 39

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Diária

Área: 11,02 x 23,38 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Página 9

A10

ID: 36262487

30-06-2011

Tiragem: 13593

Pág: 39

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Diária

Área: 11,14 x 11,14 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Página 10

A11

ID: 36262470

30-06-2011

Tiragem: 13593

Pág: 38

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Diária

Área: 30,69 x 35,48 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 2

Página 11

ID: 36262470

30-06-2011

Tiragem: 13593

Pág: 39

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Diária

Área: 18,09 x 35,48 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 2 de 2

Página 12

A13

ID: 36262105
7

30-06-2011

Tiragem: 6500

Pág: 31

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 28,37 x 21,82 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

ANDEBOL - 27.º MADEIRA HANDBALL ENTRE HOJE E DOMINGO

“Prata da casa”
com muito esforço
deira Handball de 2011 é a tecnologia. Com efeito é possível
aceder a toda a informação da
prova através do facebook,
com todas as últimas notícias
e resultados dos jogos. Emanuel Alves, presidente da Associação de Andebol da Madeira, aproveitou esse facto
para dizer que a modalidade
«mesmo em tempos de crise,
consegue sempre evoluir».
O uso da tecnologia faz com
que o Andebol «esteja já à
frente de outras modalidades,
no mais antigo Torneio de Formação do País», disse. «Fico
feliz pela tecnologia e até
nisso somos sempre diferentes», disse Emanuel Alves com
regozijo. É que, segundo salientou, «os nossos torneios
são sempre bons, mesmo só
com pessoas da Madeira e
pela qualidade dos pais. Espero, por isso, uma boa festa»,
rematou.
Tecnologia é novidade
Quanto ao coordenador do
A grande novidade do Ma- Madeira Handball, Paulo

«É com grande satisfação,
mas também com alguma frustração que mantemos vivo o
Madeira Handball, este ano na
sua 27.ª edição». Foi desta
forma que Rafael Santos, presidente do Académico Clube
Desportivo do Funchal, o organizador do evento, começou a apresentação do
mesmo, ontem à tarde, na
sede dos estudantes.
O dirigente aludia ao facto
de em 2011 a prova ser «meramente regional», já que, apontou, «é cada vez mais difícil ter
incentivos para termos outras
equipas do exterior», num ano
«de muitas dificuldades financeiras».
Mesmo com a “prata da
casa”, Rafael Santos apelou à
participação do público no
Pavilhão do Funchal «para
mais uma festa do Andebol da
Madeira».

Vieira, fez alusão «ao enorme
sacrifício e esforço para realizar a edição deste ano», prometendo que o Torneio «vai
manter-se enquanto esta Direcção (do Académico) se
mantiver.
Lembrou, a propósito, que
o nível do Andebol da Formação na Madeira «é tão elevado, que porventura não necessitamos de equipas de fora
para a qualidade ser ainda
maior». Paulo Vieira espera,
assim, «que o nível competitivo vai ser grande».
15 equipas/seis clubes
A edição deste ano do Madeira Handball movimenta 15
equipas, assim distribuídas:
três Iniciados femininos, quatro Iniciados masculinos, quatro Juvenis femininos e quatro
Juvenis masculinos.
Além do emblema anfitrião
- Académico -, presente em
todas as frentes, participam no
Torneio outras cinco colecti-

Belinda Miranda

Os escalões de Iniciados e de Juvenis movimentam 15 equipas de seis clubes: um do continente (Samora Correia) e
cinco da Região.

Apresentação do evento, ontem, na sede dos “estudantes”.

vidades. Quatro delas são regionais - AD Camacha, CS Marítimo, Sports da Madeira e CD
Infante -, completando-se o
naipe com os continentais do
Núcleo de Andebol de Samora
Correia (em Iniciados masculinos).
Jogos de manhã até à noite
Em termos de programa,
hoje, quinta-feira, a prova tem
início e prolonga-se até domingo (dia 3 de Julho), sempre
no Pavilhão do Funchal. Assim,
hoje a competição começa às
10h00 e termina pelas 21h00,
amanhã vai das 9h00 às
20h00, sábado volta a ser das
10h00 às 21h00 e termina domingo, com os jogos finais e
decisivos.
Na parte da manhã definese os lugares secundários (do

3.º e 4.º para baixo) e à tarde
com a definição dos vencedores: 14h00 (Iniciados femininos), 15h00 (Iniciados masculinos), 16h00 (Juvenis femininos)
e 17h00 (Juvenis masculinos).
Paralelamente à competição,
o Académico do Funchal marcou para amanhã (sexta-feira), a
partir das 21h00, um JantarConvívio para todos os participantes, onde serão eleitos a
“Miss” e o “Mister” do torneio,
com uma festa que inclui um
karaokke.
Para domingo, ao final da
tarde, em pleno Pavilhão do
Funchal, com início previsto
para as 18h30, decorre a cerimónia de encerramento e entrega de prémios aos vencedores e melhores classificados. 1
Vasco Sousa
vascosousa@jornaldamadeira.pt
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