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ANDEBOL
| Carlos Costinha Sousa | 

Prontos para mais uma elimina-
tória da Taça de Portugal, os jo-
gadores do Arsenal Andebol re-
conhecem as dificuldades de
defrontar o C. S. Marítimo, na
segunda ronda da prova, em jo-
go que se disputa amanhã e que
os bracarenses querem vencer.

A moral da equipa está em alta,
depois dos bons resultados al-
cançados nos primeiros jogos da
temporada, e frente aos madei-
renses o objectivo passa por ga-
rantir o apuramento para a pró-
xima eliminatória, como consi-
derou o director da equipa, Car-
los Saraiva.

“Sem duvida que reconhece-
mos as dificuldades de defrontar
uma equipa como o Marítimo,
mais experiente do que a nossa,
mas estamos moralizados e que-
remos continuar a demonstrar a
nossa qualidade. O Marítimo é
uma equipa que luta sempre pela
subida à I divisão, mas temos

noção de que temos capacidades
para conquistar a vitória”, come-
çou por referir o director do clu-
be, para logo acrescentar que es-
te jogo é encarado com entu-
siasmo e muito optimismo uma
vez que, apesar das reservas na-
turais, “uma vitória nesta elimi-
natória significa que podemos

ser felizes no sorteio e ter a sorte
de receber uma equipa grande,
que é esse o nosso objectivo nes-
ta competição”.

Os arsenalistas conhecem bem
a equipa do Marítimo, já tiveram
oportunidade de estudar alguns
vídeos dos insulares e sabem
bem o que têm que ultrapassar.

Estão cientes das dificuldades,
mas amanhã, a partir das 17 ho-
ras, no Pavilhão Flávio Sá Leite,
prometem dar um bom espectá-
culo de andebol e contam com o
apoio dos bracarenses para faze-
rem frente a esta equipa madei-
rense que disputa uma divisão
superior à sua.

“Encaramos este jogo
com muito optimismo”
TAÇA DE PORTUGAL. O Arsenal Andebol defronta, amanhã, o C. S. Marítimo, em jogo da segunda eli-
minatória da competição e, apesar de reconhecerem as dificuldades, os bracarenses querem a vitória.

DR

Arsenal Andebol quer garantir o triunfo nesta eliminatória da Taça de Portugal
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Juvenis

Derrota  no recinto
do Águas Santas 
à tangente deixa
tudo em aberto

A derrota dos juvenis do ABC
no recinto do Águas Santas, pela
diferença tangencial de 25-24,
deixa em aberto uma possível
reviravolta no jogo da segunda
mão, em Braga, na definição da
liderança da Zona 1. 

Por outro lado, também por um
golo apenas  o Maia venceu o vi-
zinho Infesta e por apenas dois
golos o Fafe ganhou em Guima-
rães ao Xico Andebol, o que evi-
dencia o equilíbrio patenteado
naqueles jogos e as curtas dis-
tâncias que separam as classifi-
cações na metade superior da ta-
bela.

Já na Zona 2, o ABC ‘B’ levou
de vencida com uma vantagem
de oito golos o Tarouca.

ANDEBOL JUVENIS ZONA 2

Gondomar, 40; Penedono, 39
Lamego, 22; FC Porto, 39
Carvalhos, 50; Moimenta da Beira, 27
ABC  “B”, 27; Tarouca, 19
Salgueiros, 25; Boavista, 38

FC Porto - Gondomar
Penedono - Salgueiros
Boavista - ABC “B”
Viatodos - Sequeirense
Lomarense - Operario
Juv. Mouquim - Fradelos

CLASSIFICAÇÃO

RESULTADOS

PRÓXIMA JORNADA

1. Carvalhos 8 8 0 0 315 185 24
2. FC Porto 8 7 0 1 300 167 22
3. Lamego 8 6 0 2 222 222 20
4. Boavista 8 4 1 3 209 242 17
5. Moim. Beira 8 4 1 3 244 253 17
6. ABC “B” 8 3 1 4 217 221 15
7. Tarouca 8 3 1 4 182 226 15
8. Gondomar 8 2 0 6 217 246 12
9. Salgueiros 8 1 0 7 205 283 10
10. Penedono 8 0 0 8 198 264 8

J    V   E D M S P

ANDEBOL JUVENIS ZONA 1

Maia-Ismai, 28; FC Infesta, 27
S. Mamede, 25;  Leça, 14
Fermentões, 29; Santo Tirso, 30
Águas Santas, 25; ABC “A”, 24
Xico Andebol, 28; AC Fafe, 30

Leça - Maia ISMAI
Infesta - Xico Andebol
Fafe - Águas Santas
ABC “A” - Fermentões
Santo Tirso - S. Mamede

CLASSIFICAÇÃO

RESULTADOS

PRÓXIMA JORNADA

1. Á. Santas 8 8 0 0 247 157 24
2. ABC “A” 8 7 0 1 270 181 22
3. Maia-ISMAI 8 6 0 2 252 236 20
4. FC Infesta 8 5 0 3 277 189 18
5. Fafe 8 5 0 3 229 248 18
6. Fermentões 8 3 0 5 204 229 14
7. Xico 8 3 0 5 229 226 14
8. St. Tirso 8 1 1 6 173 259 11
9. S. Mamede 8 1 0 7 182 220 10

10. Leça 8 0 1 7 158 276 9

J    V   E D M S P
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ANDEBOL
| Redacção | 

Os juniores do ABC/UMinho
venceram em Guimarães o Xico
Andebol e conservam, com dois
pontos de avanço sobreo FC
Porto, o comando do campeona-
to nacional da I Divisão. Os bra-
carenses vinham de uma vitória
moralizadora frente aos ‘dra-
gões’ e desde cedo assumiram a
liderança do marcador. 

No final da primeira parte o
ABC/UMinho tinha uma vanta-
gem de cinco golos, vencendo
por 9-14. Na segunda parte  ge-
riu esta vantagem e terminou o
jogo com o resultado final de
23-28. Francisco Albuquerque
ao apontar dez golos, destacou-
se no capítulo da concretização.

Os juvenis A do ABC partiram
para a Maia onde iriam encon-
trar a outra equipa com pleno de
vitórias no campeonato. O jogo
pautou-se pelo equilíbrio cons-
tante entre ABC e Águas Santas,
onde a equipa da Maia conse-
guiu uma vantagem de quatro
golos ao intervalo, vantagem es-
sa que se pode apontar à falta de
acerto ofensivo da equipa acade-
mista. Na segunda parte o ABC
arregaçou as mangas e correu
atrás do prejuízo e com um acer-
to defensivo permitiu aos juve-

nis do ABC reduzir para um go-
lo de diferença, terminando o jo-
go 25-24 a favor do Águas San-
tas. Rui Rolo foi o destaque
individual da equipa do ABC
apontando 11 golos. Pelo que se
viu, ficou a convicção de que na
segunda volta, no Sá Leite, será
possível uma vitória por mar-
gem superior e qualificar os bra-
carenses para a fase final.

Já a equipa B dos juvenis rece-
beu e bateu o Tarouca por uns
convincentes 27-19, onde o
ABC só conseguiu descolar no
resultado a partir da segunda
parte do jogo. 

O maior acerto ofensivo na se-
gunda parte e a atitude dos joga-
dores foram fundamentais para
obter uma a diferença de golos
final de oito golos. Da parte do
ABC João Peixoto foi, mais uma
vez, o destaque apontando nove
golos.

O ABC C/AECA deslocou-se a
Vila Real para defrontar o SVR
Benfica. A primeira parte foi
equilibrada, terminando com um
empate a nove golos. Nos derra-
deiros quinze minutos a equipa
da casa distanciou-se do marca-
dor. O jogo terminou com um re-
sultado final de 22-19.

Por sua vez, os iniciados A
continuam o seu caminho pleno
de vitórias rumo à segunda fase
do campeonato. Desta vez o ad-

versário foi o Fafe B. 
O ABC não se deixou abater

por jogar em Fafe e desde muito
cedo demonstrou que estavam
em campo para ganhar. 

Com apenas 21 golos sofridos
em quatro jogos, o ABC procu-
rou desde cedo criar uma mar-
gem confortável de modo a po-
der dar tempo de jogo a todos os
atletas. No fim da primeira parte
o parcial encontrava-se com uns
esclarecedores 2-26. 

Mas a vantagem de 24 golos
não fez os academistas abrandar.
Pelo contrário, o domínio na se-
gunda parte foi ainda mais escla-
recedor. O jogo terminou com
uns incríveis 4-58. Francisco
Silva e Diogo Duarte estiveram
em grande destaque apontando
17 e 10 golos, respetivamente.

Por sua vez os iniciados B/AD
D. Maria II deslocaram-se a
Guimarães para defrontar o Xico
Andebol. 

Esta equipa constituída por ini-
ciados de primeiro ano teve
grandes dificuldades, uma vez
que a equipa do Xico Andebol é
bem mais experiente. No fim da
primeira parte a equipa do ABC
já perdia por oito golos. Na se-
gunda parte o ABC conseguiu
equilibrar um pouco mais o jogo
e acumular muita experiência
para o que falta da primeira fase
do campeonato.

Juniores do ABC mantêm
comando em Guimarães
TRIUNFO SOBRE O XICO ANDEBOL, em Guimarães, permite ao  ABC Braga/
UMinho  manter o comando do campeonato nacional de andebol de juniores
da I Divisão, com mais dois pontos que o FC Porto.

DR

Equipa de juniores do ABC de Braga/UMinho

ANDEBOL - JUNIORES

Leça, 19; Santo Tirso, 27
FC Gaia, 25; A. Santas, 33
Xico Andebol, 23; ABC Braga UMinho, 28
Maia-ISMAI, 42; Sanjoanense, 16
S. Bernardo, 38; Fafe, 25
FC Porto, 38; S. Mamede, 22

Águas Santas - Leça
Santo Tirso - S. Bernardo
Fafe - Maia - ISMAI
S. Mamede - Xico Andebol
ABC Braga/UMinho - FC Gaia
Sanjoanense - FC Porto

CLASSIFICAÇÃO

RESULTADOS

PRÓXIMA JORNADA

1. ABC Braga 6 6 0 0 194 121 18
2. FC Porto 6 5 0 1 204 159 16
3. S. Bernardo 6 4 0 2 183 182 14
4. Xico 6 3 0 3 163 170 12
5. A. Santas 6 3 0 3 174 183 12
6. Santo Tirso 5 3 0 2 119 120 11
7. Maia ISMAI 6 2 1 3 166 167 11
8. S. Mamede 6 2 0 4 146 166 10
9. Sanjoan. 6 1 0 5 141 182 8

11. Fafe 5 1 1 3 127 166 8
12. FC Gaia 5 1 1 3 136 141 8

J    V   E D M S P
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Segunda-feira
Selecção regional
prepara-se 
no Flávio Sá Leite
A selecção regional masculina de
andebol para jogadores nascidos
nos anos 1998 e 1999 vai con-
centrar-se para um treino no Pa-
vilhão Flávio Sá Leite, em Braga,
dia segunda-feira às 20 horas.
Para esta actividade foram con-
vocados os jogadores seguintes:
Xico Andebol: João Campos e
Afonso Mendes.
AC Fafe: José Lemos (guarda-re-
des), João Torgal, Moisés Costa,
Tiago Ventura, Paulo Oliveira e
Francisco Oliveira.
Fermentões: Luís Cunha e Ale-
xandre Matos.
ABC:  Filipe Costa (guarda-re-
des), Hugo Manso, Mauro Quei-
rós, José Sá, José Miguel Mace-
do, Francisco Silva e João Nuno
Pontes.
A. A. P. L.:  João Fernandes, Pedro
Pando e José Pedro Castro
Callidas - José Gabriel Faria
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Aveirense lidera a Associação
Académica de Coimbra

Adérito Esteves

João Maio tomou posse como
presidente da secção de Ande-
bol da Associação Académica
de Coimbra (AAC), a 10 de Ou-
tubro, depois de ter sido eleito
num acto eleitoral em que a
lista que encabeçava foi a única
a apresentar-se a sufrágio. O
principal objectivo do dirigente
aveirense é aumentar o nú-
mero de atletas e colocar em
dia as contas da secção.

O jovem de 24 anos, que fez

a sua formação como jogador
no Centro Desportivo de São
Bernardo conta que encon-
trou a secção “sem viabilidade
financeira e com o risco de
acabar. Deparámo-nos com
dívidas na ordem dos 21 mil
euros. Perante o cenário que
nos foi apresentado tivemos
de acabar com o sector femi-
nino, bem como com a equipa
de seniores masculinos, para
apostarmos tudo na escola de
formação. Sem uma estrutura
de base não é possível a um
clube ter viabilidade financei -
ra”, realça.

Muito crítico com anteriores

direcções, João Maio afirma
que “a escola de formação es-
teve sempre muito mal orga-
nizada e o clube tem vindo a
sofrer com isso. Não sei se isso
aconteceu por falta de respon-
sabilidade, ou se por as pes-
soas que têm passado pelas
direcções não saberem fazer
as coisas. Mas nós queremos
formar uma escola de forma-
ção forte para, no futuro, om-
brear com os melhores clubes
da região centro”, declara.

“Incentivaram-me a avançar
e não estou arrependido”

Depois de ter chegado ao

beu, se sentiu na obrigação de
se candidatar.

“Os pais, os atletas e o Con-
selho Desportivo da AAC qui-
seram que fosse eu a assumir
a direcção da secção e incenti-
varam-me a avançar. E, hoje,
não estou arrependido. O tra-
balho está a dar frutos, e esta-
mos a fazer tudo para levantar
o clube. O nosso trabalho está
a ser reconhecido e tem sido
elogiado por várias pessoas”,
confidencia.

Os objectivos para um ano
de mandato de João Maio pas-
sam, sobretudo, por fazer cres-
cer a escola de formação. “Ini-
ciámos a época com 38 atletas
e, neste momento, estamos a
passar a barreira dos 60. O ob-
jectivo é, no final do ano, ter-
mos ultrapassado os 100 atle-
tas”, perspectiva o dirigente.|

João Maio, depois da carreira de jogador, aposta no dirigismo

clube no ano passado, o estu-
dante de Direito afirma que
avançar para a presidência da

secção era “a última coisa que
queria”, contudo, perante o ce-
nário e os incentivos que rece-

D.R.

Andebol
Dirigismo

Página 6



  Tiragem: 5550

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 5,88 x 1,31 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 50568657 01-11-2013

João Maio lidera Andebol
da Académica de Coimbra  P26
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Portugal perdeu na noite de
quarta-feira com a Letónia por
26-29, em jogo da primeira jor-
nada do grupo 5 de qualifica-
ção para o ‘play-off’ do cam-
peonato do Mundo do Qatar -
2015. Num ambiente especta-
cular, proporcionado pelo pú-
blico que lotava por completo
o pavilhão municipal da Na-
zaré, a formação nacional não
conseguiu corresponder da
melhor forma, deixando esca-
par os primeiros dois pontos
no caminho rumo ao Qatar.

A formação lusa queria ex-
plorar o contra-ataque pelo
que necessitava de lançar ve-
locidade na partida. Contudo,

entrou melhor a Letónia que
passou aos 10 minutos a ven-
cer por 2-5, graças ao seu po-
deria de primeira linha, lide-
rado por Kristopans Dainis. 

O intervalo chegou com Por-
tugal em desvantagem (9-13).
Para o segundo tempo Ro-
lando Freitas lançou Hugo Fi-
gueira na baliza e fez regressar
Carlos Carneiro. Com uma pri-
meira linha poderosa, clara-
mente superior à defesa lusa
em termos físicos, a Letónia
ampliou a vantagem até aos
seis golos (12-18), obrigando
Rolando Freitas a pedir o pri-
meiro ‘time-out’, altura em que
já estava em campo o leiriense

Pedro Portela. 
Com uma confortável van-

tagem de sete golos (13-20), a
Letónia sentiu que poderia ge-
rir da melhor forma o resul-
tado, realizando ataques mais
demorados e, quase sempre,
certeiros. Mas Portugal reagiu
muito bem e a equipa fez des-
pertar o público quando Gil-
berto Duarte fez o 21-24, a oito
minutos do fim. 

Portugal adiantou a defesa,
voltou a reduzir a desvanta-
gem para dois (24-26), mas
Dude Ingars encarregou-se de
esfriar o entusiasmo luso
quando faltavam menos de
dois minutos, pouco tempo

para que Portugal conseguisse
dar a volta ao marcador. Os lei-
rienses Pedro Portela e João
Antunes não conseguiram
marcar qualquer golo.

Muitas presenças ilustres
O jogo despertou natural inte-
resse em toda a região centro.
Foram muitos os ilustres con-
vidados. A começar por Garrett
McNamara que foi ao centro
do terreno entregar a bola do
jogo, acompanhado do presi-
dente da Câmara Municipal da
Nazaré, Walter Chicharro. De
resto, foram também entre-
gues lembranças à Associação
de Andebol de Leiria; aos árbi-
tros e delegado da EHF e, na-
turalmente, ao próprio McNa-
mara.

E porque o Andebol é soli-
dário, o intervalo do jogo foi
aproveitado para que a orga-
nização fizesse a entrega de
três cheques a outras tantas
instituições da região e, depois,
homenageasse um ilustre jo-
gador de andebol da terra –
Inácio Carmo. |

Portugal não aproveita ‘onda’ 
da Nazaré para rumar ao Mundial
Andebol Derrota da formação lusa (26-29) frente à Letónia, num jogo disputado com pavilhão cheio,
em ambiente de grande euforia. Faltou a vitória portuguesa para que a festa fosse total

FAP.

Andebol Apoio vindo das bancadas não foi suficiente
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ASSOCIAÇÃO DE ANDEBOL DE BRAGA

Seleção distrital
treina no Sá Leite

A seleção masculina da Associação de Andebol de 
Braga regressa ao trabalho no dia 4 de novembro, 
a partir das 20h00, no Pavilhão Flávio Sá Leite, em 
Braga. Os atletas convocados são:

Xico: João Campos e Afonso Mendes; AC Fafe: José 
Lemos, João Torgal, Moisés Costa, Tiago Ventura, 
Paulo Oliveira e Francisco Oliveira; Fermentões: Luís 
Cunha e Alexandre Matos; ABC: Filipe Costa, Hugo 
Manso, Mauro Queirós, José Sá, José Miguel Macedo, 
Francisco Silva e João Nuno Pontes; A.A.P.L.: João 
Fernandes, Pedro Pando e José Pedro Castro; Callidas: 
José Gabriel Faria.
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O Governo anunciou ontem 
que uma televisão em sinal 
aberto vai transmitir um jogo 
por jornada da I Liga 2014-2015, 
envolvendo uma das cinco 
equipas melhor classificadas, 
por se tratar de um evento de 
interesse público.

A decisão, assinada pelo 
ministro Poiares Maduro, foi 
ontem publicada em Diário da 
República, na lista de eventos 
de interesse generalizado que 
têm de ser emitidos por televi-
sões generalistas de sinal aber-
to, ou seja, RTP, SIC ou TVI.

De acordo com a agência 
Lusa, no ano passado, o minis-
tro que então tutelava o sector, 
Miguel Relvas, decidiu retirar 
os jogos da I Liga da lista de 

eventos que têm de ser trans-
mitidos em sinal aberto, ale-
gando que esses canais não 
podiam negociar os direitos 
de transmissão com detentora 
dos jogos, a Controlinveste.

Este ano, o Governo con-
siderou que o acesso a esses 
jogos deve “ser facultado pelos 
adquirentes dos respectivos 
direitos exclusivos que emi-
tam em regime de acesso con-
dicionado ou sem cobertura 
nacional aos operadores inte-
ressados na sua transmissão 
televisiva que emitam por via 
hertziana terrestre com cober-
tura nacional e acesso não con-
dicionado”.

Segundo o mesmo docu-
mento, os detentores dos direi-

tos exclusivos terão de asse-
gurar, até um mês antes do 
início do campeonato nacional 
de futebol da I Liga 2014-2015, 
“que é efectivamente facul-
tado o acesso aos respetivos 
direitos, em termos não dis-
criminatórios e nas condições 
do mercado de um jogo em 
cada jornada equitativamente 
repartidos entre cada uma das 
cinco equipas e em número 
igual de jogos em casa e jogos 
fora”.

Além dos jogos do Benfica, 
do Sporting e do FC Porto, o 
canal que assegurar a trans-
missão de um jogo por jorna-
da terá também de mostrar 
os jogos dos quarto e quinto 
classificados.

Os jogos do Benfica são 
detidos actualmente pelo 
clube, enquanto os restantes 
são da Controlinveste, empre-
sa de Joaquim Oliveira

A lista de eventos obri-
gatoriamente transmitidos 
em sinal aberto inclui ainda 
os jogos oficiais da selecção 
nacional, a final da Taça de 
Portugal de futebol e um jogo 
por jornada ou por mão de 
uma eliminatória da Liga dos 
Campeões em que participem 
equipas portuguesas.

Além disso, a RTP, a SIC 
ou a TVI terão de emitir um 
jogo por eliminatória da Liga 
Europa a partir dos quartos-de-
final em que participem equi-
pas portuguesas, as finais das 

competições de clubes orga-
nizadas pela UEFA, incluin-
do a Supertaça Europeia e 
as cerimónias de abertura e 
de encerramento, bem como 
jogos de abertura, quartos-de-
final, meias-finais e final do 
Mundial de Futebol.

Da mesma lista constam 
ainda a Volta a Portugal em 
bicicleta, as participações de 
atletas portugueses e das selec-
ções nacionais na fase final 
de Mundiais e Europeus, as 
finais das competições oficiais 
internacionais entre clubes 
em que participem equipas 
portuguesas nas modalidades 
de andebol, atletismo, basque-
tebol, hóquei em patins e volei-
bol.

Televisões em sinal aberto ficam 
com um jogo por jornada da I Liga 2014-2015
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Oliveira insatisfeito
com decisão do Governo
sobre direitos da I Liga
Futebol Governo publicou ontem em “Diário da República” o despacho
que identifica os “eventos de interesse generalizado do público”.

Catarina Madeira
catarina.madeira@economico.pt

Primeiro foi o Benfica a ficar
com os direitos dos jogos em
casa. Agora é o Governo que
vai obrigar Joaquim Oliveira a
negociar com as televisões em
sinal aberto a transmissão de
um jogo por cada jornada da I
Liga na próxima época. As coi-
sas parecem não estar a correr
de feição ao patrão da Contro-
linveste que, sabe o Diário
Económico, já terá manifesta-
do em particular o seu descon-
forto com a decisão do minis-
tro da tutela, Miguel Poiares
Maduro.

Para a Sport TV, que este ano
deixou de ter o monopólio dos

direitos, o negócio com os ge-
neralistas pode não vir a com-
pensar a consequente perda de
assinaturas. Ainda esta sema-
na, Oliveira disse, em declara-
ções ao Diário Económico, ser

alvo de “uma discriminação
absoluta e continuada por par-
te dos poderes públicos e polí-
ticos”. O incómodo do empre-
sário é ainda maior por não ter
sido ouvido pelo ministro ao

Paulo Alexandre Coelho

PREÇO

400 mil euros
O preço de cada jogo da Liga
Zon Sagres disputado por um
dos três grandes pode superar
os 400 mil euros.

EVENTOS DE INTERESSE PÚBLICO

● Futebol: Jogos da Selecção A,
Final da Taça, um jogo por
jornada da I Liga, eliminatórias
da Liga dos Campeões e da Liga
Europa em que participem
equipas portuguesas, finais das
competições da UEFA, abertura e
final do Mundial Brasil 2014.

● Outras modalidades: Volta a
Portugal em bicicleta, participa-

ções de atletas portugueses nas fi-
nais dos campeonatos do mundo e
da Europa das diversas modalida-
des desportivas, participação de
equipas portuguesas nas finais de
campeonatos de andebol, atletis-
mo, basquetebol, hóquei e voleibol.

● Cultura: Abertura e encerramen-
to do evento “Os dias da Música”,
no Centro Cultural de Belém.

longo do processo. “O único
conhecimento que tenho é por
notícias avulso”, acrescentou
Oliveira.

De acordo com o despacho
publicado ontem em “Diário da
República”, o acesso aos direi-
tos deve ser facultado pelos seus
detentores até um mês antes do
início do campeonato, “em ter-
mos não discriminatórios e nas
condições do mercado”. O do-
cumento diz ainda que o deten-
tor do menor número de jogos,
neste caso a Benfica TV, “define
em primeiro lugar em que jor-
nadas os disponibiliza”.

No jogo dos direitos televi-
sivos, há mais quem não se
mostre satisfeito com as novas
regras: desde logo, as televi-
sões privadas que dizem não
existirem condições de mer-
cado para comprar os direitos
e não querem ver a RTP a
avançar sozinha com dinhei-
ros públicos.

O preço de cada jogo da I
Liga, disputado por um dos três
grandes, pode ultrapassar os
400 mil euros, garantiu ao Diá-
rio Económico uma fonte do
mercado. Tendo por referência
este valor , o canal que assegu-
rar os 15 jogos da competição
(um por cada jornada) terá de
desembolsar mais de seis mi-
lhões de euros, isto é, 8% dos 75
milhões de euros que a RTP
prevê gastar com a sua grelha
em 2014. Na época 2011/12 ,
Joaquim Oliveira terá vendido
os direitos de transmissão de
um jogo por jornada da I Liga à
TVI, por cerca de oito milhões
de euros.

A televisão pública não de-
verá, contudo, estar disponível
para oferecer este montante,
sabe o Diário Económico. A so-
lução preferida por Alberto da
Ponte parece ser, de resto, a
partilha dos direitos pelos três
canais generalistas. Em decla-
rações enviadas esta semana às
redacções, a administração da
RTP admite o interesse no fute-
bol com alavanca das audiência
do canal, mas garante que só
avança “após cuidada análise
sobre se este investimento terá
ou não retorno”, deixando em
aberto a possibilidade de parti-
lhar as transmissões com outros
operadores televisivos.

Contactados, Benfica TV,
Sport TV, TVI e SIC não quise-
ram comentar. ■
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DIREITOS TELEVISIVOS

Oliveira acusa
poderes
públicos de
discriminarem
Sport TV ➥ P42
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AGENDA DIÁRIA
MODALIDADES

FUTEBOL
• Treino do Marítimo, 10h, Santo António, seguido
de Conf. Imprensa. Viagem à tarde para Lisboa. •
Treino do Nacional, 16h, Choupana (Fechado). •
Treinos do Marítimo B, 9h30 e 16h, Santo António.
• Treino do União da Madeira, 10h, Vale Paraíso. •
9.ª Jornada da Liga ZON Sagres: Académica-Ben-
fica, 20h30, Coimbra (SportTV1), árbitro: Hugo Pa-
checo (Porto). • Treino das Escolas de Futebol
(6/12 anos) do CF Cavalheiro, 18h30/20h, Campo
Adelino Rodrigues (ex-Liceu). •12.ª Jornada de “La
Liga”: Barcelona-Espanhol, 20h (SportTV Live).

DIVERSOS
• Jantar Centenário do Clube de Futebol União –
100 anos – 20h, Hotel Baía Azul, no Funchal, com a
presença de Jaime Manuel Freitas (SR Educação e
Recursos Humanos). Missa na Sé Catedral e roma-
gem aos cemitérios na parte da manhã. • Exposi-
ção de Troféus do CF União na Câmara Municipal
do Funchal, até dia 10.

MÊS DO MAR
• Desafios e Oportunidades para o Mar da Madeira
– 2.ª Edição do Congresso Internacional o Desporto
e o Mar – Colégio Jesuítas e Clube Naval do Fun-
chal, até domingo. Hoje, 9h/13h e 14h30/18h.

INAUGURAÇÃO
• O Aeroclube da Madeira inaugura Pista ACMOS,
na Cancela. Prova experimental (categorias 1/10
TT 2wd, 1/10 Short Course, Troféu Lambreta e Tro-
féu Ninco Slider), com finais a partir das 22h30.

TÉNIS
• Daniel Rodrigues (CD Nacional) no Torneio Inter-
nacional Sub-14 Herodotou Tennis Academy, em
Lanarca, Chipre, até domingo.

ANDEBOL
• O madeirense João Ferraz (FC Porto) integra Se-
lecção Nacional Sénior para os jogos de apura-
mento ao Mundial2015, até amanhã.

PADEL
• Inscrições para o 3.º Campeonato Regional Abso-
luto de Padel, na variante de Pares, na Associação
de Ténis, até quarta-feira.

AUTOMOBILISMO
• Apresentação equipa BRC, que vai participar na
Rampa Paul do Mar, 18h, Restaurante Solar dos
Prazeres, Calheta.
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O Governo anunciou on-
temqueumatelevisãoemsi-
nal aberto vai transmitir um
jogo por jornada da I Liga
2014-2015, envolvendo uma
das cinco equipas melhor
classificadas, por se tratar de
um evento de interesse pú-
blico. A decisão, assinada
pelo ministro Poiares Ma-
duro, foipublicadaemDiário
da República, na lista de
eventosde interessegenera-
lizado que têm de ser emiti-
dos por televisões generalis-
tas de sinal aberto, ou seja,
RTP, SIC ou TVI. Segundo o
documento, os detentores
dos direitos exclusivos terão
deassegurar, atéummêsan-

tesdo iníciodocampeonato
nacional de futebol da I Liga
2014-2015, “que é efectiva-
mente facultadooacessoaos
respectivos direitos, em ter-
mos não discriminatórios e
nas condições do mercado
deumjogoemcada jornada
equitativamente repartidos
entre cada uma das cinco
equipas e em número igual
de jogos em casa e jogos
fora". Além dos jogos do
Benfica, do Sporting e do FC
Porto,ocanalqueassegurara
transmissão de um jogo por
jornada terá também de
mostraros jogosdosquartoe
quinto classificados. A lista
deeventosobrigatoriamente

Liga dos Campeões é um dos “alvos” por parte das estações.

7 RTP, SIC OU TVI TERÃO QUE SE ENVOLVER NOS EVENTOS DESPORTIVOS

Um jogo por jornada em sinal aberto

Lu
sa

transmitidosemsinal aberto
inclui ainda os jogos oficiais
da selecção nacional, a final
da Taça de Portugal de fute-
bol e um jogo por jornada
ou por mão de uma elimi-
natória da “Champions” em
queparticipemequipaspor-
tuguesas.Alémdisso,aRTP,a
SIC ou a TVI terão de emitir
um jogopor eliminatória da
LigaEuropaapartirdosquar-
tos-de-final em que partici-
pem equipas portuguesas,
asfinaisdascompetiçõesde
clubes organizadas pela
UEFA e as cerimónias de
aberturaedeencerramento,
bem como jogos de aber-
tura,quartos-de-final,meias-
finais e final do Mundial de
Futebol. Da lista constam
ainda a Volta a Portugal em
bicicleta, asparticipaçõesde
atletasportuguesesedas se-
leções nacionais na fase fi-
naldeMundiaiseEuropeus,
as finais das competições
oficiais internacionais entre
clubes em que participem
equipas lusasnasmodalida-
des de andebol, atletismo,
basquetebol,hóqueiempa-
tins e voleibol.1
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:.: Jorge Silva: «Temos de vencer na Bósnia» - Andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 01/11/2013

Meio: Record Online

URL: http://www.record.xl.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=851712

/

 
Autor: J.M.P. A derrota de quarta-feira na Nazaré frente à Letónia (26-29), no arranque da fase de
qualificação para o playoff do Mundial de 2015, deixou a Seleção Nacional com pouca margem de
manobra, até porque apenas o 1.º classificado do grupo garante o apuramento. Por isso, apesar da
fase precoce em que a competição se encontra, o desafio de domingo em Sarajevo, frente à Bósnia,
assume enorme importância para as aspirações de Portugal. O adversário é apontado como o favorito
a ganhar o grupo 5, mas os jogadores portugueses não temem o rival. "Temos de ganhar na Bósnia",
atira Jorge Silva, chamado pela primeira vez à Seleção principal. "Se queremos qualificar-nos, só
podemos pensar em ir lá e ganhar. Teoricamente, a Bósnia é a equipa mais forte do grupo, mas
vamos tentar contrariar essa ideia. É complicado, mas não impossível", afirma a Record o lateral-
direito do Guadalajara, de 24 anos, sublinhando: "Continuamos a acreditar no apuramento." A
"tristeza" da derrota no arranque da fase de qualificação já faz parte do passado, mas importa retirar
ilações, de forma a evitar que os erros cometidos não voltem a verificar-se, conforme Jorge Silva
refere. "Sentimos dificuldades. Não conseguimos anular o lateral da Letónia [n.d.r.: Dainis Kristopans,
de 2,16 metros e 136 kg] e também não finalizámos da melhor forma as muitas oportunidades criadas
- o guarda-redes adversário esteve muito bem. Mas já estamos a pensar no jogo com a Bósnia",
advoga. Jorge Silva não foi opção frente à Letónia, mas garante não ter ficado incomodado. "Qualquer
jogador quer sempre ser utilizado, mas fui chamado à última hora, e quando cheguei ao estágio, a
equipa já estava a trabalhar. E difícil conseguir um lugar, mas acredito que poderei ter uma
oportunidade frente à Bósnia". Siga-nos no Facebook e no Twitter.
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RTP 2  	Meio: RTP 2 - 24 Horas

 	Duração: 00:02:28

 	Hora de emissão: 22:18:00
 

ID: 50562919

 
31/10/2013

1 1 1

Liga portuguesa em sinal aberto

http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=ba1ef5d0-1228-4d89-bdde-

b9b5228b044b&userId=cea27784-a7a8-429c-b774-b23c6950c0bc

/

 
O Governo voltou a incluir o campeonato de futebol na lista de acontecimentos de interesse público. A
partir da próxima época vai ser transmitida uma partida por jornada em sinal aberto de televisão.
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RTP Informação  	Meio: RTP Informação - Grande Jornal

 	Duração: 00:02:14

 	Hora de emissão: 21:55:00
 

ID: 50562726

 
31/10/2013

1 1 1

Liga portuguesa em sinal aberto

http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=b9ca6d21-724d-4ad7-a41c-

545171ac6c5c&userId=cea27784-a7a8-429c-b774-b23c6950c0bc

/

 
O Governo voltou a incluir o campeonato de futebol na lista de acontecimentos de interesse público. A
partir da próxima época vai ser transmitida uma partida por jornada em sinal aberto de televisão.
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RTP 1  	Meio: RTP 1 - Telejornal

 	Duração: 00:02:17

 	Hora de emissão: 20:49:00
 

ID: 50561838

 
31/10/2013

1 1 1

Liga portuguesa em sinal aberto

http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=f442afa7-cb8b-47ac-aa89-

38711b8bbb41&userId=cea27784-a7a8-429c-b774-b23c6950c0bc

/

 
O Governo voltou a incluir o campeonato de futebol na lista de acontecimentos de interesse público. A
partir da próxima época vai ser transmitida uma partida por jornada em sinal aberto de televisão.
 
 

Página 22



A23

  
RTP Informação  	Meio: RTP Informação - 24 Horas

 	Duração: 00:02:18

 	Hora de emissão: 00:50:00
 

ID: 50569550

 
31/10/2013

1 1 1

Liga portuguesa em sinal aberto

http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=02a89d12-f998-456c-8d2d-

d2a01ce0baf7&userId=cea27784-a7a8-429c-b774-b23c6950c0bc

/

 
O Governo voltou a incluir o campeonato de futebol na lista de acontecimentos de interesse público. A
partir da próxima época vai ser transmitida uma partida por jornada em sinal aberto de televisão.
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Congresso da IHF decide alterações estatutárias e toma outras deliberações
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 31/10/2013

Meio: Atletismo Magazine.com

URL:
http://www.ammamagazine.com/noticias/noticias-andebol/13102-congresso-da-ihf-decide-alteracoes-estatutarias-e-toma-outras-

deliberacoes

/

 
Publicado em quinta, 31 de outubro de 2013
 
 Para além das eleições para o mandato 2013-2017, com um excelente resultado para Portugal, o
XXXIV Congresso da IHF, reunido no passado fim-de-semana em Doha, no Qatar, aprovou um
conjunto de alterações estatutárias, mais no âmbito formal, não resultando das mesmas alterações
substanciais ao conteúdo dos Estatutos.
 Ulisses Pereira, que representou a Federação de Andebol de Portugal (FAP) neste Congresso - no qual
foi eleito como um dos dois Auditores Internos da IHF -, deu ainda conta de outras decisões que nele
foram tomadas.
  Foram aprovadas as contas de 2011 e 2012 e os orçamentos para 2013 e 2014. Procedeu-se
também à admissão de novos países membros, totalizando 199 o número daqueles que a partir de
agora integram de pleno direito a IHF , referiu o presidente da FAP que aproveitou para informar que o
próximo Congresso da IHF, em 2015, terá lugar em Budapeste .
 Quanto ao 'Prémio Hans Bauman', que em 1990 foi já atribuído a Portugal,  foi agora outorgado à
Dinamarca .
 Outras matérias constantes de diferentes moções foram remetidas para posteriores decisões do
Conselho.
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Sanjoanense lança calendário
com atletas da equipa sénior

Alberto Oliveira e Silva

INICIATIVAA secção de ande -
bol da Associação Desportiva
Sanjoanense (ADS) lançou no
passado domingo um calen-
dário para o ano de 2014 com
fotos das atletas da equipa sé-
nior feminina, que luta pela su-
bida à 1.ª Divisão Nacional.

Após o lançamento de um
equipamento dotado de um
calção-saia, que visou dar en-

foque mediático à formação,
este novo produto visa manter
a equipa das meninas na “cris -
ta da onda”, ao mesmo tempo
que também tem o objectivo
de recolher fundos.

Recorde-se que a existência
o escalão chegou a estar em
causa, uma vez que a partici-
pação no Campeonato Nacio-
nal da 2ª Divisão tem um custo
de oito mil euros. “O calendário
foi disponibilizado a um grupo
ainda restrito de adeptos, no
entanto despertou muita cu-
riosidade e as vendas foram

bastante boas”, salientou José
Pedro Silva, vice-presidente pa -
ra o Andebol.

Este responsável do clube de
S. João da Madeira informou
que a venda do calendário será
efectuada em três locais da ci-
dade: na sede do clube, situada
no pavilhão de desportos, na
loja da Associação Desportiva
Sanjoanense do Estádio Conde
Dias Garcia e nos jogos das
equipas seniores de andebol,
que se realizam no Pavilhão
das Travessas.

Cada elemento da estrutura

da modalidade também po-
derá vender o calendário. José
Pedro Silva assinalou o objec-
tivo de conseguir vender dois
mil calendários - cada unidade
custa três euros -, acentuando
que tal constituiria “um grande
sucesso”.

Treinado por Filipe Rosário,
o plantel feminino sénior conta
com as seguintes atletas: Ana
Rita Silva, Ana Silva, Ana Du -
arte, Carla Oliveira, Patrícia Sil -
va, Ana Araújo, Cláudia Alves,
Viviana Afonso, Carina Gonçal-
ves, Maria João Teixeira, Bran -

ca Santos, Sofia Gomes, Joana
Oliveira, Joana Santos, Mariana
Silva, Tânia e Catarina.

Refira-se que a Sanjoanense
conta com 15 equipas - mas-

culinas e femininas - desta mo-
dalidade, envolvendo cerca de
180 atletas, que absorvem um
orçamento de 60 mil euros
para a temporada.|

Calendário visa a angariação de fundos para a equipa feminina

Andebol
Feminino

D.R.

Página 25



  Tiragem: 5550

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 7,64 x 2,84 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 50550515 31-10-2013

Sanjoanense lança
calendário para ajudar
equipa sénior feminina
Andebol | P34
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FUTEBOL
•Treinos do
Marítimo,
16h, Santo
António (En-
trevista Marí-
timo TV).
•Treino do
Nacional,
16h, Chou-
pana (Fe-
chado). Conf.
Imprensa,
15h40.
•Treino do
Marítimo B, 10h, Santo António. •Treino do União da
Madeira, 16h30, Machico. Conf. Imprensa, 16h15, Ma-
chico. •11.ª Jornada de “La Liga”: Granada-Atl. Ma-
drid, 19h (SportTV1).
VOLEIBOL • Sorteio do Torneio de Abertura, 17h30,
Auditório da AVM. • Assembleia-Geral da Associação
de Voleibol da Madeira (AVM) – Apreciação e votação
do Orçamento e Plano de Actividades para o ano de
2014; Filiação do novo sócio, o CF Carvalheiro), 18h,
Auditório da AVM.
BASQUETEBOL • Projecto ABM para alunos da Escola
B1/PE da Ladeira e Lamaceiros.
AUTOMOBILISMO • Verificações documentais do Cir-
cuito Município da Calheta/Rampa do Paul do Mar,
pelo CD Nacional, 19h/20h, Estádio da Madeira.
ANDEBOL • O madeirense João Ferraz (FC Porto) inte-
gra Selecção Nacional Sénior para os jogos de apura-
mento ao Mundial2015, até sábado.
TÉNIS • Sorteio da 5.ª Etapa do Circuito do Ferraz TC
(Sub-14 e Sub-18), 15h, sede da Associação. • Daniel
Rodrigues (CD Nacional) no Torneio Internacional Sub-
14 Herodotou Tennis Academy, em Lanarca, Chipre,
até domingo.

AGENDA PARA HOJE
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Arsenal de Canelas - Fim-de-semana intensoArsenal de Canelas - Fim-de-semana intensoArsenal de Canelas - Fim-de-semana intensoArsenal de Canelas - Fim-de-semana intensoArsenal de Canelas - Fim-de-semana intenso

 Hélder Oliveira

   Este foi um fim-de-semana
intenso com o Andebol do Arsenal
de Canelas a disputar 4 jogos,
alguns dos quais de dificuldade
elevada e cariz importante.
Damos, também aqui, conta do
início do campeonato nacional
das Juniores Femininas e de mais
uma atividade diferente pro-
porcionada por este Clube.

Iniciados Masculinos
Alavarium – 14  /  Arsenal Canelas
– 34
   Na terceira jornada do
campeonato Andebol, a equipa
de iniciados masculinos do
Arsenal de Canelas deslocou-se
até Aveiro para defrontar a equipa
do Alavarium. Este foi um
encontro muito típico daquilo que
são os primeiros jogos do
campeonato, onde se pôde
observar uma desorganização
defensiva e ofensiva e, por sua
vez, muitos erros técnicos e
táticos. A equipa de Canelas
conseguiu dominar o jogo desde
muito cedo, mesmo jogando
muitas vezes abaixo daquilo a que
habituaram os adeptos cane-
lenses. Com o jogo controlado foi
possível dar minutos a todos os
jogadores, aproveitando assim
para rodar a equipa e testar
jogadores em novas posições.
   Parabéns à equipa de Arsenal de
Canelas pela vitória, seguindo
totalmente vitoriosa na série do
seu campeonato

Iniciados Femininos
Arsenal Canelas – 17  /  Alavarium
– 44
   As meninas do Arsenal foram
goleadas no seu pavilhão, diante
do Alavarium que concretizou o
amplo favoritismo, que lhe era
concebido, acabando por vencer
por números expressivos. A
equipa de Aveiro dominou o
encontro do princípio ao fim
Num encontro desequilibrado as
jovens de Canelas, de tenra
idade, ofereceram a réplica
possível, perante adversárias com
maior porte físico, outras
capacidades andebolísticas e
maiores soluções, limitando-se as
aveirenses a gerirem a partida,
aumentando gradualmente a
vantagem.
   Triunfo incontestável da turma
de Aveiro, com as meninas de
Canelas a ganharem experiência
para outros voos.

Juvenis Femininos
Arsenal Canelas – 55  /  Salreu – 17

   O jogo contra a equipa do Salreu,
neste primeiro derby da
temporada, poderia ser à partida
um jogo fácil. Tal veio a acontecer,
a diferença entre as duas equipas
foi flagrante, a diferença em
termos do andebol praticado
entre as duas equipas foi enorme,
onde a vitória do Canelas neste
jogo nunca esteve em causa.
   Desde o início o Arsenal
comandou o marcador, com as
jovens canelenses a praticarem

um bom andebol, defendendo
bem, atacando com eficiência,
frente a um Salreu que não estava
a conseguir travar as jogadores
arsenalistas. Mercê desse bom
jogo que ia realizando, o Arsenal
foi aumentando a diferença de
golos, diferença essa que só não
foi maior no final do jogo, devido
a algumas falhas existentes
   No final do encontro, o resultado
demonstrava a superioridade da
equipa do Arsenal de Canelas,
que nunca facilitou e apesar da
exibição esforçada das meninas
do Salreu, conseguiu mais uma
vitória, mantendo-se vitoriosa
nos três jogos efetuados.

Juniores Femininos
Arsenal Canelas – 40  / Oliv. Frades
– 17
   O Arsenal de Canelas entrou
muito bem no jogo e defendendo
muito bem, assim como com
ataques concretizadores,
rapidamente ganhou vantagem.
   Na segunda parte a equipa
Arsenal fez uma exibição menos
conseguida. Sem razão aparente,
pois controlava o jogo sem grande
dificuldade, começou a cometer
erros sucessivos, tanto na zona de
defesa como na zona de ataque,
erros esses, que foram sendo
aproveitados pelas adversárias
para recuperarem alguma da
desvantagem que tinham no
marcador. Mas um novo período
de algum acerto levou
novamente o dilatar do resultado
   Ótima vitória do Arsenal nesta
primeira jornada, alicerçada numa
boa primeira parte.
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Andebol

 Nuno Coelho

Estarreja Andebol ClubeEstarreja Andebol ClubeEstarreja Andebol ClubeEstarreja Andebol ClubeEstarreja Andebol Clube

ACD Monte 26 x 15 Estarreja AC
(Juvenis Masculinos)
   No passado sábado, dia 19 de
Outubro, a equipa “B” de juvenis
do EAC deslocou-se ao pavilhão
do Monte para disputar a
terceira jornada do
campeonato frente a equipa do
ACDM. Ambas as equipas ainda
não tinham conhecido o sabor
da vitória, previa-se portanto
um jogo emotivo tendo as duas

equipas vontade de vencer. A
equipa do Estarreja entrou
decidida em campo e logo nos
primeiros minutos conseguiu
ganhar alguma vantagem no
marcador. No entanto, com o
desenrolar do jogo a equipa do
Monte recuperou essa
desvantagem no marcador
devido a alguma
desconcentração da parte dos
atletas do Estarreja que
efectuaram sucessivas perdas
de bola e faltas técnicas. O jogo
chega ao intervalo com o
resultado de 11-7 favorável à

equipa do Monte. Na segunda
parte a equipa do Estarreja entra
decidida e motivada a virar o
resultado a seu favor, tendo
conseguido recuperar o
resultado ate atingir um golo de
diferença. Mas não foi
suficiente pois a equipa do
Monte voltou a ganhar
vantagem no jogo, devido a uma
má atitude dos atletas do EAC
que não mantiveram a
concentração que deviam na
recta final, tendo assim o Monte
conseguido ganhar o jogo por
26-15. Na equipa do Estarreja
Andebol Clube jogaram os
atletas: Simão Sá, Marcelo
Costa, Sergiy Khomyn, Pedro
Diogo, Rafael Vidal, Jorge Silva,
Diogo Almeida, Hugo
Rodrigues, Hugo Geada, Tiago
Silva, Gabriel Gomes, Ruben
Portela, Rafael Rodrigues,
Bruno Gomes, Rui leite e Daniel
Campos.

Estarreja AC 32 x 16 SC Espinho
(Juvenis Masculinos)
   No dia 20 de Outubro, o
Estarreja AC recebeu para mais
uma jornada o Espinho. Com a

motivação em alta o Estarreja
deu logo o seu melhor, com
boas respostas na defesa o
contra-ataque era certo e a
finalização também, assim foi,
no geral, a primeira parte que
acabou com o resultado de 20-7
para a equipa da casa. Com o
começo da segunda parte os
atletas do Estarreja não
apostaram tanto no contra-
ataque e estiveram mais lentos,
assim o Espinho apostou mais
no ataque mas mesmo assim a
diferença ainda era visível e
positiva para os atletas do
Estarreja, com isto, a segunda
parte ficou mais por uma “troca
de bolas” saindo o Estarreja a
ganhar por 12-9. Assim
terminou com um resultado de
32-16 este jogo, continuando o
Estarreja AC na 2ª posição com
um jogo em atraso.

ACD Monte 23 x 23 Estarreja AC
(Seniores Masculinos)
   O arranque da época de
seniores fez-se com um jogo
entre velhos conhecidos, o
Monte e o Estarreja. Para este
jogo, as bancadas do pavilhão

do Monte encheram-se de
gente. Muito se esperou pelo
início do campeonato, e isso era
notório também nos jogadores
de ambas as equipas. A equipa
da casa apanhou-se desde cedo
na frente do marcador,
enquanto a equipa de Estarreja
tardava em fazer aparecer o seu
jogo e aproximar-se do
adversário. O Monte chegou ao
intervalo com uma vantagem
curta (13-10), que ampliou ao
longo dos primeiros minutos da
segunda parte. Nos minutos
finais, o Estarreja conseguiu
igualar o marcador
(recuperando de 4 golos de
diferença) e assim ficou até ao
final do encontro. Foi um jogo
que acabou por ser bem
disputado ao longo dos 60
minutos. Jogaram pelo
Estarreja AC: Filipe Silva, Tiago
Arrojado, Bruno Campinos, Rui
Teixeira, Filipe Ferreira,
Alberto Silva, Fernando
Gonzalez, André Vieira, Nuno
Silva, Roberto Silva, Sandro
Gomes, Vitor Valente, Carlos
Matos, Alexandre Rodrigues,
Fernando Vilar e Nuno Coelho.
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ANDEBOL

Seniores Masculinos
Nacional 2.ª Divisão

Marítimo, 30
 Sanjoanense, 19

Sanjoanense: Ricardo Gaspar, Eduardo 
Pereira, Fabian Schek, Hugo Terra, Fábio 
Gonçalves, Ricardo Pinho; Bruno Pinho; 
Rui Gonçalves; Alexandre Tavares; Ricardo 
Pinho.
Treinador: Pedro Tavares.

A Sanjoanense levou ape-
nas 10 jogadores nesta desloca-
ção à Madeira. Com uma equipa 
obviamente limitada, a formação 
alvinegra entrou relativamente 
bem no jogo conseguindo dispu-
tar o resultado. No entanto, um 
período menos bom no final da 
primeira parte, em que a equipa 
foi prejudicada por uma sucessão 
de exclusões, ditou a diferença no 
resultado, que se manteve até 
final do encontro. Apesar de tudo, 
a Sanjoanense esteve pouco 
eficaz nos contra ataques, tendo 

falhado várias oportunidades em 
frente ao guarda-redes local.

Ao intervalo os alvinegros 
já tinham dois atletas com duas 
exclusões, tendo o técnico feito 
uma gestão da equipa em claro 
esforço, utilizando jogadores em 
posições que estavam pouco 
habituados.

 
Juniores Masculinos
Nacional 1.ª Divisão

Sanjoanense, 21
S. Bernardo, 33

Sanjoanense: Rui Costa, Ricardo Pinho, 
Alexandre Duarte, Hélder Fonseca, Pedro 
Morais, João Silva, André, Rui Martins, 
Válter Braga, Daniel Oliveira, Ricardo Silva, 
Tiago Correia, Emanuel Silva, Ivo Silva, 
Fábio Fernandes.
Treinadores: Hélder Louro e Rui Costa.

Jogo muito difícil e com 
um resultado enganador, pois a 
diferença foi sempre curta, excep-
to nos minutos finais, em que a 
equipa assumiu o risco e tentou, 

a todo o custo, aproximar-se no 
resultado. 

 
Juvenis Masculinos

Nacional 2.ª Divisão

Oleiros, 36
 Sanjoanense, 33

Sanjoanense: Ramiro Pinho; Hélder Fon-
seca; Rodrigo Novo; João Martins; Miguel 
Pinho; João Silva; André Cardoso; Xavier 
Moreira; Bruno Lima; Cláudio Cabral; Pedro 
Morais; João Perez; João Alves; João Silva; 
Diogo; André.

 
A equipa do Oleiros entrou 

melhor no jogo adiantando-se 
no marcador. Com o decorrer da 
partida, a Sanjoanense voltou 
a organizar-se acabando por 
equilibrar o marcador e chegar ao 
intervalo com o jogo empatado.

A segunda parte foi bas-
tante emotiva, com incerteza do 
vencedor até aos últimos cinco 
minutos, em que o Oleiros foi 
mais forte. 

 
Iniciados Masculinos

Campeonato Nacional

Sanjoanense, 16
Espinho, 16

 
Sanjoanense: Rúben Aguincha; André 
Silva; Paulo Bastos; Francisco Silva; Manuel 
Mateus; Daniel Andrade; Bernardo Leite; 
António Guedes; Gonçalo Fernandes; Gui-
lherme Novo; Luís Martins; Rodolfo Silva; 
Pedro Almeida; João Costa; José Pereira; 
Alexandre Tavares.

 
Partida bem disputada mas 

bastante equilibrada, que acabou 
por terminar com uma igual-
dade a 16 golos entre as duas 
formações.

 
Seniores Femininos

Nacional 2.ª Divisão

S. Bernardo, 27
Sanjoanense, 20

 
Sanjoanense: Patrícia Silva; Maria Teixeira; 
Branca Santos; Joana Santos; Ana Silva; 

Carina Gonçalves; Ana Gomes; Mónica 
Agrela; Carla Oliveira; Viviana Afonso; 
Joana Oliveira; Mariana Silva; Ana Araújo; 
Ana Silva; Cláudia Alves; Ana Duarte.
Técnico: Filipe Rosário.

 
O controlo do marcador 

foi alternando durante todo o 
encontro, sendo que o momento 
decisivo foi a cerca de 10 minutos 
do final, quando a Sanjoanense 
vencia por 15-17 e a atleta al-
vinegra Joana Oliveira, recebeu 
ordem de expulsão. O S. Bernar-
do aproveitou para inverter o 
resultado.
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Atleta de andebol 
da Sanjoanense 
morre em
acidente no IC2

Carlos Veloso Pereira, de 
40 anos, faleceu às primeiras 
horas de sábado, dia 19, na 
sequência de um acidente 
no IC2. O atleta da equipa de 
veteranos de andebol da San-
joanense regressava a S. João 
da Madeira de um jogo em 
Avanca, quando colidiu com 
um pesado de mercadorias.

As causas do acidente, 
ocorrido às 00h20 de sábado, 
ainda estão por apurar. De 
acordo com o JN, o sinistro 
aconteceu ao quilómetro 
264, em Oliveira de Azeméis, 
numa zona com três faixas e 
piso molhado devido à chuva. 

O Mercedes C220 da 
vítima seguia no sentido 
Aveiro-Porto e “terá invadido 
a via contrária”, chocando 
com um camião de uma em-
presa de Vila Nova de Poiares, 
cujo condutor saiu ileso.

Parte da equipa de Ve-
loso, que regressava com ele 
a S. João da Madeira, assistiu 
“chocada” ao acidente, conta 
ao labor José Pedro Silva. O 
responsável pelo Andebol 
da Sanjoanense explica que 
os cinco carros da comitiva, 
inclusive o de Veloso, deslo-
cavam-se “calmamente sem 
grande velocidade”, “pelo 
que a perda de controlo do 
automóvel terá acontecido 
devido ao mau estado daque-
le troço do IC”.

O atleta era o único 
que viajava sozinho no carro, 
por não ter comparecido à 
concentração de saída para 
Avanca.

Os bombeiros de Olivei-
ra de Azeméis e os médicos 
do INEM ainda tentaram 
reanimar a vítima no local. O 
trânsito no itinerário esteve 
cortado durante três horas, 
numa operação levada a 
cabo pela GNR de Oliveira de 
Azeméis e S. João da Madeira.

Carlos Veloso Pereira 
iniciou-se no andebol da ADS 
em 1987 no escalão de inicia-
dos, tendo passado por todos 
os escalões de formação até 
aos juniores. De acordo com 
José Pedro Silva, “sempre 
foi um dos jogadores mais 
franzinos dos planteis de que 
fez parte”.

Após ter terminado a 
formação nos juniores, ainda 
cumpriu duas épocas como 
treinador de iniciados e juve-
nis. “Apesar de nunca ter in-
tegrado as equipas seniores, 
destacou-se sempre pela boa 
disposição, pelo espírito jo-
vem, pela alegria contagiante 
que sempre trazia consigo e 
que em muito contribuía para 
o bom ambiente do balneá-
rio”, conta José Pedro Silva.

Veloso regressou ao 
convívio do andebol no ano 
passado, integrando a equipa 
de veteranos, que é sobretudo 
um grupo de amigos que se 
reúnem às sextas feiras para 
treinar.

Tanto a Sanjoanense 
como a secção de andebol 
já emitiram votos de pesar 
pelo falecimento do atleta. 
“Ontem partiu um dos nos-
sos, uma pessoa simples, 
amiga e que tinha sempre 
um sorriso na cara. (...) Que a 
última imagem que fiquemos 
do Veloso, seja uma imagem 
daquilo que ele sempre foi, 
um colega espetacularmente 
divertido”, lê-se. Às 12h00 de 
segunda-feira, o texto publi-
cado na página do Facebook 
do Andebol sanjoanense já 
tinha 96 comentários.

O funeral realizou-se 
terça-feira, às 17h00, em 
S. João da Madeira. Carlos 
Veloso Pereira deixa esposa 
e uma filha.

Anabela S. Carvalho
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SENIORES

A equipa sénior do AC Lamego ini-
ciou este fim-de-semana o Campeo-
nato Nacional da 3ª Divisão frente ao 
Académico de Viseu.

O equilíbrio foi a nota dominante do 
jogo, sempre bem disputado com bons 
lances de Andebol. 

Na segunda parte a equipa do La-
mego conseguiu ser mais forte, fruto da 
grande exibição do seu guarda-redes 
que se revelou uma forte parede de-
fensiva, principalmente ao opor-se às 
tentativas de finalização aos 6m e con-
tra-ataques por parte do adversário. 

Com esta vitória a equipa de La-
mego inicia de forma positiva a sua 
participação no campeonato.

JUVENIS
No Sábado pelas 12h jogaram no 

Pavilhão do Colégio dos Carvalhos 
duas equipas que estavam em igualda-
de de pontuação na classificação (Col. 
Carvalhos x A.C. Lamego), pelo que se 
perspetivava um encontro equilibrado. 

A primeira parte muito bem dis-
putada por ambas as equipas, a um 
ritmo elevadíssimo, onde se comete-
ram alguns erros ofensivos por parte 
das duas equipas, fruto das defesas 
agressivas a que se assistia. 

O A.C. Lamego cometeu mais erros 
nos últimos seis minutos da 1ª parte, 
pagando caro com uma diferença no 
resultado de 4 golos. A segunda parte 
foi muito semelhante à 1ª, mantendo-se 
uma grande velocidade de jogo, onde 
o maior poderio físico da equipa dos 
Carvalhos veio ao de cima, vencendo 
a partida pela margem de 8 golos, com 
a equipa de Lamego a deixar uma boa 
imagem de Andebol, para os especta-
dores presentes no Pavilhão.

No Domingo pelas 12h, a mesma 
equipa de Juvenis, recebia e vencia 
o Gondomar pela diferença de 1 golo 
(30-29). 

Uma entrada em jogo muito má da 
equipa de Lamego, que não se encon-
trou durante toda a 1ª parte, fez com 
que fossem para o intervalo a perder 
(14-19), com muitos erros defensivos 

pouco habituais nesta equipa. 
Na segunda parte, a equipa de La-

mego corrigiu alguns aspetos defen-
sivos, melhorou a eficácia atacante, o 
que possibilitou que nos últimos dois 
minutos da partida, passasse para a 
frente do marcador, gerindo depois 
durante o ultimo minuto essa magra 
vantagem.

INICIADOS
Os Iniciados obtiveram mais uma 

vitória no campeonato, desta vez fren-
te à equipa do Moimenta da Beira na 
condição de visitante. 

Durante a primeira parte o resulta-
do esteve sempre equilibrado, onde a 
equipa de Lamego tardou a encontrar 
soluções ofensivas, principalmente em 
ataque organizado, sendo que grande 
parte dos golos foi obtida através de 
transições rápidas. 

Na segunda parte conseguimos 
corrigir os erros defensivos e a eficácia 
ofensiva aumentou. 

Foi mais um jogo de experiências 
por parte do treinador, com oportuni-
dade para todos os jogadores pode-
rem jogar.

MINIS
O escalão de minis, começou da 

melhor forma a sua participação no 
torneio de abertura da Associação de 
Andebol de Viseu, recebendo e ven-

cendo a equipa de Resende. 
Um bom jogo por parte dos meni-

nos orientados pelos técnicos Luís Ma-
chado/João Pinto, no qual já se nota, 
ainda que sejam poucos os treinos 
realizados até à data, a influencia da 
metodologia implementada pelo depar-
tamento de formação em consonância 
com os técnicos referidos acima, que 
visa o gosto pela modalidade, a po-
tencialização das capacidades físicas 
e coordenativas nas janelas ótimas 
de desenvolvimento próprio desta fai-
xa etária. 

Um obrigado a todos os presentes 
durante este fim-de-semana desporti-
vo que possibilitaram que o espetáculo 
dentro de campo fosse valorizado, pois 
o seu apoio foi indispensável para que 
os resultados fossem positivos.

AGENDA DESPORTIVA – PAVI
LHÃO ÁLVARO MAGALHÃES

A.C.L. x GA TAROURA (26/10/2013; 
10H00) - MINIS

A.C.L. x F.C.PORTO (26/10/2013; 
15H00) – JUVENIS

A . C . L .  x  N A P E N E D O N O 
(27/10/2013; 18H00) - INICIADOS

Para quem quiser praticar despor-
to, ter hábitos saudáveis e conhecer 
a modalidade aparece no Pavilhão 
Álvaro Magalhães todos os Sábados 
por volta das 10h30.

João Araújo/Carlos Magalhães

Fim-de-semana muito positivo 
para o Andebol Club de Lamego
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