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ANDEBOL CLUBE VERMOIM: FIM-DE-SEMANA EM CHEIO
O passado fim-de-semana foi repleto de actividade no ACV
Andebol Clube com participação no Encontro Regional de
Bambis do Xico Andebol em Guimarães e ainda com os jogos
dos campeonatos nacionais do escalão juvenis masculinos e
femininos do clube. 
No sábado, durante toda a manhã, uma representação dos
bambis (atletas entre os 3 e os 6 anos de idade) do ACV
Andebol Clube participou no Encontro Regional de Bambis
organizado pelo Xico Andebol no Pavilhão Francisco de
Holanda em Guimarães. A equipa mista do ACV Andebol Clube

foi mesmo uma das melhores do evento conseguindo vitórias
em praticamente todos os encontros disputados.
No domingo de manhã foi a vez dos juvenis masculinos
defrontarem em casa no pavilhão "Terras de Vermoim" o
CA Barrosas num jogo bastante disputado e em que o ACV
Andebol Clube honrou a camisola. 
Durante a tarde as juvenis femininas tiveram
uma difícil deslocação a Braga para um encontro com as
Manabola no Pavilhão Carlos Amarante onde, e apesar de todas
as adversidades, o ACV Andebol Clube conseguiu uma
exibição de elevado nível.
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Andebol: madeirenses rumo ao “Mundial”
A Selecção Nacional de Juniores B femininos
de Andebol vai disputar o Campeonato do
Mundo da categoria, de 16 a 26 de Agosto
de 2012. Assim, o seleccionado, liderado por
Filomena Santos, vai disputar, no Montene-
gro, o “Mundial” de Sub-18 femininos, de-
pois de Portugal e República Checa terem
garantido presença nessa fase final, em vir-
tude da posição no “ranking” e da presença
no último Campeonato da Europas, em 2010,
na República Checa. O Campeonato do
Mundo conta com a presença de 11 selec-

ções europeias - para além do Montenegro,
enquanto organizador - três da Pan-América,
três da Ásia e duas de África. No grupo que
conseguiu a presença no Montenegro, des-
taque para quatro jogadoras da Região: Isa-
bel Góis, guarda-redes da AD Camacha;
Catarina Oliveira, guarda-redes do Sports da
Madeira; Joana Ribeiro, 1.ª linha do Sports
da Madeira e Sara Sousa, 1.ª linha do CD
Bartolomeu Perestrelo. 1

Vasco Sousa

vascosousa@jornaldamadeira.pt
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AUGUSTO SILVA ABANDONA AAB
E ASSUME CARGO NA FEDERAÇÃO
O presidente da direcção da Associação
de Andebol de Braga, Augusto Silva,
anunciou ontem, em comunicado, que
solicitou ao presidente da assembleia
geral a dispensa das funções de presi-
dente que tinha na associação bracaren-
se para aceitar o convite que lhe foi en-
dereçado para assumir um cargo na Fe-
deração de Andebol de Portugal.
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MAIS UM SUCESSO NA 2.ª EDIÇÃO
DO FESTAND XICO ANDEBOL
A segunda edição do Festand Xico An-
debol, realizado no passado fim-de-se-
mana, pautou-se pelo sucesso. Desta
vez, o festival organizado pelo Xico An-
debol contou com a participação de cer-
ca de 130 crianças entre os 5 e 8 anos
de cidade, que tiveram a oportunidade
de viver um dia muito diferente e com-
pletamente dedicado ao andebol.
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�O aveirense Ulisses Pereira, eleito
presidente da Federação de Ande-
bol de Portugal (FAP), no passado
sábado, quer “preparar um tempo
novo” e adaptar a modalidade aos
“tempos difíceis” em matéria de
financiamento, disse o sucessor de
Henrique Torrinha à agência Lusa.
O recém-eleito presidente da FAP
pretende “chamar todos os agentes
da modalidade para um trabalho
comum”, incluindo o candidato
derrotado, António Salvador,
admitindo que não estava à espera
de uma vitória tão categórica (29
votos contra nove do adversário).

“É um resultado muito ex-
pressivo e que daria sempre
maioria absoluta. Dá-me muita
força, confiança, mas também uma
responsabilidade grande. Pro-
vavelmente não esperaria uma
vitória desta dimensão, mas o mais

importante é que foi uma vitória
do andebol”, assinalou. 

Ulisses Pereira defendeu que
“nem todos os problemas são de
dinheiro”, mas as dificuldades na
obtenção de financiamento deverão
provocar alterações ao nível da
estrutura federativa e dos quadros
competitivos, a fim de “salvar
muitos clubes que estão neste
momento em sérias dificuldades”.

“É um curto mandato, mas em
que eu gostaria de deixar sinais
muito claros sobre o caminho a
seguir e poder daqui a alguns
meses ter o apoio e a convergência
de muito mais gente do que aquela
que hoje esteve unida em torno da
minha candidatura”, assinalou o
presidente da FAP. Ulisses Pereira,
cujo mandato termina a 31 de
Dezembro de 2012, advertiu que
não se candidatou “para ser

presidente por menos de um ano”,
adiantando que se deverá
recandidatar para o próximo
quadriénio.

“Se sentir que há uma avaliação
positiva [do trabalho] serei re-
candidato, porque o meu objectivo
não é tapar um buraco de final de
mandato intercalar, é desenvolver

um projecto para a modalidade”,
sustentou. O mandato de Ulisses
Pereira termina com o fim do ciclo
olímpico para o qual tinha sido
eleito Henrique Torrinha, que ini-
ciou a 10 de Fevereiro os proce-
dimentos tendentes à cessação do
seu mandato, invocando “razões
pessoais e de saúde”.l

ANDEBOL

Ulisses Pereira quer “preparar 
um tempo novo” na Federação 
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Andebol Nos escalões de Minis e Iniciados

Feirense vence Torneio em Santarém
DR

O Feirense foi um dos clubes con-
vidados  no 1.º Torneio Caxineiros/
Santarém Cup, e venceu em Minis
e Iniciados. O clube fogaceiro. Em
Minis, os blues conseguiram sa-
grar-se campeões no escalão só
com vitórias, algumas expressi-
vas.
Expressiva e incontestada foi tam-
bém a participação dos Iniciados.
Os blues realizaram um torneio de
grande nível e demonstraram por-
que lutam por um lugar na fase fi-
nal do nacional da primeira divi-
são. Venceram todos os jogos
marcando sempre acima dos cin-
quenta golos, jogando sempre
com o pé no acelerador. Sagra-
ram-se campeões no escalão de
iniciados do torneio só com vitóri-
as.
Já nas competições oficiais, o In-
fantis ganharam em Estarreja, por
28-20. Duas partes distintas carac-
terizaram o jogo. A primeira foi equi-
librada, bem jogada e com bas-
tantes golos (13-15). A entrega por
parte dos andebolistas de ambas
as equipas era notória e a segun-
da parte prometia mais do mes-

mo. Nesta entrou melhor o Feiren-
se que soube manter a toada de
jogo, maior coesão, acabando por
aproveitar as fraquezas dos da
casa. Mais assertivos, mantiveram
o poder de fogo e alvejaram a bali-
za adversária com sucesso. No fi-
nal, ganharam por 20-28.

Já no regional de Iniciados, o Fei-
rense bateu o Ílhavo, por 27-19.
Mais fortes no jogo e com maior
acerto e discernimento, os blues
venceram o visitante de forma na-
tural e sem contestação. A próxi-
ma jornada é no recinto do ACD
Monte.
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Ulisses Pereira à frente da FAP
O aveirense Ulisses Pereira foi eleito anteontem pelas associações
filiadas na Federação de Andebol de Portugal (FPA) o novo
presidente do organismo máximo da modalidade, sucedendo a
Henrique Torrinha que havia pedido a demissão e forçando assim a
uma nova escolha com carácter intercalar. Ulisses Pereira, antigo
vice-presidente, vai exercer funções, em princípio, até ao final do
corrente ano.

Concorreu face a António Salvador e garantiu 29 votos favoráveis,
contra somente 9 do seu adversário.
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Andebol: II Divisão/Fase de Manutenção Sul

Vitória perde em casa com Benavente (31-34)
Os sadinos estiveram a ganhar por
um ponto ao intervalo mas o se-
gundo tempo foi-lhes fatal, numa
partida em que um jogador da
ADC Benavente marcou a bonita
soma de 20 golos.

Resultado muito abaixo das ex-
pectativas dos vitorianos que, an-
teontem à noite, no «Antoine Vel-
ge», perderam com a ADC Bena-
vente por 31-34 e começaram a
colocar em perigo a sua manuten-
ção no escalão secundário, se bem
que ainda haja muito jogo pela
frente. A verdade é que com as
ausências no plantel de Francisco
Bacalhau, até há pouco o segun-
do melhor atirador da prova (o
atleta não está em competição por
sentir grandes dificuldades em
treinar devido a obrigações de or-
dem profissional), e de Rolando

Costa (ausente em França por ra-
zões da sua vida profissional), a
equipa do Vitória tem vindo a bai-
xar muito de rendimento e a aver-
bar desfechos comprometedores
para a sua estabilidade no «nacio-
nal» da II Divisão.

No jogo com o «sete» de Bena-
vente, o Vitória chegou ao inter-
valo a vencer por um golo mas
acabou por ceder a supremacia ao
longo da segunda parte e sofreu,
nesta fase, uma desvantagem par-
cial de quatro pontos, relevando-
se, para a partida e mais propria-
mente para a equipa visitante, o
facto do jogador Ricardo Barrão
ter chegado à marca dos 20 pon-
tos, o que não é fácil de conseguir,
em qualquer nível competitivo, e
que dá também indícios do abai-
xamento defensivo por parte da

equipa sadina.
FICHA: FICHA: FICHA: FICHA: FICHA: Sob a arbitragem de Erica
Krithinas e Jorge Barroso, tendo
Teresinha Soares e Maria Cardoso
como oficiais de mesa, as equipas
alinharam e marcaram:
VITVITVITVITVITÓRIA (31)ÓRIA (31)ÓRIA (31)ÓRIA (31)ÓRIA (31): Ricardo Martins e
João Gonçalves; Helder Lourenço
(2), João Fuzeta (6), André Fonse-
ca, Pedro Almeida, Mário Fuzeta
(4), Pedro Carvalho (2), Gonçalo
Almeida (2), Diogo Godinho (2),
Gonçalo Trancoso, Gonçalo Neves
(8), Rui Mamede (5) e Pedro Ma-
mede.
TTTTTrrrrreinadoreinadoreinadoreinadoreinador::::: Ricardo Palma.
LivrLivrLivrLivrLivres de 7m não ces de 7m não ces de 7m não ces de 7m não ces de 7m não concroncroncroncroncretizadosetizadosetizadosetizadosetizados:
1.
DisciplinaDisciplinaDisciplinaDisciplinaDisciplina: 4 exclusões.
ADC BENAADC BENAADC BENAADC BENAADC BENAVENTE (34)VENTE (34)VENTE (34)VENTE (34)VENTE (34): Rui Mar-
ques e Tiago Branco; Marco Bran-
co, Miguel Branco (3), Luís Barrão

(4), Ricardo Barrão (20), Pedro Pi-
menta, Tiago Pintassilgo (2), Rui
Alves (1), João Cruz, João Feijoca
(3), Guilherme Raquel (1), Henri-
que Carlota e Júlio Piçarra.
Treinador: José Sousa Monteiro.
Todos os livres de 7m foram con-
cretizados.
Disciplina:Disciplina:Disciplina:Disciplina:Disciplina: 2 exclusões.

RRRRResultado ao inesultado ao inesultado ao inesultado ao inesultado ao intttttererererervvvvvaloaloaloaloalo: 17-16.
RESULRESULRESULRESULRESULTTTTTADOS (2.ª JorADOS (2.ª JorADOS (2.ª JorADOS (2.ª JorADOS (2.ª Jornada): nada): nada): nada): nada): Vitó-
ria, 31-ADC Benavente, 34; Giná-
sio do Sul, 24-Passos Manuel, 23;
Alto do Moinho, 24-Paço D’Arcos,
21.
Próxima jornada, 14 de Abril,
15.00 horas: Paço D’Arcos-Vitória,
Pavilhão Jesus Correia.
1.º GINÁSIO DO SUL, 22 pontos; 2.º
Passos Manuel, 21; 3.º Vela de Ta-
vira, 20; 4.º Vitória, 19; 5.º ADC Be-
navente, 19; 6.º Alto do Moinho,
18; 7.º Paço D’Arcos, 17.
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No passado Domingo a equipa cal-
dense recebeu o seu adversário de
Batalha para mais uma jornada des-
te torneio, um jogo que se adivinha-
va algo difícil, pois os resultados an-
teriores entre estas duas equipas
davam uma vantagem à equipa do
Batalha. Sabendo disso a equipa cal-
dense entrou muito forte no encon-
tro, demonstrando desde logo gran-
de vontade de vencer, com ações ata-
cantes muito fortes e uma defesa
quase impenetrável, o que ditava um
resultado inicial de 6-1, a partir deste
momento houve uma reação normal
da equipa forasteira, mas sem nunca
conseguir uma aproximação que fos-

TORNEIO (TAÇA) PRIMAVERA JUVENIS MASCULINOS

Boa exibição, boa vitória
SPORTING DAS CALDAS 29

Ricardo Clérigo, Henrique Ventura “cap”,
Miguel Schon, Hugo Correia, Ivo Rocha, David
Couto, Mihail Pavalachi, Bernardo Horta,
Henrique Gil, Filipe Pereira.

BATALHA AC 18

Henrique Inglês no final do jogo : “Foi
um jogo muito bom da nossa parte,
entrámos bem e controlámos o jogo
de início ao fim, foi provavelmente o
melhor jogo em termos ofensivos que
fizemos esta época, tivemos grandes
problemas contra esta equipa nos
dois jogos anteriores e hoje demons-
trámos que temos valor para vencer
esta equipa e qualquer uma deste
torneio, agora é preciso continuar a
trabalhar e nos jogos demonstrar esta
qualidade e vontade. Hoje estes miu-
dos estão de parabéns! Agora é já
neste próximo Domingo dar continui-
dade a estes resultado contra a equi-
pa da Juve que tem uma qualidade
de jogo muito boa, mas a quem já
vencemos esta época!”

 Agradecimento especial ao A.
Marques e ao Forno do Avô, pelos
lanches para os jogos fora!

Próxima jornada dia 1 de Abril pelas
11:30 no pav da Escola Rafael Bordalo
Pinheiro, contra a equipa da Juve Lis.

se perigosa para a vantagem já con-
seguida pelo SCC. O resultado ao in-
tervalo era de 14-7 para a equipa cal-
dense! Na segunda parte assistiu-se

a mais do mesmo, continuando os
nossos jovens muito fortes tanto ofen-
sivamente como defensivamente. Fi-
cámos com as palavras do técnico
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