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ANDEBOL 1
| Ricardo Miguel Vasconcelos | 

O ABC/UMinho defronta hoje,
às 21 horas, o Águas Santas, em
jogo relativo à quinta jornada da
fase final da Andebol 1. Dada a
importância deste desafio para
as contas do título, os academis-
tas vão abrir as portas do pavi-
lhão Flávio Sá Leite a todos os
adeptos, de forma a que o apoio
à equipa volte a ser o 'empurrão'
para mais uma vitória.

A depender apenas de si para
chegar ao primeiro lugar, o
ABC/UMinho não terá vida fácil
nesta recta final do campeonato.
Além da recepção ao Águas
Santas e FC Porto, convém re-
cordar deslocações complicadas
ao Sporting, Sp. Horta e Águas

Santas.
À margem deste jogo, prosse-

guem as renovações no plantel.
A última novidade é o melhor
marcador do plantel, Nuno Gri-
lo. O treinador Carlos Resende
não esconde a felicidade de ver
grandes jogadores a renovarem

contrato. Algo essencial num
plantel e que permite “um gran-
de crescimento”. Com a campa-
nha que os jogadores têm tido
“faz todo o sentido conseguir os
mesmos atletas para a próxima
época”, de forma a que o cresci-
mento “seja uma realidade”.

ABC/UMinho recebe hoje (21 horas) o Águas Santas

Flávio Sá Leite de portas abertas

DR

Carlos Resende mostra-se confiante para o embate desta noite
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2 e 3 de Maio
Guimarães acolhe fases finais regionais 
As fases finais regionais das provas
do desporto escolar (região Norte)
realizam-se em Guimarães, nos dias
2 e 3 de Maio, nas modalidades de
andebol, basquetebol, futsal, volei-
bol, atletismo, badminton, boccia,
ténis de mesa, natação e xadrez.
Tendo como principal objectivo o
apuramento dos representantes da
região para as Fases Finais Nacio-
nais, que se realizarão em Lisboa
(16 a 18 de Maio), as competições
da região norte a realizar em Gui-
marães destinam-se ao escalão de juvenis, embora no atletismo e no xa-
drez também participem alunos do escalão de iniciados.
O Multiusos de Guimarães acolherá as provas de voleibol, ténis de mesa,
boccia e xadrez, a Pista de Atletismo Gémeos Castro as de atletismo, o pa-
vilhão de Urgezes os jogos de basquetebol e os pavilhões de Fermentões
e de Creixomil os de futsal e andebol. Por sua vez, as actividades de bad-
minton decorrerão no pavilhão da Universidade do Minho e as de natação
nas Piscinas do Vitória Sport Clube.

§desporto escolar
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Influência de Antero em várias frentes
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30/04/2014

Meio: Record Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=3de3c412

/

 
responsável pelas modalidades coletivas
 
 , 30 abril de 201406:03
 
 A influência de Antero Henrique no universo do FC Porto não se resume ao futebol. Pinto da Costa
entregou-lhe a reestruturação das modalidades e até ao momento tem sido um sucesso. A equipa de
andebol conquistou os últimos cinco campeonatos e participou, esta época, pela primeira vez na Liga
dos Campeões.
 
 O hóquei em patins, apesar de ter perdido a final da Liga dos Campeões em casa, frente ao Benfica,
na temporada transata, venceu o campeonato e encontra-se bem posicionado para repetir a proeza na
presente campanha. Em termos internacional encontra-se na final-four da Liga dos Campeões.
 
 No que respeita ao basquetebol, tem dado cartas o projeto Dragon Force. A equipa formada
unicamente por jovens subiu duas divisões consecutivas e garantiu a presença no escalão principal na
próxima época. Uma formação com encargos muito inferiores à equipa do FC Porto que abandonou a
modalidade há três temporadas.
 
 Em termos estruturais, a sua intervenção fez-se notar visivelmente na constituição do museu do
clube. Antero Henrique esteve na liderança de um projeto que era um ponto de honra para Pinto da
Costa e que é nos dias de hoje um dos seus maiores orgulhos. R.S.
 
R.S. Manuel Araújo
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Nuno Grilo no ABC por mais um ano
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/

 
"tenho praticamente tudo acertado"
 
 , 30 abril de 201401:14
 
 O internacional Nuno Grilo, melhor marcador do ABC, vai renovar por mais um ano com a turma de
Braga. "Tenho praticamente tudo acertado, depois de uma época excelente, tanto a nível pessoal
como coletivo", considerou o lateral-esquerdo.
 
 Na véspera da receção ao Águas Santas, Nuno Grilo está confiante para o duelo fulcral de hoje, pois o
triunfo mantém o ABC na rota do título, enquanto a derrota poderá comprometer as aspirações à
presença nas competições europeias:"É mais uma final, onde vamos entrar com a mesma seriedade e
vontade de vencer", acrescentou o artilheiro.
 
 Já Pedro Cruz, central do Águas Santas, sabe que só a vitória interessa à sua equipa para poder
atingir o 4.º lugar: "Queremos subir mais um posto na classificação, pelo que só a vitória nos
interessa, mas vai ser complicado. O ABC ainda não perdeu em casa e, nesta fase final, apenas
averbou uma derrota frente ao Benfica, no último fim-de-semana."
 
A.R. SE Record
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ABC/UMINHO
| Ricardo Miguel Vasconcelos | 

O ABC/UMinho recebe amanhã,
às 21 horas, o Águas Santas em
jogo em atraso da quinta jornada
da fase final da Andebol 1. Con-
fronto com os maiatos ganha
contornos decisivos relativa-
mente às aspirações dos acade-
mistas no que ao título nacional
diz respeito. Mesmo com a der-
rota na Luz, o conjunto orienta-
do por Carlos Resende continua
a depender de si próprio para a
conquista do trono nacional.

O presidente do ABC/UMinho
convoca todos os amantes da
modalidade para todos os encon-
tros até final da temporada e, no
de amanhã, até vai abrir as por-
tas do Pavilhão Flávio Sá Leite.
“Foi visível, neste fim-de-sema-
na, a presença massiva de adep-
tos, quer na fase intermédia de
juvenis, quer no jogo com o
Benfica, em juniores. Essa pre-
sença foi contagiante para os jo-
gadores dentro de campo. Com
os juvenis passamos à fase final,
com os juniores, em três jogos
temos três vitórias. Tudo isto é
um movimento, do qual senti-
mos, também junto da equipa sé-
ria. Gostaríamos de garantir esta
adesão dos adeptos nos próxi-
mos desafios. O ABC é uma
equipa que oferece um grande
espectáculo, conseguindo conci-
liar o ganhar jogos com boas

exibições”, explicou Luís Teles,
lembrando o outro desafio casei-
ro, no dia 17 de Maio, diante do
FC Porto.

Para o jogo de amanhã, Carlos
Resende recordou o jogo com o
Benfica, onde no seu entender,
apesar de ter sido por diferença
de um golo e diante de um em-
blema com um orçamento qua-
tro ou cinco vezes superior, “a
sua equipa podia ter feito mais”.
“Reconhecemos que a vitória ti-
nha sido um resultado que não
estava fora dos nossos planos,
mas a vida desportiva é esta
mesmo. Faltou-nos uma ponti-
nha de sorte na parte final, de-
pois de uma primeira parte tre-
mendamente mal conseguida”,
referiu.

Quanto ao adversário de ama-
nhã, o técnico enaltece o valor
dos maiatos, mesmo ao nível in-
ternacional. “É uma excelente
equipa e nós temos que estar no
nosso melhor para podermos
vencer”, garante.

O lateral esquerdo Hugo Rocha
voltou a ser o porta-voz da am-
bição academista para esta recta
final do campeonato. Com cinco
jogos para disputar, o experiente
atleta volta a recordar a impor-
tância dos jogos em casa.
“Quando não conseguimos ven-
cer, sentimos um peso que antes
não se notava. Neste momento,
não nos chega discutir os jogos.
Queremos sempre ganhar. Isso
deve-se à direcção, à equipa téc-
nica e aos jogadores que conse-
guem transportar para o campo o
trabalho realizado”, disse.

Quanto ao futuro, o experiente
lateral esquerdo recorda que to-
dos os jogos “vão ser difíceis”
até final. “Quem conseguir ga-
nhar em casa conquista, desde
logo, um ascendente. Todos os
pontos que conseguirmos roubar
fora de casa serão importantes,
neste caso, mais com o Sporting.
Penso que há jogos que temos,
desde logo, outras obrigações,
como é o caso com o Sp. Horta e
Águas Santas. temos que assu-
mir esse papel. Temos que nos
começar a posicionar nos objec-
tivos que estão a ser conquista-
dos”, desafiou.

Adeptos convocados
para todas as decisões
ABC/UMINHO DEFRONTA, amanhã (21 horas), o Águas Santas em jogo em
atraso referente à quinta jornada. Presidente dos academistas convoca os
adeptos para todas as decisões da temporada.

ABC/UMINHO

Hugo Rocha, Luís Teles e Carlos Resende pedem o apoio do público para todos os desafios do ABC, inclusive nos escalões de formação

Direcção está em processo
de renovação com vários
atletas do ABC/UM. Para
Carlos Resende, “este seria
um plantel que daria ga-
rantias para mais 10 anos.
Permite um crescimento
muito grande. Daí que fa-
ça todo o sentido a reno-
vação para que no próxi-
mo ano possamos fazer
melhor”, disse o técnico.

+ mais
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Técnico da AAUMinho tem coleccionado títulos

Gabriel Oliveira é o novo
seleccionador nacional
A poucos meses do 22.º
Campeonato do Mundo
Universitário de Ande-
bol, jogado na cidade de
Guimarães, de 3 a 10 de
Agosto, foi divulgado o
nome do seleccionador
nacional universitário:
Gabriel Oliveira. 
Técnico da equipa mascu-
lina em 2012, com a qual
foi vencedor do título de
vice-campeão do mundo
universitário, Gabriel Oli-
veira terá agora em mãos
as selecções feminina e
masculina.
Para o novo selecciona-
dor, este é “um novo desa-
fio”, com o qual se sente
“bastante motivado e honrado com esta oportunidade que a Federação
Académica de Desporto Universitário” lhe oferece. “Acredito piamente
que o meu trabalho com as duas selecções universitárias vai promover o
meu crescimento e o crescimento da modalidade, na vertente universitá-
ria”, garantiu.
No que diz respeito ao Mundial, Gabriel Oliveira admite que não entra
“em competições para perder e esta não será diferente”. “No desporto
nunca há certezas de nada, tudo se decide dentro do campo, mas os
objectivos principais são sempre chegar, no mínimo ao pódio”, explicou.
Gabriel Oliveira assume que “nesta competição vão estar presentes os
melhores dos melhores” e, por isso, acredita que “a maior dificuldade po-
derá ser o confronto físico, porque vamos, provavelmente, defrontar
equipas fisicamente muito fortes”. 
Quanto à qualidade dos atletas, Gabriel Oliveira está confiante de que
“tem evoluído positivamente e prova disso são os diversos títulos euro-
peus e mundiais que tem havido nos últimos anos nas diferentes modali-
dades e, no caso específico do andebol, tem sido uma agradável surpre-
sa”. “Para mim isto é indicativo de que os clubes universitários andam a
trabalhar mais e melhor em prol do DU”, conclui.
Esta escolha decorre da parceria entre a FADU e a Federação de Andebol
de Portugal, bem como do percurso de excelência que o seleccionador
tem feito no Desporto Universitário.
Gabriel Oliveira tem já um currículo “recheado” com seis vitórias consecu-
tivas no Campeonato Nacional Universitário pela Associação Académica
da Universidade do Minho (AAUM), sendo também o actual Campeão Eu-
ropeu Universitário, título este que já havia conquistado em 2011. Há ain-
da a somar a estas conquistas, três medalhas de Prata (2006, 2007 e
2010) e uma de Bronze (2012) a nível europeu. Como treinador da AAUM,
foi considerado Melhor Treinador do Ano três vezes desde a existência da
Gala do Desporto Universitário, nas edições de 2009, 2011 e 2013.

§andebol universitário
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NACIONAL DE JUNIORES (I DIVISÃO)

ABC lidera só com vitórias
A equipa de juniores do ABC venceu, no domingo 

passado, o Benfica, por 31-25, no Pavilhão Flávio 
Sá Leite, em Braga, em encontro da terceira jornada 
da fase final do campeonato nacional de andebol 
da categoria, e  isolou-se no topo da tabela clas-
sificativa.

Noutros encontros da ronda, o Sporting empatou no 
Porto (22-22) e o Xico venceu em Belém (30-26).

Na classificação. o ABC lidera, com nove pontos, 
seguido do FC Porto (7), Benfica (6), Sporting (6), 
Xico (5) e Belenenses.
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ANDEBOL (III DIVISÃO)

Arsenal mantém-se na frente
O Arsenal da Devesa recebeu e venceu o Boavista 

(30-27), em encontro da oitava jornada da segunda 
fase do campeonato nacional de andebol da terceira 
divisão, e segue destacado no topo da classificação. 
Com este triunfo, o conjunto bracarense passa a somar 
24 pontos, mais quatro que o Estarreja (segundo), 
que nesta ronda venceu no pavilhão do Albicastren-
se por 34-31. Na classificação geral, o Arsenal da 
Devesa lidera com 24 pontos, seguido do Estarreja 
(20), Boavista (18), Juve Lis (18), Albicastrense (16), 
Monte (14), Gondomar (10) e 1.º Maio (8). No dia 
3 de maio, o Arsenal da Devesa volta a jogar no 
Flávio Sá Leite, frente ao Albicastrense.
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ANDEBOL

Gabriel
Oliveira
selecionador
nacional
universitário

O técnico da Universi-
dade do Minho, Gabriel 
Oliveira, foi escolhi-
do para selecionador 
nacional de andebol 
feminino. Selecionador 
da equipa masculina 
em 2012, com a qual 
foi vice-campeão do 
mundo universitário, 
Gabriel Oliveira terá 
agora em mãos as 
seleções feminina e 
masculina.

Gabriel Oliveira tem já 
um currículo recheado 
com 6 vitórias con-
secutivas no nacional 
universitário pela As-
sociação Académica 
da Universidade do 
Minho, sendo também 
o atual campeão euro-
peu universitário, título 
este que já havia con-
quistado em 2011. Há 
ainda a somar a estas 
conquistas, três me-
dalhas de prata (2006, 
2007 e 2010) e uma de 
bronze (2012) a nível 
europeu.

DR
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Portas abertas com Águas Santas

Hugo Rocha (à esquerda), Luís Teles (centro) e Carlos Resende (direita) apelaram à presença de adeptos

O ABC/UMinho anunciou, ontem, a renovação do 
contrato com Nuno Grilo, que renovou até 2015. Na 
antevisão do encontro de amanhã com o Águas Santas, 
Carlos Resende, técnico da turma academista, abordou 
o tema, tendo vincado que o plantel dá garantias para 
«mais dez anos».

«Este é um plantel que, seguramente, nos daria garan-
tias para 10 anos. É um plantel com uma larga margem 
de progressão. E, face à excelente campanha que estes 
jogadores têm feito, é natural que se procure conseguir 

o concurso destes andebolistas para a próxima época. 
Esperemos que esse crescimento se torne efetivo e es-
pero que, no próximo ano, estes jogadores ainda façam 
melhor», destacou o técnico da turma academista.

Quanto ao jogo com o Águas Santas, Carlos Resende 
lembra que «só um ABC/UMinho a jogar ao melhor nível» 
pode vencer, amanhã, no Pavilhão Flávio Sá Leite.

O técnico lamentou a derrota com o Benfica - «Deve-
ríamos ter feito mais, mas faltou-nos sorte», disse – mas 
acredita que o grupo vai dar a volta por cima amanhã.

Plantel válido por 10 anos

PEDRO VIEIRA DA SILVA

O presidente do ABC/
UMinho, Luís Teles, este-
ve, ontem, na sala de Im-
prensa do Pavilhão Flávio 
Sá Leite, onde fez um ape-
lo a «todos os bracarenses 
que gostam de desporto» 
para que, amanhã à noite 
(21h00), assistam ao jogo 
entre a turma academista 
e o Águas Santas.

Luís Teles lembrou a 
importância dos adeptos 
amarelos nos sucessos do 
ABC/UMinho. 

«Isso foi visível, ainda 
este último fim de sema-
na, nos jogos da fase final, 
em juvenis, em que con-
seguimos o apuramento 
para  a última fase, e na 
partida de juniores com 

o Benfica, que vencemos. 
Aliás, foi a terceira vitória 
em três jornadas dos nos-
sos juniores. A presença e 
apoio dos adeptos foram 
contagiantes para os ande-
bolistas», destacou.

«Espero que, quarta-fei-
ra (amanhã), o Flá-
vio Sá Leite te-
nha, de novo, 
u m a  g r a n -
de assistên-
cia, condizen-
te com o de-
sempenho que 
temos tido. Espero 
que os adeptos compare-
çam em massa nos jogos 
que faltam disputar com 
Águas Santas e FC Por-
to, a 17 de maio. Temos 
feito bons jogos e dado 
bons espetáculos», lem-

brou o presidente da tur-
ma bracarense.

ABC em várias 
frentes e conseguirá 
resultados de registo

Luís Teles sublinhou, 
entretanto, que este ape-

lo era «extensível» a 
«todos os jogos» 

do clube.
«Conto com 

o apoio nos se-
niores e, tam-

bém, nos jogos 
que vamos ter em 

casa em juniores, ju-
venis e iniciados. O ABC/
UMinho vai ter uma par-
ticipação alargada nas fa-
ses finais e, com o apoio 
de todos, teremos, segura-
mente, resultados de regis-
to», asseverou.

Hugo Rocha: «Jogos 
em casa podem  
fazer a diferença»

O lateral-esquerdo Hugo 
Rocha foi o andebolista es-
colhido para fazer a ante-
visão do jogo de amanhã 
com o Águas Santas.

«Temos feito bons jogos 
em casa e, por isso, temos 
essa responsabilidade, e é 
boa, de ganhar», atirou, 
olhando, de seguida, para 
as cinco jornadas que fal-
tam disputar no Nacional 
da I Divisão.

«Quem conseguir vencer 
em casa ganha logo algum 
ascendente. Depois, quere-
mos “roubar” o maior nú-
mero de pontos fora, para 
cimentar a nossa posição 
nos lugares de cima», re-
matou, confiante.

ABC/UMINHO

ABC/UMi-
nho recebe, 

amanhã, 
pelas 21h00, o Águas Santas, 
no Flávio 
Sá Leite

PRESIDENTE DO ABC/UMINHO, LUÍS TELES, PEDE PRESENÇA «MASSIVA DE ADEPTOS»
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O presidente do Governo Regional da Madeira,
Alberto João Jardim, recebe amanhã na
Quinta Vigia, a equipa feminina do Andebol Fe-
minino do Madeira SAD, que recentemente
conquistou a Taça de Portugal, a 16.ª conse-
cutiva do seu historial. A cerimónia terá início
pelas 12 horas e para além do técnico Duarte
Freitas [foto] e suas jogadores, estará também
presente a administração daquela SAD.

SAD vai à Quinta Vigia

JM
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ABC e Águas Santas Milaneza acertam calendário
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 29/04/2014

Meio:
Sapo Online - Desporto Sapo

Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=cc6ee60

/

 
29 de abril de 2014 16:16h
 
 No histórico recente dos jogos entre as duas formações, uma vitória para cada lado na fase regular da
competição.
 
 ABC/UMinho e Águas Santas Milaneza encontram-se esta quarta-feira às 21h00 em Braga, em jogo
em atraso da quinta jornada da fase final, grupo A, do Andebol 1. Com a realização desta partida, fica
em dia o calendário da competição e restarão quatro jornadas para cair o pano sobre o Andebol 1.
 
 As duas formações entram em campo separadas por cinco pontos, com vantagem para a formação
bracarense que, na fase regular, já no distante mês de Outubro de 2013, venceu o Águas Santas por
32-23. Mais recentemente, na Maia, os pupilos de Paulo Faria venceram por 25-23, argumentos que
reforçam a convicção de que o público que ocorra ao Sá Leite poderá assistir a uma partida
interessante e que vai ser dirigido pela dupla internacional Eurico Nicolau/Ivan Caçador, que viaja
desde Leiria.
 
 Recorde-se que tanto uma como outra equipa vêm de resultados recentes menos conseguidos mas
que, pelos contornos que revestiram, em nada devem afetar o estado de espírito dos intervenientes
da partida.
 
 O Águas Santas foi afastado da Challenge Cup pelo RK Metaloplastik, após uma vitória por números
insuficientes, mas num jogo em que os maiatos deram excelente conta de si, enquanto os bracarenses
vêm de uma derrota tangencial no reduto do SL Benfica.
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Entre os dias 11 e 13 
de Abril o Andebol 
foi desporto rei em 
Lafões. A terceira 
edição do Termas 

Andebol CUP proporcio-
nou um fim de semana 

diferente. Em Vouzela e 
São Pedro do Sul jogaram-
-se cerca de uma centena 
de jogos, com equipas de 

todo o país.. Em declara-
ções à Gazeta da Beira, 
Pedro Coelho, Presidente da 
Associação de Pais de São 
Pedro do Sul (APAESUL)  
faz um balanço muito 
positivo.

36 equipas, 500 partici-
pantes e cerca de 100 jogos. 
São estes os números que 
fazem da terceira edição 

do Termas Andebol CUP 
um sucesso. Como defende 
Pedro Coelho, “esta terceira 
edição fui muito bem suce-
dida, aliás, como já é hábito. 
O Torneio Andebol CUP é 
já uma referência a nível 

nacional”.
O 

P a v i l h ã o 
M u n i c i p a l 
de São Pedro 
do Su l ;  o 
d a  Escola 
Secundár ia 
de São Pedro 
do Sul, o das 
Lameiras e o 
de Vouzela 
foram os qua-
tro palcos da 
competição. 
Uma boa no-
tícia a nível 

desportivo, mas também 
a nível económico. Como 
acrescenta o Presidente da 
APESUL, “Penso que esta 

Terceira edição do Termas Andebol CUP com balanço positivo

Andebol foi desporto rei em Lafões
iniciativa ajuda, também, 
a dinamizar a economia 
local, quer os resutaurantes, 
quer os espaços hoteleiros... 

os jogos tiveram boas as-
sistências, foram muitos os 
familiares que vieram assis-
tir”. Um balanço positivo 

que também valeu “pelo 
convívio entre todos” e  que 
trouxe benefícios para toda 
a região de Lafões.
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FASES FINAIS DO NACIONAL DE ANDEBOL2

Xico começa com Camões 
e Fermentões recebe Módicus

A fase final do Nacional de Andebol 2 inicia-se no próximo sábado, com o 
Xico Andebol a deslocar-se ao CDE Camões, curiosamente um adversário que 
foi despromovido na temporada passada juntamente com os vimaranenses. O 
encontro está marcado para as 18 horas. A primeira ronda vai contar ainda com 
os jogos Benfica B-ADC Benavente e Ginásio de Santo Tirso-Académica de São 
Mamede.  

Na 2ª jornada, a primeira na condição de visitado, o Xico recebe a ADC Be-
navente, no dia 3 de Maio. Seguem-se as partidas com Ginásio de Santo Tirso 
(fora), Académica de S. Mamede (casa), Benfica B (fora), invertendo-se a ordem 
na segunda volta, o que significa que o Xico terminará esta fase de subida à 1ª 
Divisão no dia 28 de Junho em casa, frente ao Benfica B. 

Os dois primeiros classificados garantem a promoção ao escalão máximo do 
andebol nacional.

Na fase de manutenção, o Fermentões também já conhece o calendário. O 
campeonato arranca no sábado com a equipa vimaranense a receber o Módicus 
às 18 horas. A jornada completa-se com o Infesta-Sanjoanense, Académico-Porto 
B, Santana-S. Bernardo e Gaia-Marítimo, ficando isento o S. Paio de Oleiros.

O Fermentões termina este campeonato no dia 28 de Junho com a desloca-
ção à Madeira para defrontar o Marítimo.

Para esta fase final, as equipas partem com 50% dos pontos obtidos na fase 
regular, pelo que a classificação está assim ordenada: Porto B (31), Marítimo (31), 
Santana (26), Fermentões (26), Gaia (24), S. Bernardo (24), Infesta (22), Académico 
(21), Sanjoanense (19), Módicus (19), S. Paio Oleiros (19). Serão despromovidos à 
3ª Divisão Nacional os dois últimos classificados.
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3º TORNEIO DE ANDEBOL

Colégio de Gaia bate
Maiastars na final

O Colégio de Gaia foi o
grande vencedor no
3º Torneio de Andebol do
S.Félix da Marinha ao
derrotar o Maiastars pela
margem mínima (21-20),
no Pavilhão Municipal de
Arcozelo. Com 25 equipas

totalizando uma média de
300 atletas durante três
dias esta foi considerada a
melhor das três edições
realizadas. 
“Os jogos foram equili-
bradíssimos, desde a 1.ª
jornada até às finais. 
O elevado grau de com-
petitividade, com que as

equipas se apresentaram,
dignificou e elevou este
torneio a patamares altís-
simos”, garantiu, José
Santos,   responsável pelo
Torneio. 
Uma verdadeira festa de
andebol!

Cerca de 300 atletas participaram no evento de três dias

VANESSA TEIXEIRA
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ANDEBOL
Torneio
anima dias
de Páscoa

Arranca hoje o Torneio
Internacional de Ande-
bol-Hummel Handball
Week com a partici-
pação de várias equipas
de renome nacional na
modalidade- FC Porto,
ABC, Águas Santas,
Boavista, a equipa es-
panhola Lalín, a Seleção
de Juniores C, entre
muitas mais. O evento,
que se prolongará até
domingo, decorrerá nos
pavilhões do Colégio de
Gaia, FC Gaia, Munici-
pal de Gaia e no Maia
Brenha.
O atleta dinamarquês,
Mick Schubert do FC
Porto e Luís Santos, ex
técnico da Artística da
Avanca são os padri-
nhos do Torneio. 
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   ANDEBOL

TAROUCA RECEBE 9º EDIÇÃO DE JUVENIS

Decorre nos próximos dias 25, 26 e 27 de 
abril a 9ª edição do Torneio de Andebol Ci-
dade de Tarouca de Juvenis Masculinos.
Para este torneio são esperadas as 
seguintes equipas: Dragon Force-
-FC Porto, Ada Maia-Ismai, Clu-

be Desportivo São Bernardo do 
Grupo A e pelo Grupo B, SL Ben-
� ca, Clube Desportico Xico An-
debol e Ginásio Clube de Tarouca.
Os jogos acontecerão, à semelhan-
ça das edições anteriores, no Pavi-

lhão Gimnodesportivo de Tarouca, 
numa organização conjunta entre 
o município de Tarouca, o Ginásio 
Clube de Tarouca, a Federação de 
Andebol de Portugal e a Associação 
de Andebol de Viseu.
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Ricardo Ferreira, de
dezassete anos,
natural do Lograssol
(Vacariça), jogador,
em Juniores e Seniores
B, do Sport Lisboa e
Benfica, na

Ricardo Ferreira integrou estágio
da Seleção Nacional de Andebol
de Sub-20

modalidade de Andebol, integrou pela primeira vez, o estágio da
Seleção Nacional de Andebol de Sub-20, que se realizou em Almada.
O objetivo foi de preparação da qualificação para o estágio do
Campeonato da Europa de Sub-20 masculino, que foi disputado na
Sérvia, de 3 a 7 de abril.
O jovem atleta mealhadense, pela primeira vez, na Sérvia, vestiu a
camisola portuguesa da seleção Sub-20, onde disputou jogos com a
Sérvia, Holanda e Grã-Bretanha, tendo numa partida contra a Grã-
Bretanha marcado três golos. “É excelente para mim enquanto
jogador representar o meu país quase ao mais alto nível, fiquei
bastante contente pelo selecionador Paulo Fidalgo me ter dado uns
minutos de jogo, visto que era uma grande responsabilidade eu
sendo mais novo e não tendo tanta experiência em campo”, declarou,
ao Jornal da Mealhada, Ricardo Ferreira.
Acerca do apuramento para o Campeonato da Europa o jogador,
que agradece ao treinador Nuno Alvarez, ao professor Carlos Cruz
e ao seu clube, garante: “Acho que temos um grupo muito coeso e
boas soluções em termos coletivos. Perdemos dois jogadores
influentes neste apuramento, mas lutámos com raça e fizemos de
tudo para assegurar a passagem ao Campeonato da Europa. Confio
na nossa seleção e acho que é muito possível em janeiro nos
apurarmos para o Mundial”.
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Andebol

Boavista FC 34 
ADA 27

POR JOSÉ MANUEL R. ALVES 

Nesta sua difícil deslo-
cação ao Porto, a equipa da 
ADA viria a ser derrotada 
pelo Boavista por 34-27. 
No entanto, apesar deste 

resultado desfavorável, os 
albicastrenses mantém-se 
no 4º lugar da classificação, 
dado que o seu adversário 
mais direto, Estarreja, tam-
bém foi derrotado pela Ju-
ventude do Lis. ■
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POR JOSÉ MANUEL R. ALVES 

A Associação Despor-
tiva Albicastrense (ADA) 
promove, nos dias 18 e 19 
de abril, a segunda edição 
do Torneio Cidade de Cas-
telo Branco na modalidade 
de andebol para Bambis e 
Minis. O evento que de-
corre no Pavilhão Munici-
pal (Minis) e Pavilhão da 
Escola João Roiz (Bambis) 
conta com a presença de 
várias equipas a nível na-
cional, num total de 180 
atletas.

António Mata, presi-
dente do ADA destacou 
a importância da prova, 
que este ano se repete no-
vamente, após a edição an-
terior ter sido um sucesso, 
com as equipas a aderirem 
novamente ao convite fei-
to. “Estes torneios são ne-
cessários para dinamizar 

a formação, sem as quais 
os Clubes sentem mais 
dificuldades em criar as 
suas equipas seniores. No 
caso da ADA, temos pre-
sentemente apenas três 

elementos das escolas de 
formação, pelo que cada 
vez mais estamos a formar 
mais atletas para garantir-
mos o futuro”, reitera o 
dirigente, que endereça os 

agradecimentos aos pais 
dos atletas, simpatizantes, 
pela ajuda que têm dado 
no sentido de manter a for-
mação.

O Torneio Cidade de 

Castelo Branco conta com 
o apoio da Câmara Muni-
cipal e Junta de Freguesia 
da cidade, assim como o 
patrocínio de algumas em-
presas. ■

Torneio de Andebol Cidade 
de Castelo Branco
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