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ANDEBOL FEMININO

Três atletas de Leiria
chamadas à selecção

A selecção nacional A de ande-
bol feminino, liderada por Duarte
Freitas, prepara-se para disputar
as duas últimas jornadas do Gru-
po 2 de qualificação para o Euro-
peu de 2012, com jogadoras que
representam clubes de Leiria.

Eduarda Pinheiro e Maria
Pereira, atletas do Colégio João de
Barros, foram convocadas para o
duplo confronto diante da Romé-
nia e Sérvia, enquanto a Juve Lis
estará representada pela atleta
Tatiana Góis, guarda-redes da
equipa sénior, que tem feito parte
da selecção de juniores A e ulti-
mamente também chamada à
equipa sénior.

Ao contrário da última convo-
catória, Inês Catarino e Natalina
Melo, do Colégio João de Barros,
não foram convocadas para a
selecção, o mesmo acontecendo
com Helena Côrro que continua
sem merecer a confiança do
seleccionador, após uma fase em
que foi aposta constante.

O primeiro jogo será amanhã,
pelas 20h15, no pavilhão de Moi-
menta da Beira, entre Portugal e
Roménia. A comitiva nacional
parte depois no dia 1 Junho para
Novi Sad, na Sérvia. Portugal dis-
puta o último jogo a contar para a
qualificação no dia 2 de Junho,
com a Sérvia, pelas 18h00 locais. l
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Atletas do ABC e Fafe
na seleção nacional

ANDEBOL: JUNIORES

A seleção nacional mas-
culina de juniores ‘A’ pre-
para-se para realizar mais 
um estágio tendo em vis-
ta a presença na fase final 
do Campeonato da Euro-
pa de sub-20, que vai de-
correr na Turquia entre 5 
e 15 de julho. 

A concentração tem lu-
gar em Rio Maior, entre 

1 e 4 de junho, e o sele-
cionador nacional Rolan-
do Freitas chamou 20 jo-
gadores para quatro dias 
de trabalho que preveem 
a realização de seis ses-
sões de treino.

Entre os convocados, 
destaque para João Santos, 
do ABC de Braga, e Pedro 
Peneda, do AC Fafe.

O Sporting, que sábado 
passado se sagrou cam-
peão nacional da catego-
ria, é o clube mais repre-
sentado na seleção, com 
seis atletas, seguido do FC 
Porto, com quatro.

A comitiva concentra-
se no dia 1 de junho, al-
moçando já em Rio Maior, 
onde se mantém até ao fi-

nal do almoço do dia 4 de 
junho, segunda-feira.

Recorde-se que, no cam-
peonato da Europa de sub-
20, a disputar na Turquia, 
Portugal integra o grupo B 
juntamente com  a Croácia, 
com quem joga na aber-
tura da competição em 5 
de julho, Polónia (dia 6) 
e Rússia (dia 8).

Página 6



A7

  Tiragem: 42143

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 31

  Cores: Cor

  Área: 12,30 x 5,07 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 42026411 29-05-2012

Página 7



A8

  Tiragem: 96347

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 29

  Cores: Preto e Branco

  Área: 5,02 x 5,46 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 42026007 29-05-2012

Página 8



A9

  Tiragem: 96347

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 30

  Cores: Preto e Branco

  Área: 17,59 x 8,50 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 42026026 29-05-2012

Página 9



A10

  Tiragem: 5047

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 29

  Cores: Preto e Branco

  Área: 4,89 x 20,01 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 42009388 28-05-2012

Página 10



A11

  Tiragem: 8000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 28

  Cores: Preto e Branco

  Área: 26,55 x 21,85 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 42009434 28-05-2012

> redacção

O ABC assegurou o terceiro lu-
gar do campeonato nacional de
juniores de andebol, destronan-
do desse objectivo o Benfica. O
título nacional voltou a sorrir ao
Sporting, pela terceira época
consecutiva, que bateu na final o
Sporting.

Frente aos ‘encarnados’, o
conjunto minhoto  jogou sem o
castigado  Gonçalo Gonçalves e
o Benfica sem o lesionado Vla-
dimiro Bonaparte. Foi um jogo
marcado pelo equilíbrio nos
minutos iniciais, com os bra-
carenses a chegarem à primeira
vantagem de dois golos aos seis
minutos (5-3). 

O SL Benfica empatou aos oito
golos, a reacção do ABC não
se fez esperar e os bracarenses
foram mesmo para o intervalo a
vencer por 13-11.

A segunda parte foi mais emo-
tiva, com empates sucessivos até
aos 21. Entretanto, o SL Benfica
tinha estado duas vezes no co-
mando do marcador (18-19 e 20-
21), mas nos momentos finais o

ABC acabou por ser mais eficaz,
pese o SL Benfica ter-se aproxi-
mado até aos 23-22.

‘Leões’ renovam título
pelo terceiro ano seguido

O Sporting Clube de Portugal
renovou, ontem, o título nacio-
nal de juniores masculinos, que
já tinha conquistado nas duas úl-
timas temporadas, ao vencer na
terceira e última jornada da fase

final, disputada integralmente
em Mangualde, o FC Porto,
por 21-31.

Numa partida em que os dois
plantéis em confronto revestiam
uma qualidade muito elevada, os
primeiros minutos foram dis-
putados sob grande equilíbrio. 

A primeira vantagem de dois
golos aconteceu um pouco de-
pois dos oito minutos (3-5) e fa-
voreceu os ‘leões’. 

Mostraria a história da partida
que, a partir daí, nunca mais o
Sporting esteve em desvanta-
gem. Deitando mão de uma de-
fesa agressiva e profunda, o
Sporting foi colocando muitas
dificuldades ao ataque o FC Por-
to e aos 20 minutos tinha am-
pliado a diferença para oito go-
los (5-13). Apoiados por uma
forte claque que sobressaiu no
pavilhão municipal de Man-

gualde, o Sporting chegou aos
10 golos de vantagem (5-15)
graças a Frederico Malhão, que
usou uma das armas mais temí-
veis dos campeões nacionais - o
contra-ataque. Nuno Gonçalves,
com os seus fortes e colocados
remates, também ajudou a que,
ao intervalo, a vantagem se man-
tivesse nos 10 golos (8-18).

O início do segundo tempo
mostrou o FC Porto a reagir, mas
nos primeiros 10 minutos não
conseguiu diminuir a diferença
(12-23). Pressionada pelo cro-
nómetro, a equipa de Carlos
Martingo viu-se na necessidade
de fazer tudo muito mais depres-
sa. Nem sempre o conseguiu e, a
jogar com o cronómetro, o Spor-
ting sentiu-se muito mais con-
fortável para controlar o jogo e o
marcador, averbando uma vitó-
ria por 10 golos.

No final do jogo, seguiram-se
as naturais manifestações de re-
gozijo por parte dos 'leões', que
receberam medalhas e taças das
mãos do presidente da Câmara
Municipal de Mangualde, João
Azevedo, e do vice-presidente
da Federação de Andebol de
Portugal (FAP), Augusto Silva.

Resultados
Dia 25 de Maio:
Benfica-Sporting, 24-30; 
FC Porto – ABC , 32-28.
Dia 26 de Maio:
Sporting-ABC, 36-24; 
Benfica-FC Porto, 19-25
Dia 27 de Maio:
ABC -Benfica, 27-25; 
FC Porto-Sporting CP, 21-31.

MODALIDADES

> Vitória à tangente depois de vantagem mais folgada; na final, Sporting sagrou-se campeão.

ANDEBOL

ABC bate Benfica e segura
terceiro lugar em juniores
Um golo de diferença (23-22) sobre o Benfica bastou ao ABC para garantir o terceiro lugar
no campeonato nacional de juniores em andebol.

DR

Bruno Moura e Gonçalo Gonçalves recebem taça de terceiro classificado
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Mangualde - Next 21 - Sporting revalidou título nacional de juniores
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28/05/2012

Meio: Dão TV Online

URL: http://www.daotv.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=6211:mangualde-
next-21--sporting-revalidou-titulo-nacional-de-juniores&catid=42:mangualde&Itemid=93

 

De 25 a 27 de maio realizou-se em Mangualde a fase final do campeonato NEXT 21 - Campeonato de

Andebol Júnior Masculino e o Sporting CP sagrou-se campeão nacional. Vitória sobre o FC Porto (21-

31) no jogo decisivo dá o 'tri' aos leões. Antes, o ABC garantira o terceiro lugar ao vencer o SL Benfica

por 27-25. ABC Braga Andebol SAD, Sport Lisboa e Benfica, Futebol Clube do Porto e Sporting CP

foram as equipas que se defrontaram nesta final. Os jogos tiveram lugar no Pavilhão Municipal, com

uma assistência sempre abundante e emotiva. A entrada foi livre. O Next 21 foi uma organização da

Câmara Municipal de Mangualde, da Federação de Andebol de Portugal, da Associação de Andebol de

Viseu e do Gigantes Sport Mangualde.

 

 1.º - Sporting, 9 pontos

 

 2.º - FC Porto, 7 pontos

 

 3.º - ABC de Braga, 5 pontos

 

 4.º - SL Benfica, 3 pontos

 

 Sexta-feira, dia 25 de maio

 

 19h00 - S.L. Benfica vs Sporting CP, 24-30

 

 21h00 - F.C. Porto vs ABC de Braga, 32-28

 

 Sábado, dia 26 de maio

 

 15h00 - Sporting CP vs ABC de Braga, 36-24

 

 17h00 - S.L. Benfica vs FC Porto, 19-25

 

 Domingo, dia 27 de maio
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 10h00 - ABC de Braga vs SL Benfica, 27-25

 

 12h00 - FC Porto vs Sporting CP, 21-31

 

 

Página 13



A14

  Tiragem: 8500

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 28

  Cores: Cor

  Área: 19,56 x 28,06 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 42009062 28-05-2012

FPA

FASE FINAL NACIONAL DE JUNIORES EM ANDEBOL

ABC bate Benfica
e fica no pódio

PEDRO VIEIRA DA SILVA

O ABC de Braga asse-
gurou, ontem, a terceira 
posição no Nacional de 
juniores masculinos da
I Divisão em andebol.

A equipa bracarense ba-
teu, na terceira e última 
ronda da prova, que teve 
lugar em Mangualde, o 
Benfica, por 23-22, asse-
gurando, assim, um lugar 
no pódio.

Este foi o primeiro jogo 
da manhã e, diga-se, a 
partida foi bastante ani-
mada.

O Benfica, sem o lesio-
nado Vladimiro Bonaparte, 
e o ABC de Braga, sem o 
castigado Gonçalo Gonçal-
ves, fizeram um belo jogo, 
com a incerteza do vence-
dor a durar até ao fim.

Foi um jogo marcado 
pelo equilíbrio nos minutos 
iniciais, com os bracaren-
ses a chegarem à primeira 
vantagem de dois golos aos 
seis minutos (5-3).

O Benfica empatou aos 
oito golos mas a reação 
do ABC não se fez espe-
rar e os bracarenses foram 
mesmo para o intervalo a 
vencer por 13-11.

A segunda parte foi mais 
emotiva, com empates su-
cessivos até aos 21.

Entretanto, o Benfica ti-
nha estado duas vezes no 
comando do marcador (18-
-19 e 20-21) mas, nos mo-
mentos finais, o ABC aca-
bou por ser mais eficaz, 
pese o Benfica ter-se apro-
ximado até aos 23-22.

Os academistas segura-
ram, assim, o terceiro lu-

gar, o último do pódio, 
atrás do campeão Spor-
ting e do FC Porto.

Sporting revalida
título de campeão

O Sporting Clube de Por-
tugal renovou, ontem, o tí-
tulo nacional de juniores 
masculinos da I Divisão  
que já tinha conquistado 
nas duas últimas tempora-
das, ao bater, na terceira e 
última jornada da prova, o 
FC Porto, por 31-21.

Os primeiros minutos fo-
ram disputados sob grande 
equilíbrio. A primeira van-
tagem de dois golos acon-
teceu um pouco depois dos 
oito minutos (3-5) e favo-
receu os leões. Mostraria 
a história da partida que, 
a partir daí, nunca mais o 
Sporting esteve em desvan-

tagem, alcançando, no fi-
nal, uma confortável van-
tagem de dez golos.

No final do jogo segui-
ram-se, como seria de es-
perar, as naturais manifes-
tações de regozijo por par-
te dos leões, que contaram 
com um grande apoio nas 
bancadas do Pavilhão de 
Mangualde.

No final, os elementos 
do Sporting receberam me-
dalhas e taças das mãos do 
presidente da Câmara Mu-
nicipal de Mangualde, João 
Azevedo, e ainda do vice-
-presidente da Federação 
de Andebol de Portugal 
(FAP), Augusto Silva.

O Sporting somou nove 
pontos, o FC Porto sete, 
o ABC seis e o Benfica, 
que não venceu qualquer 
jogo, três.

Turma academista bateu encarnados na terceira e última ronda da prova, assegurando o terceiro lugar
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ANDEBOL

Kiel conquistou 
Liga dos Campeões

 Os alemães do Kiel conquistaram o seu terceiro 
título na Liga dos Campeões de andebol, depois de 
vencerem ontem, por 26-21, o Atlético de Madrid, 
na final disputada no Lanxess Arena, da cidade 
alemã de Colónia.

A equipa germânica, que só perdeu um jogo oficial 
durante toda a época, recuperou o título europeu, 
que já tinha conquistado em 2007, ao vencer os 
seus compatriotas do Flensburgo, e em 2010 ao 
bater o FC Barcelona.
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JOGOS DESPORTIVOS DAS ILHAS/2012

açores sobem ao 
pódio pela 1.ª vez  

Seleção dos açores alcança tercei-
ro lugar nos Jogos das ilhas “Sar-
denha/2012”, naquela que é a sua 
melhor classificação de sempre. 
Sicília vencedora.

A delegação açoriana que 
participou nos denominados 
Jogos das ilhas “Sardenha 
2012” alcançou a terceira 
posição na classificação geral, 
a melhor de sempre naquela 
prestigiada competição para 
jovens atletas de várias mo-
dalidades, que nesta edição 
contou com a presença 
de 12 regiões insulares da 
europa. 

destaque óbvio para a 
equipa de andebol masculino 

e para a de ténis de mesa 
feminino, que ficaram em 
primeiro lugar nas respetivas 
competições. na soma dos 
resultados da equipa feminina 
com a masculina, os Açores 
terminaram na segunda po-
sição do pódio, no ténis de 
mesa. As atletas açorianas 
conquistaram cinco medalhas 
nos jogos de singulares e de 
pares.

Já a equipa de voleibol 
masculino alcançou o ter-

ceiro lugar, enquanto a de 
basquetebol feminino ficava 
na quarta posição. igualmente 
no quarto lugar ficou a equipa 
de atletismo, tendo 10 atletas 
conquistado medalhas.

no ténis de campo, a 
seleção regional concluiu no 
quinto posto da tabela classi-
ficativa. Os judocas açorianos 
fecharam na sexta posição 
da geral, arrebatando seis 
medalhas.

na natação, o selecionado 
açoriano ficou igualmente na 
sexta posição, enquanto que 
os velejadores que represen-
taram a região Autónoma 
dos Açores acabaram também 
em sexto. 

A Sicília foi, na circuns-
tância, a vencedora desta 
competição que reuniu cerca 
de mil atletas, na ilha italiana 
da Sardenha, logo seguida 
pela equipa da casa. O evento 
encerrou, como sempre, em 

clima de festa. 
 
POSiTiVO
em declarações à rTP/

Açores, o diretor regional 
do desporto fez um balanço 
“extremamente positivo” da 
prestação da equipa das ilhas 
de bruma, tanto no plano 
social como desportivo. An-
tónio gomes sublinhou que 
a seleção dos Açores “esteve 
dentro do nível esperado”, 
realçando, a propósito, o 
comportamento de modali-
dades como o andebol, ténis 
de mesa e voleibol, para além 
de vários registos importantes 
em desportos individuais. 

em jeito de conclusão, re-
fira-se que, embora sem con-
firmação oficial, tudo indica 
que a próxima edição (2013) 
decorra na ilha britânica de 
Jersey. Ao que consta, haverá 
três regiões interessadas em 
receber o certame.  di  

aÇOrES alcançaram um extraordinário terceiro lugar nos Jogos das Ilhas   

FOTOGRaFia  GACS
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JOGOS DAS ILHAS/2012   

Açores 
no pódio |03
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AGENDA DIÁRIA
MODALIDADES

ANDEBOL • João Ferraz, João Antunes e
Gonçalo Vieira (Madeira SAD) em estágio na
Selecção Nacional Sénior masculina, em
Rio Maior, até quarta-feira. FUTEBOL • Se-
lecção Nacional rumo ao Euro2012: 12h30,
Concentração, no Hotel Marriott Praia d’El
Rey, em Óbidos. 16h15, Conferência de im-
prensa com um jogador, no Centro de im-
prensa, em Óbidos. 17h, Treino (aberto ao
público), no Estádio Municipal de Óbidos. •
Selecção Nacional de Sub-21 com o ma-
deirense Rúben Ferreira (Marítimo) prepara
os jogos do Grupo 6 de Qualificação ao
Euro2013, até dia 6 de Junho. • Treinos de
captação no CS Marítimo para futebolistas

nacidos até 1988 e anos seguintes, até
quinta-feira. • 15.º Treino de Observação
da Selecção da Madeira de Sub-14, 19h15,
Campo Adelino Rodrigues (ex-Liceu).AR-
BITRAGEM • Testes escritos (Árbitros e
Assistentes), Sala Piscinas da Penteada.
DIVERSOS • "1.ªs Olimpíadas Desporti-
vas", 19h/ 23h, Escola Básica do 2.º e 3.º
Ciclos do Estreito de Câmara de Lobos, até
sexta-feira.BADMINTON • O atleta brasi-
leiro Daniel Paiola treina na Madeira e es-
pera pela lista final dos jogadores que vão
aos Jogos Olímpicos de Londres2012.
ATLETISMO • Inscrições para a Corrida da
Mulher, até dia 14 de Junho.PARAPENTE

• 1.º Ícaro da Madeira 2012, até hoje,
9h/16h, voos dos Canhas, Rochão, Rabaçal,
Centromar..., até hoje.CANOAGEM • He-
lena Rodrigues, David Fernandes e Joan
Sousa (Naval do Funchal) em estágio na
Selecção Nacional Sénior de Velocidade,
com vista à presença no Campeonato da
Europa e Jogos Olímpicos de Londres2012,
em Montemor-o-Velho, até dia 16 de Ju-
nho. TÉNIS • Inscrições para o Torneio Ter-
nura - edição de 2012 - nos escalões de
Seniores, Veteranos +35, Veteranos +45 e
Veteranos +55, até quarta-feira. • Torneio
de Roland Garros - Open de França, até dia
10 de Junho.
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7 Andebol • A equipa de

Andebol sénior do CS Marí-
timo recebeu e venceu a for-
mação da Académica de São
Mamede, 30-22. Ao intervalo,
os pupilos de Frederico Ma-
chado já venciam por 19-11
e este resultado permite aos
“verde-rubros” cimentar o
3.º lugar na fase final da 2.ª
Divisão masculina.

Vasco Sousa

Página 19



A20

  Tiragem: 6000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 18

  Cores: Cor

  Área: 4,10 x 33,55 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 42010158 25-05-2012

Visto e Falado

Vítor Santos
vtr1967@gmail.com

Cartão FairPlay 
O Oliveira de Frades 

acaba a época em grande. 
A equipa de Carlos Agos-
tinho (a participar no Se-
minário de Formação Pós-
Graduada “UEFA PRO” 
2012) soma 37 pontos tan-
tos quantos o Académico 
de Viseu líder da zona de 
subida. Com 27 golos mar-
cados é o melhor ataque 
da 3.ª divisão. O Oliveira 
de Frades com estruturas 
desportivas de qualidade 
faz uma época muito posi-
tiva. O Penalva do Castelo 
liderado por Tótá voltou a 
fazer uma época estável 
e a cumprir o objetivo da 
manutenção.

Cartão FairPlay 
A assinatura de um 

protocolo de cooperação, 
num Projeto de Formação 
de Professores de Educa-
ção Física, entre a Federa-
ção e os Centros de For-
mação de Associação de 
Escolas cria excelentes 
expetativas para o desen-
volvimento da modalida-
de em particular, do des-
porto em geral. Desporto 
e Escola é sempre uma 
relação perfeita. Que ou-
tras modalidades sigam o 
exemplo.

Cartão FairPlay 
O ciclismo é uma mo-

dalidade apaixonante. 
Os portugueses gos-
tam e deslocam-se para 
a beira da estrada sem-
pre que ocorre uma 
prova. No distrito exis-
te uma equipa a fazer 
um excelente trabalho. 
Com vários escalões,o 
Mortágua movimenta 
dezenas de praticantes. 

Visto

FUTEBOL
Oliveira de 
Frades

ANDEBOL
Associação 
Andebol de 
Viseu

CICLISMO
Mortágua
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Sporting, Benfica, Fu-
tebol Clube do Porto e 
ABC de Braga, são os 
finalistas do Next21, o 
Campeonato Nacional 
de Juniores, em ande-
bol. 

A Fase Final vai dispu-
tar-se em Mangualde de 
hoje até domingo.

Os jogos vão decorrer 
no Pavilhão, e têm en-
trada gratuita.

A sporting venceu em 2011

ANDEBOL

Next21 em 
Mangualde

NEXT 21

25 de Maio
19h00 - Benfica - Sporting 

21h00 - FC Porto - ABC 

Dia 26 de Maio
15h00 – Sporting - ABC

17h00 –Benfica - FC Porto

Dia 27 de Maio
10h00 – FC Porto - Sporting 

12h00 – ABC - Benfica
D

R
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g O SC Horta recebeu e ven-
ceu o Beleneneses, na última
jornada da 1ª divisão num jogo
que se realizou sábado no
pavilhão da Horta (40-31).

Os sportinguistas entraram
em campo motivados para

vencer, e enfrentaram um
Belém com muita juventude
de qualidade. Na primeira
parte, o Belém ainda conse-
guiu aguentar a pressão do
SCH, dando muita luta
(17-16).                            MJS

Sporting acaba
com vitória
sobre Belenenses

AndEboL
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Assinados protocolos para formação de

Professores de Educação Física

A Federação de Andebol de Portugal e os

Centros de Formação de Associação de Esco-

las assinaram, no dia 11 de Maio, no Hotel

Montebelo, em Viseu, um protocolo de coope-

ração, no âmbito de um Projecto de Formação

de Professores de Educação Física creditada.

Os protocolos, que terão a duração de qua-

tro anos, incluem a realização de um Quadro

Competitivo Inter-turmas de andebol a partir do

5.º ano de escolaridade, bem como a formação

de alunos / árbitros que farão o controlo dessas

competições.

O protocolo foi assinado pelo presidente da

Federação de Andebol de Portugal, Ulisses Pe-

reira e pelos diretores dos nove Centros de For-

mação de Associação de Escolas que abrangem

os 38 concelhos dos distritos de Viseu e Guar-

da, incluindo o CFAE Castro Daire e Lafões.

A cerimónia de assinatura contou com a pre-

sença de diversas entidades e no seu discruso

o presidente da Federação de Andebol de Por-

tugal, realçou que «este é o caminho que deve-

mos seguir numa perspetiva de promoção e de-

senvolvimento sustentado do Andebol», lem-

brando a importância de o andebol voltar às

escolas.
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> O GAP esteve sempre na frente do 
marcador, com excepção da parte final do 
1.º tempo, em que o Redondo aproveitou 
um período de desacerto da equipa local 
para chegar ao intervalo a vencer por 10-9. 
No segundo tempo o GAP, jogando mais em 
equipa, rapidamente passou para a frente 
do marcador, ampliando progressivamente 
o resultado, conseguindo um parcial de 15-5 

neste período.
Pelo GAP jogaram e marcaram: Bruno 

Campos, André Jesus (6), António Dias (6), 
João Mourato (7), João Valério, Diogo Lopes 
(5), e Gonçalo Capão.

Equipa técnica. Carlos Amador e André 
Antunes.

Na próxima jornada, dia 27 de Maio, o GAP 
desloca-se a Ponte Sor.•

Campeonato Nacional de Infantis

Ginásio Andebol Portalegre - 24 / NA Redondo - 15 
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> Andebol

Campeonato Nacional de Iniciados – 
1.ª Divisão

Ginásio Andebol Portalegre - 29 / Almada - 19 

> Nos primeiros minutos da partida o jogo 
foi equilibrado. Aos poucos o GAP foi abrindo 
o marcador, atingindo o intervalo a vencer 
por 16-8. No segundo tempo a superioridade 
do GAP manteve-se com o treinador a optar 
por rodar toda a equipa.

Pelo GAP jogaram e marcaram: Henrique 
Grenho, Filipe Trindade, Edgar Tavares (1), 
Nuno Gandum (1), Duarte Tavares, Francisco 
Rebola (6), Afonso Perestrelo (2), Miguel 
Silva (3), João Viegas (10), Miguel Pinheiro 
(1), Guilherme Gil (3), João Raposo (2) e 
Pedro Frutuoso.

Equipa técnica: João Castro e Filipa 
Viegas.

Com este jogo concluiu-se o campeona-
to, tendo o GAP tido uma prestação acima 

das expectativas, atendendo a que muitos 
o apontavam como um dos candidatos à 
descida de divisão. Depois de ter sido colo-
cado numa série onde pontificavam alguns 
dos grandes clubes do andebol nacional, 
o que não lhe permitiu um maior amealhar 
de pontos nessa fase, teve um excelente 
começo na 2.ª fase, andando sempre na 1.ª 
metade da tabela. Se não fossem alguns 
desaires na parte final do campeonato, 
poderia mesmo ter atingido o 2.º lugar. Es-
tão, no entanto, de parabéns, pela sua boa 
prestação, conseguindo em muitos jogos 
ter uma boa assistência, conseguindo levar 
ao Pavilhão Municipal de Portalegre, muitas 
pessoas que andavam arredadas dos recin-
tos desportivos. •
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