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� Tendo como coordenador na
região Joaquim Escada, da Asso -
ciação de Andebol de Viseu, o
projecto está actualmente no ano
zero, mas terá a duração de quatro
anos. Trata-se de um projecto-
piloto de formação desportiva
que, sublinhou Joa quim Escada,
“tem uma impor tân cia acrescida,
não só pela formação dos mais
novos (dos 6 aos 12 anos) na
modalidade, mas também pela
proximidade que o próprio
promove através de parcerias
com o Agrupamento de Escolas e
a Associação que implementará
no terreno o cita do projecto e que,
no caso, é a ADEF-CCS (Asso cia -
ção de De spor to e Educação Física
do con celho de Carregal do Sal)”. 

É, no entender do coor de na -
dor, um projecto de cresci -
mento e desenvolvimento des -
portivo que visa “o regresso do
andebol às escolas, na sua es -
sência”. Por isso, aposta nos
mais pequenos, contando ter,

no final do ano, vá rias classes
de bambis e, pelo menos, uma
de minis no con ce lho de Carre -
gal do Sal”.

Por sua vez, o presidente da
Fe  deração de Andebol de Portu -
gal, Ulisses Pereira, sublinhou os
objetivos do projecto “é a cria ção
de bases para que, em cada lu gar
do país, consigamos abrir portas”

e a promoção da igual da de de gé -
nero, pois pretende-se que ca da
vez se conquistem mais atle tas
femininos para a modali da de”. 

Ulisses Pereira deixou uma
mensagem de confiança aos
pro motores e entidades en vol -
vidas no projecto concelhio, de -
signadamente à ADEF-CCS, a
quem dirigiu palavras de es pe -

rança, expectativa e confiança,
“por se tratar de uma equipa que
congrega gente jovem, mas que
conta igualmente com o con tri -
bu to de alguém que durante
mui tos anos esteve à frente do
andebol concelhio e conseguiu
elevar a modalidade e os re -
spectivos atletas a níveis nacio -
nais de competição”. l

FORMAÇÃO DESPORTIVA

Federação de Andebol e Câmara de Carregal do Sal assinaram protocolo

ATÍLIO DOS SANTOS NUNES assinou o protocolo de formação desportiva com a Federação de Andebol 
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Futsal masculino em acção

Engenharia Biomédica 
e AFUM na final

O voleibol de praia foi a 
primeira modalidade a atin-
gir a final do Troféu Reitor, 
que está a decorrer na Uni-
versidade do Minho, e que 
será disputada pela AFUM 
e Engenharia Biomédica. 
Na primeira meia-final foi 
sem surpresas  que a AFUM 
conseguiu a passagem à fi-
nal., ao bater MAP-I por 
2-0, pelos parciais de 14-
-21 e 8-21.

A segunda partida foi 
uma “surpresa”. Apresen-
tando-se Economia como 
a grande favorita, o jogo 
veio provar o contrário e 
foi Eng. Biomédica que 

TROFÉU REITOR: VOLEIBOL DE PRAIA

acabou por vencer por 2-1, 
com os parciais de 17-21, 
21-13 e 14-16.

Basquetebol
nas meias

Já são conhecidas as 
quatro equipas que vão 
disputar as meias-finais 
em basquetebol. Assim a 
AFUM irá medir forças 
com LEI e Economia jo-
gará a sua sorte frente a 
Eng. Biomédica.

A AFUM bateu Eng. Bio-
lógica por 29-23, depois de 
ao intervalo estar a perder 
por 13-9.

Na segunda partida a 

LCC (finalista do ano an-
terior) perdeu com Econo-
mia por 32-26. Lei bateu 
Direito por 38-26, e Bio-
médica venceu Eletróni-
ca por 43-25.

...e futsal masculino 
também

Após 54 jogos o fut-
sal masculino já está nas 
meias-finais, estando entre 
os quatro melhores LEI, 
Eng. Biológica, Negócios 
Internacionais e Gestão. 

Este ano as surpresas 
têm sido muitas e nesta 
modalidade depois do Vi-
ce-campeão (LTSI) ter sido 

eliminado na fase de gru-
pos, agora foi a vez dos 
campeões em título (Ad-
ministração Pública) irem 
pelo mesmo caminho. As-
sim, a discussão do título 
este ano terá novos prota-
gonistas. 

No primeiro jogo desta 
fase a AAEUM perdeu com 
Eng. Biológia por 5-0, Ges-
tão venceu Administração 
Pública nas grandes pe-
nalidades (4-2), o mesmo 
aconteceu com LEI frente 
a Eng. Mecânica (4-1) e Ne-
gócios Internacionais ven-
ceu Eng. Materiais.

Andebol
No andebol foram dispu-

tados mais dois jogos, com 
Eng.ª Civil a perder por 25-
22 com Eng. Eletrónica.
O outro jogo foi mais uma 
surpresa. Os enfermeiros 
aparentavam ter mais ar-
gumentos do que os futu-
ros advogados, no entan-
to, quem relaxa sofre até 
ao fim. Direito impulsiona-
do pelo seu jogador Fábio 
Antunes, deu um passo im-
portante para a classifica-
ção do 4.º lugar. Prevê-se 
um bom jogo entre AFUM 
e Direito na luta pelo úl-
timo lugar de apuramento 
do grupo para os quartos 
de final.

DR

Página 10



A11

  Tiragem: 8500

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 30

  Cores: Cor

  Área: 19,23 x 18,04 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 42089077 01-06-2012

Equipa de iniciados do ABC de Braga

Iniciados do ABC e Xico
à procura da fase final

As equipas de iniciados 
do ABC de Braga e Xico 
Andebol marcam presen-
ça na quarta fase do cam-
peonato nacional da ca-
tegoria em andebol, que 
entre hoje e domingo se 
disputa em Águas Santas, 

na Maia.
Esta fase vai apurar os 

quatro finalistas, dois de 
cada zona, para a fase final 
do mesmo, que se realiza-
rá nos dias 15, 16 e 17 de 
junho, no pavilhão Flávio 
Sá Leite, em Braga.

O ABC está inserido 
na zona 1, com jogos 
a decorrer no Pavilhão 
Municipal da Maia, en-
quanto o Xico Andebol 
fica na zona 2, com jo-
gos no pavilhão do Águas 
Santas.

andeBol na maia

O ABC entra hoje em 
competição quando, a par-
tir das 18h30, defrontar o 
B. Perestrelo, seguindo-se 
o ISMAI-Benfica.

Amanhã, pelas 15h00, 
jogam ABC e Benfica, e 
pelas 17h00, B. Perestre-
lo-ISMAI. A terceira e úl-
tima jornada disputa-se do-
mingo, com o ISMAI-ABC 
(10h00) e o Benfica-B. Pe-
restrelo (12h00).

Quanto ao Xico Ande-
bol, joga hoje com o Be-
lenenses (18h30), enquan-
to o Águas Santas defronta 
o Feirense (20h30).

Amanhã, Belenenses e 
Feirense jogam às 15h00 
e Xico e Águas Santas às 
17h00. No domingo, jo-
gam Águas Santas-Bele-
nenses (10h00) e Feiren-
se-Xico (12h00).

DR
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 ANDEBOL NEXT 21

Sporting festeja o título
 Em Mangualde, onde se 
disputou a prova em título, o 
Sporting Clube de Portugal 
festejou o tricampeonato 
masculino da 1ª Divisão de 
Andebol, vencendo todos os 
jogos que disputou.

ReSUlTaDOS
BENFICA – SPORTING .............. 24-30

FC PORTO – ABC BRAGA ........ 32-28
SPORTING – ABC BRAGA ........ 36-24
BENFICA – FC PORTO .............. 19-25
ABC BRAGA – BENFICA ........... 27-25
FC PORTO – SPORTING ........... 21-31

ClaSSIFICaçÃO
1º SPORTING .........................................9
2ª FC PORTO .........................................7
3º ABC BRAGA ......................................5
4º BENFICA ............................................3
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Andebol João
Antunes muda-se
para o Sporting

O pivot internacional A João
Antunes deixou o Madeira SAD e
rumou ao Sporting, tendo
assinado contrato válido até
2013/14. “Estou feliz por
ingressar numa equipa que joga
para ser campeã”, disse o atleta
que jogou na Juve e na Sismaria.
Depois do extremo Pedro Portela
e do técnico Frederico Carlos,
que trocou os juniores pelos
seniores, Leiria continua a
ganhar peso no Sporting. 
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� Depois de ter falhado o apura-
mento para a fase final da 2.ª Di-
visão de andebol masculino – que
seria a terceira consecutiva – o
Atlético Clube da Sismaria garan-
tiu no passado sábado, de forma
matemática, a manutenção no se-
gundo escalão da modalidade. A
equipa de Pedro Violante venceu
o FC Infesta, por 28-23, e quando
faltam duas jornadas para termi-
nar a competição pode começar a
preparar de forma tranquila a tem-
porada que se avizinha. 
A equipa da Estação viaja sábado
até à Maia para defrontar o CDC
Santana e termina a época no dia
9 de Junho, no pavilhão da Gân-
dara, frente ao Ginásio de Santo
Tirso.

Aos 38 anos, Sérgio Sigismundo
continua em destaque

A duas jornadas do fim da competição

Sismaria garante 
manutenção na 2.ª Divisão 
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ANDEBOL - 3ª DIVISÃO

Despedida
com vitória

O Fermentões despediu-se da 
Fase de Permanência do Campeo-
nato Nacional da 3ª Divisão com 
uma vitória na casa do Afifense, 
último classificado, por 37-33.

Num jogo que já não tinha qual-
quer influência na classificação 
final das duas equipas, o Fermen-
tões mostrou duas caras distintas. 
Na primeira parte, a equipa agora 
treinada por Pedro Sampaio teve 
um fraco desempenho defensivo, 
chegando ao intervalo a perder 
por três golos de diferença (17-
14). Na segunda parte, a reacção 
dos vimaranenses permitiu-lhes 
dar rapidamente a volta ao resul-
tado e partir para um triunfo tran-
quilo e expressivo.

O Fermentões alinhou com os 
jogadores Emanuel Ribeiro, João 
Carvalho (7), José Martins (1), 
Hélder Cunha (5), Bruno Lemos,  
Rui Carvalho (6), José Silva, Raúl 
Nunes, Carlos Fernandes (7), An-
dré Ribeiro,  Alexandre Sousa e  
Armando Silva (1). 

7ª JORNADA

ANDEBOL - 3ª DIVISÃO
   J V E D GM-GS  Dif. P
1 Fermentões 7 5 0 2 223-199 24 39
2 FC Gaia 7 5 0 3 200-185 15 35
3 Sanjoanense 7 5 0 2 194-169 25 34
4 Salgueiros 08 7 6 0 1 196-178 18 34
5  Sp. Espinho 7 1 0 6 199-213 -14 32
6 Boavista 7 5 0 2 207-204 3 32
7 CA Leça 7 2 0 5 153-172 -19 24
8 Afifense 7 0 0 7 161-213 -52 18

Sanjoanense - Boavista 25-34
Afifense - Fermentões 33-37

CA Leça - Salgueiros 23-24
FC Gaia - Sp. Espinho 24-19
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Terá lugar no próximo 
dia 26 de maio, no Pa-

vilhão Municipal dos Ria-
chos um jogo que tem por 
objetivo reunir cerca de 
uma centena de velhas 
glórias do andebol portu-
guês, que alinharão numa 

VI encontro da formação do andebol do Sporting, anos 76/82
promove a solidariedade na vila ribatejana dos Riachos

jornada multifacetada de 
convívio, desporto e soli-
dariedade.

A concentração dos 
participantes está marcada 
para as 10h30, iniciando-se 
o jogo pelas 11horas. Após 
a jornada os antigos ande-

bolistas e famílias marca-
rão encontro numa tarde e 
noite, de grande convívio 
e diversas atividades.

O Centro de Reabilita-
ção e Integração Torrejano 
foi a Instituição escolhida 

pelos promotores deste 
evento, para a entrega dos 
donativos dos atletas e do 
público presente.

O CRIT agradece a ini-
ciativa e o gesto de solida-
riedade.
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Os	pentacampeões	nacio-
nais	 de	 andebol	 Bes-	

sone	 Basto,	 Carlos	 Correia	
e,	 em	princípio,	Alfredo	Pi-	
nheiro voltam jogar. As ve-	
lhas	glórias	do	andebol	por-
tuguês	 vão	 alinhar	 numa	
jornada multifacetada – con-	
vívio,	 desporto	 e	 solidarie-	
dade – por ocasião do VI	
Encontro	 da	 Formação	 do	
Andebol	 do	 Sporting,	 anos	
76/82,	 que	 reunirá	 mais	 de	
uma	centena	de	convivas.

O	VI	Encontro	da	Forma-
ção	do	Andebol	do	Sporting,	
anos 76/82, que juntará, re-
petimos,	também	dentro	das	
quatro	 linhas,	 alguns	 dos	
pentacampeões	 nacionais,		
está	agendado	para	dia	26	de	
Maio,	 em	 Riachos	 (Torres	
Novas).

A	concentração	na	vila	ri-	
batejana está aprazada para 
as 10h30, iniciando-se o jogo 
de	andebol	de	7	entre	antigos	
jogadores da formação do	
Sporting	 às	 11	 horas,	 no	
Pavilhão	 Municipal	 de	 Ria-
chos.

Depois do jogo e inde-
pendentemente	 do	 resulta-
do,	 os	 antigos	 andebolistas	
e família juntar-se-ão numa 

VI Encontro da Formação do Andebol 
do Sporting 76/82

quinta	da	mesma	localidade,	
onde	 os	 espera	 uma	 tarde	 e	
uma	 noite	 de	 muita	 exigên-
cia...	 física.	 Ao	 almoço	 se-
gue-se	uma	sessão	de	vídeo	
– será exibido um filme de 
anteriores	 encontros,	 entre	
os	 quais	 o	 realizado	 a	 7	 de	
Maio	 de	 2011,	 onde,	 pela	
última	 vez,	 Manuel	 Brito,	
velho	 capitão	 do	 andebol	
sportinguista, voltou a jogar 
–, que permitirá retemperar 
forças	para	a	 I	Grande	Cor-
rida	 do	 Andebol	 Leonino	
(em	 tempo	 oportuno	 anun-
ciaremos	 a	 “ganadaria”	 e	 o	
“cartel”),	 que	 decorrerá	 no	
tentadero	 na	 mesma	 quinta.	
Claro	que	está	que,	enquanto	
houver	 força	 nas	 “canetas”	
e	os	pulmões	carburarem,	o	
“entertainer”	Pedro	Ventura,	
se	preferirem,	“Ipod	Nano”,	
será	acompanhado	pela	cen-
tena	de	convivas.	O	repertó-
rio	do	animador,	como	terão	
oportunidade	de	constatar,	é	
grande	e,	por	isso,	o	sucesso	
das	“variedades”	está	garan-
tido.

A	 instituição	 escolhida	
pelos	promotores	do	evento,	
a	quem	será	entregue	a	recei-
ta	dos	donativos	dos	atletas	e	

do	 público,	 que	 tenha	 a	 pa-	
ciência de ir ver o jogo, às 11 
horas,	 no	 Pavilhão	 Gimno-
desportivo	 de	 Riachos,	 das	
velhas	 glórias	 do	 andebol	
sportinguista,	é	o	CRIT	(Cen-	
tro	 de	 Reabilitação	 e	 Inte-
gração Torrejano), que estará 
representado	pelo	seu	presi-
dente,	 Pedro	 Paulo	 Ramos	
Ferreira.	O	CRIT,	esclareça-
se,	tem	como	missão	“educar,	
formar,	 reabilitar	 e	 integrar	
social	 e	 profissionalmente	
pessoas com deficiência e in-
capacidades,	e	outros	grupos	
desfavorecidos”.

Dito	 isto,	 convidamos	 o	
vosso	 órgão	 de	 Comunica-
ção Social a juntar-se a esta 
nossa	 iniciativa,	 fazendo	 a	
cobertura do evento – de fio a 
pavio,	se	assim	o	entenderem	
– e, simultaneamente, apela-
mos	à	vossa	generosidade	no	
sentido	de	o	divulgarem.	As-
sim,	será,	com	certeza,	mais	
fácil	reunir	uma	receita	mais	
elevada,	 que	 é,	 de	 facto,	 o	
propósito.	 Caso	 queiram	
dar-nos	 o	 prazer	 da	 vossa	
companhia,	 contactem-nos:	
Jorge	Paiva	-	91728781;	Ri-
cardo	Tavares	-	937889913.
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