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Avelino Conceição

� A formação sénior masculina da
Artística de Avanca vai, pelo se-
gundo ano consecutivo, estar pre-
sente na fase final do campeonato,
que reúne as melhores seis equi-
pas (três do Norte e outras tantas
do Sul) do escalão.

Depois de um campeonato sem-
pre bem “controlado”, a Artística,
que na primeira fase nunca foi bati-
da diante do seu público, vai, agora,
tentar alcançar a glória, numa fase
em que a luta será certamente “ace-
sa e escaldante” até ao fim, já que
apenas os dois primeiros classifica-
dos garantem a subida.

Com o segundo posto na fase
anterior – só mesmo a Académica
de São Mamede foi mais forte –, os

avancanenses acreditam que este
pode ser o ano da subida, um objec-
tivo traçado no início da época.

“Ganhar jogo a jogo”
O técnico Luís Santos, que vai na
terceira época à frente do comando
da equipa, espera um campeonato
a seis bastante regular. “Nesta fase
pretendemos ganhar jogo a jogo,
tentando chegar ao primeiro lugar,
e, dessa fora, subir ao nacional da 1.a

Divisão”, começou por dizer.
“Estamos mais fortes. Estivemos

privados de dois jogadores (Vítor e
Ricardo Pinho) que já poderão dar
o seu contributo, pelo que temos
mais opções para enfrentar uma
campeonato que pode muito bem
decidir-se em pequenos detalhes,
uma vez que a motivação existe em
todas estas equipas”, garantiu ain-
da o treinador.

Quanto aos grandes opositores
nesta fase, o técnico foi célere na
resposta: “Marítimo, pela equipa
que tem e pelos resultados que fez
na primeira fase; a Académica de
São Mamede, pela experiência de
1.a Divisão e pelo plantel de grande
qualidade que tem, e a Artística,
claro. Queremos criar o nosso es-
paço e fazer um campeonato
atractivo e interessante”.

Para a subida ser possível, Luís
Santos conta que o apoio seja
similar ao da última época. “Que-
remos que se repita e, se possível,
venha mais gente ao pavilhão,
pois os adeptos são extramente
importantes no sucesso da equi-
pa”, assegurou o treinador, que
também revelou que o grupo que
orienta “respira confiança”. “Tem
trabalhado arduamente e está con-
sciente de que as dificuldades serão

muitas. Vamos tentar ganhar jogo
a jogo, e, se possível, dar espectácu-
lo”, concluiu.

“Prometemos muita 
dedicação em todos os jogos”
A Artística de Avanca inicia, ama-
nhã, a sua participação na fase
final no recinto do Académico (18
horas) e para o capitão de equipa,
Marco Ferreira, que há 15 anos
representa o clube, o sonho da
subida está bem vivo. “Consegui-
mos o nosso primeiro objectivo,
que era alcançar um dos três pri-
meiros lugares na primeira fase, e,
agora, estamos entre as seis
melhores equipas. Queremos ven-
cer o maior número de jogos para
tentar a subida e sermos campe-
ões”, começou por dizer o ponta
esquerda/direita de 26 anos.

“Temos algum conhecimento
dos adversários, mas não temos
que nos preocupar com eles, mas
sim com a nossa equipa, pois sabe-
mos que temos valor e acredita-
mos em nós”, fez questão de salien-
tar. Marco Ferreira fez, ainda, um
apelo aos sócios e adeptos: “A
exemplo do ano passado, espera-
mos que nos apoiem em grande
número e que acreditem no nosso
sonho”. Em “troca”, o capitão deixa
uma garantia: “Prometemos muita
dedicação em todos os jogos e que
vamos dar tudo durante esta ca-
minhada árdua, que esperamos
que termine com glória para todos
aqueles que trabalham para que
este clube possa ser cada vez mais
forte”, rematou.l

Artística de Avanca
busca glória da subida
A formação de Avanca, treinada por Luís Santos, tem como objectivo,
na fase que agora começa, garantir a subida à 1.a Divisão Nacional

ANDEBOL/2.ª DIVISÃO

O PLANTEL da Artística de Avanca parte optimista para a fase final da competição

D
.R
.

LUÍS SANTOS e Marco Ferreira acreditam na subida

D
.R
.

Página 2



A3

  Tiragem: 36413

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 18

  Cores: Cor

  Área: 18,64 x 17,38 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 41031042 30-03-2012

José Roque

A selecção nacional de junio-
res A femininas orientada por
Sandra Fernandes irá concen-
trar-se no dia 2 de Abril, em
Lisboa, para dar início ao está-
gio que antecede a qualificação
para o Campeonato do Mundo
de Sub-20 femininos.

A Juve Lis estará representa-
da da melhor forma nesta
competição, contando com
quatros atletas convocadas:
Gizelle Carvalho, Inês Silva,
Tatiana Góis, atletas da equipa
sénior da Juve, e a mais recente
surpresa do campeonato, Ana
Filipa Gante, que sendo ainda
juvenil, tem sido chamada à
selecção de juniores A. 

Portugal vai preparar os
jogos com Espanha, Hungria e
Israel em Almada. No dia 5 de
Abril, a comitiva nacional viaja
para Gyor, na Hungria, local
onde se vão disputar os jogos
do Grupo 5. De 6 a 8 de Abril, as
juniores A femininas jogam
com Israel (dia 6), Hungria (dia
7) e Espanha (dia 8). 

Do grupo de Portugal, apenas
a selecção que ficar em primeiro
lugar vai disputar a fase final do
Mundial de Sub-20.

Segundo Célia Afra, presi-
dente da Juventude Desportiva
do Lis, a convocação das quatro
atletas demonstram "mais uma
vez", que o clube "dá provas de
que é uma grande potência no
andebol nacional".l

Juve Lis dá quatro 
à selecção nacional
Gizelle Carvalho, Inês Silva, Tatiana Góis e Ana Filipa Gante foram
chamadas à selecção nacional de juniores A

D.
R.

GIZELLE CARVALHO é uma presença habitual na selecção nacional
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Tendo em vista a preparação
para o 'play-off' do campeonato
do mundo de 2013, a seleção A
masculina de Portugal vai parti-
cipar na "Bring Cup", competição
que se realiza no norte da Norue-
ga, entre 5 e 7 de Abril, com a par-
ticipação do leiriense Pedro Por-
tela, chamado pelo seleccionador
Mats Olsson.

Para além do selecionado luso,
participam os anfitriões da
Noruega; a Rússia e a Eslováquia,
um trio de adversários de luxo
que permitirão a Mats Olsson

preparar o melhor possível a
equipa para o duplo e decisivo
confronto do próximo mês de
Junho, frente à Eslováquia.

"É a última concentração que
fazemos antes de disputarmos
em Junho o 'play-off' para o mun-
dial. Vai servir para fazer alguns
testes e prepararmo-nos o
melhor possível para esse 'play-
off', frente à Eslovénia. Depois
deste torneio, realizaremos a
concentração final, precedida de
um pequeno estágio de três dias",
esclareceu o seleccionador.l

Pedro Portela chamado
por Mats Olsson

ANDEBOL
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AGENDA DESPORTIVA

� FUTEBOL

2.ª DIVISÃO ZONA CENTRO (26.ª JORNADA)
Gondomar-Aliados Lordelo, Coimbrões-
Tondela, Sp. Espinho-S. João Ver, Boavista-
Padroense, Oliv. Bairro-Cinfães, Amarante FC-
Paredes, Operário-Angrense e Madalena-
Anadia. 

3.ª DIVISÃO-MANUTENÇÃO B (2.ª JORNADA)
Vila Meã-Leça, Sp. Mêda-Serzedelo e
Alpendorada-Sp. Lamego. 

3.ª DIVISÃO-SUBIDA C (2.ª JORNADA)
Ac. Viseu-Bustelo, Avanca-AD Nogueirense e
Alba-Sampedrense. 

3.ª DIVISÃO-MANUTENÇÃO C (2.ª JORNADA)
Oliv. Hospital-AD Sanjoanense, Penalva
Castelo-Oliv. Frades e Valecambrense-Canas
Senhorim. 

2.ª DIVISÃO JUNIORES-MAN. B (4.ª JORN.)
Ac. Viseu-Salgueiros, Infesta-Lusitânia
Lourosa, Paredes-Candal e SC Sabugal-
Padroense. 

AF VISEU – HONRA (25.ª JORNADA)
Lajeosa do Dão-Alvite, Mortágua-Silgueiros,
SC Paivense-Molelos, Fornelos-Tarouquense,
Castro Daire-Lamelas, Arguedeira-Viseu e
Benfica, Sátão-Lusitano FC e Parada-Vale de
Açores.

AF VISEU -1.ª DIV. NORTE (24.ª JORNADA)
GDC Roriz-Oliv. do Douro, Carvalhais-
Moimenta da Beira, Os Ceireiros-
Vilamaiorense, Sezurense-Nespereira FC,
Vouzelenses-Sernancelhe e Boassas-Resende. 

AF VISEU - 1.ª DIV. SUL (24.ª JORNADA)
Nandufe-Mangualde, Campia-Vila Chã de Sá,
Cabanas Viriato-Farminhão, Sp. Santar-Nelas,
Moimenta Dão-Carregal do Sal e Parada de
Gonta-Canas de Santa Maria.

AF VISEU – JUV. NORTE (24.ª JORNADA)
O Crasto-CD Santacruzense, Moimenta da
Beira-Paivense, Resende-Oliv. Frades,
Vilamaiorense-Cracks Lamego, Souselo FC-Os
Viriatos e Cinfães-Drizes.

AF VISEU - JUV. SUL (24.ª JORNADA)
Canas Senhorim-Ranhados, Ac. Viseu-
Repesenses, Tondela-Vouzelenses, Penalva
Castelo-Viseu e Benfica, Santacombadense-
Mortágua e Nelas-Molelos. 

AF VISEU - INIC. NORTE (24.ª JORNADA)
Lusitano FC B-Resende, Os Viriatos-
Vouzelenses, O Crasto-Paivense, Drizes-
Cinfães, Cracks Lamego-Sátão e Souselo FC-
Moimenta da Beira.

AF VISEU - INIC. SUL (24.ª JORNADA)
Ac. Viseu B-Os Pestinhas, Mangualde-O
Pinguinzinho, Mortágua-Molelos, Canas
Senhorim-Lusitano FC, Repesenses B-Campia

e Viseu e Benfica-Penalva Castelo.

AF VISEU - INF. SÉRIE A (22.ª JORNADA)
Oliv. Frades-Repesenses, Nelas-O
Pinguinzinho, O Crasto-Viseu 2001, Penalva
Castelo-Santo André, Lusitano FC-Os
Pestinhas, Ac. Viseu-Os Viriatos e Viseu e
Benfica-Dínamo da Estação.

AF VISEU - INF. SÉRIE F2 (7.ª JORNADA)
Santo André-Viseu e Benfica B, Nespereira FC-
Mortágua, Ribeiradio-Sp. Santar, Ac. Viseu-
Ranhados.

AF VISEU - ESCOLAS SÉRIE A (22.ª JORN.)
Carregal do Sal-Santo André, Oliv. Frades-
Repesenses, Nelas-O Pinguinzinho, O Crasto-
Viseu 2001, Lusitano FC-Os Pestinhas, Ac.
Viseu-Vila Chã de Sá e Viseu e Benfica-
Dínamo da Estação. 

� FUTSAL

2.ª DIVISÃO - SÉRIE A (22.ª JORNADA)
Piratas de Creixomil-Aves, Rio Ave-
Mogadouro, Póvoa Futsal-CCDAT EPB, Farlab-
GDR Lameirinhas, Viseu 2001-Macedense e
ACR Vale de Cambra-Cohaemato.

2.ª DIVISÃO - SÉRIE B (22.ª JORNADA)
ABC Nelas-UPVN, Cascais-Burinhosa,
Amarense-CS São João, Albufeira Futsal-Os
Vinhais, CPCD-Os Torpedos e Fabril Barreiro-
Covão Lobo.

3.ª DIVISÃO - SÉRIE B (20.ª JORNADA)
Aldeia Viçosa-Gondomar FC, CRECOR-AJAB
Tabuaço, Sp. Moncorvo-Ossela, Inter Futsal
Tarouca-FC Cidade Lourosa, CFCP Lourosa-
Lamas Futsal, Leões Valboenses-Santo Cristo
e Futsal Azeméis-Seia FC. 

AF VISEU – HONRA (23.ª JORNADA)
Armamar-Pedreles, ACRD Rio de Moinhos-CB
Moimenta Beira, São Martinho de Mouros-AJ
os 31 de Barcos, Tondela-Viseu 2001 B, São
Martinho Orgens-ACDR Amorim Girão, Balsa
Nova-Sp. Lamego e CB S.J. da Pesqueira-CB
Castro Daire.

FINAL DA TAÇA DA AF VISEU FEMININA
Unidos Estação-Carbelrio, no Pavilhão de
Mangualde, amanhã, às 19h00 

� ANDEBOL

3.ª DIVISÃO (1.ª JORNADA PERMANÊNCIA)
Batalha AC-Académica Coimbra, AD
Albicastrense-Ass.20Km Almeirim e Ac.
Viseu-Juventude Desp. Lis. 

Página 5



A6

Andebol: AG escolhe António Salvador ou Ulisses Pereira para presidência da FAP
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presidencia-da-fap=f715342

 

8:45Quinta feira, 29 de março de 2012

 

 Lisboa, 29 mar (Lusa) -- O sucessor de Henrique Torrinha na presidência da Federação de Andebol de

Portugal (FPA) será conhecido no sábado, com António Salvador e Ulisses Pereira como candidatos a

um curto mandato de nove meses, com a crise como pano de fundo.

 

 António Salvador, último presidente da Liga Portuguesa de Andebol, e Ulisses Pereira, atual vice-

presidente federativo, foram os únicos a avançar depois da demissão de Henrique Torrinha, que

provocou a convocação de eleições intercalares apenas para o órgão presidente.

 

 Em declarações à agência Lusa, os dois candidatos consideram "muito positiva" a existência de mais

do que uma opção na Assembleia-Geral (AG) eleitoral de sábado, em Lisboa, apontando a captação de

novas fontes de receita como o maior desafio que a modalidade vai enfrentar nos próximos anos.
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“Final-four”
algarvia
ANDEBOL. Belenenses-
-Sporting (16h) e Madeira
SAD-FC Porto (18h). Eis
os jogos deste sábado,
em Tavira, da ‘final-four’
da Taça de Portugal.
A final, domigo (17h),
é transmitida na RTP2.
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fedeRação de aNdebol    

Novo presidente 
escolhido amanhã
O sucessor de Henrique 
Torrinha na presidência da 
Federação de Andebol de 
Portugal (FPA) será conhe-
cido amanhã, com António 
Salvador e Ulisses Pereira 
como candidatos a um curto 
mandato de nove meses. 
António Salvador, último 
presidente da Liga, e Ulisses 
Pereira, atual «vice» federati-
vo, foram os únicos a avançar 
após a demissão de Henrique 
Torrinha.
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Os alunos de uma escola secun-
dária de Viana do Castelo na qual a
Parque Escolar gastou 11 milhões
de euros contestam o facto de
terem perdido o campo de futebol
depois de realizadas obras de
requalificação.
"Para além de umas tabelas de

basquetebol, ficamos sem qualquer
espaço ao ar livre para jogar fute-
bol ou andebol. Desportos com
balizas acabaram na escola, que
tanta tradição tinha, até de tor-
neios", explicou à Lusa o presidente
da Associação de Estudantes da
Escola Secundária de Santa Maria
maior.
Segundo Guilherme Guimarães,

o anterior recinto do campo de
futebol ao ar livre foi ocupado par-
cialmente, depois das obras da Par-

que Escolar, pelo novo pavilhão
desportivo da escola.
"No pavilhão existem todas as

condições para a prática desporti-
va, o problema é que está sempre
ocupado para as aulas de Educação
Física ou Desporto Escolar. Nos
intervalos e noutros momentos
não há qualquer hipótese de prati-
car desporto, como sempre se fez
na escola", disse ainda Guilherme
Guimarães. Esta posição, garantiu,
foi transmitida através de um abai-
xo-assinado com cerca de 850 assi-
naturas - praticamente todos os
alunos da escola -, à empresa Par-
que Escolar,mas sem sucesso.
"Disseram que não dava para

fazer nada porque não havia espa-
ço", explicou o porta-voz dos estu-
dantes.

Alunos de Santa Maria Maior
ficaram sem futsal e andebol
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"Nova" escola
de Santa Maria Maior
ficou sem balizas
e sem redes

PÁGINA 5
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ANDEBOL

Equipas da ACV em actividade
Os minis masculinos deslocaram-

se, no sábado de manhã, a Fermentões
onde defrontaram a equipa da casa e
a formação do Xico Andebol. De tarde,
o ACV Andebol Clube organizou um
torneio de minis femininos, recebendo
as formações da Juvemar, de Espo-
sende, e a Maiastars, da Maia.

No domingo, foi a vez das equipas
de juvenis entrarem em campo, rece-
bendo a equipa da Associação de
Andebol da Póvoa de Lanhoso, num jo-
go bem disputado. As juvenis femininas
do ACV andebol clube venceram, por
20-2, a equipa do Clube de Andebol
Barrosas de Felgueiras.

Os responsáveis do ACV Andebol
Clube agradecem o empenho de atle-
tas, pais e amigos para o êxito das
equipas que praticam esta modalidade.
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ANDEBOL

Infantis da Didáxis perto do segundo lugar
A equipa de infantis da

Didáxis de Riba de Ave des-
locou-se a Moimenta da
Beira e venceu a equipa lo-
cal, por 18-16, em mais uma
jornada da 2.ª fase dos cam-
peonatos nacionais de an-
debol feminino. Com esta vi-
tória, a Didáxis consolida o
terceiro lugar e está a ape-
nas 1 ponto do segundo
posto, que dá acesso à
passagem directa à 3.ª e úl-
tima fase do campeonato.

Já a formação de ini-
ciadas defrontou o CA Leça
e perdeeu por 27-16, num
jogo bem disputado até à
fase final, altura em que o
Leça dilatou o marcador.
Com este resultado, a equi-
pa de iniciadas fica com o
apuramento à 3.ª fase em
situação difícil.

Entretanto, a Didáxis
anuncia a celebração de um

protocolo de colaboração
com a Clínica Cuidar Mais,
de Riba de Ave. Trata-se de
uma «mais-valia» para as

equipas de andebol femi-
nino da escola, que assim
terão apoio clínico ao nível
da fisioterapia, «uma neces-

sidade para manter o ritmo
competitivo numa prova de
âmbito nacional», refere o
comunicado da escola.
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Nuno Antunes
novamente no pódio

O BTT Covense levou oito atletas à segunda prova do
Campeonato Regional de Cross Country que decorreu na
Citânia do Facho. Em infantis, Nuno Antunes voltou a subir
ao pódio, repetindo o resultado da primeira prova (4º lugar);
em cadetes, Carlos Rodrigues foi 14.º; a mesma
classificação foi obtida por Nuno Vilas Boas, mas em
juniores.

Já Miguel Sampaio, em elites, foi 16.º, enquanto que
Roberto Lopes e Carlos Rodrigues, em veteranos,
terminaram na 18.ª e 19.ª posições, respectivamente. Na
categoria de promoção, Armando Sampaio foi 15.º e José
Sampaio 17.º.
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ANDEBOL 2.ª Divisão Nacional
Fase de Apuramento
Equipas da região
não começam bem

Não começou nada bem para as equi-
pas da nossa região a fase de apura-
mento do campeonato nacional da 2.ª

divisão que vai ditar quem desce ao escalão
inferior. Com o Ginásio do Sul de folga, Vi-
tória de Setúbal e Alto do Moinho foram as
equipas em competição e ambas perderam
nos jogos que efectuaram fora de casa. A
equipa setubalense foi derrotada (29-22)
em Lisboa, pelo Passos Manuel que ao in-
tervalo já ganhava por 16-14. Diogo Godi-
nho, foi o melhor marcador da equipa da
cidade do Rio Azul. O Alto do Moinho que se
deslocou a Benavente, também saiu derro-
tado por 29-22, muito por culpa de uma pri-
meira parte menos bem conseguida que
terminou com o resultado desfavorável de
15-9. Na segunda parte, a equipa do Alto do
Moinho esteve melhor e houve mais equilí-
brio mas não foi possível evitar a derrota.
Luís Delgado, com os seis golos que marcou,
foi o jogador que mais se destacou. No
outro encontro, o Vela de Tavira foi ganhar
a Paço de Arcos, por 37-28. Depois de reali-
zada esta jornada, a classificação é coman-
dada pelo Vela de Tavira e Passos Manuel,
ambos com 20 pontos; seguidos do Ginásio do
Sul, commenos um jogo, 19 pontos; Vitória de
Setúbal, 18 pontos; PaçodeArcos eBenavente,
16 pontos; e, Alto do Moinho, 15 pontos.
No próximo sábado, dia 31 de Março, rea-

liza-se a segunda jornada da competição
que engloba as seguintes partidas: Ginásio
do Sul – Passos Manuel; Alto do Moinho –
Paço de Arcos e V. Setúbal – Benavente.

JOSÉ PINA

Página 20



A21

  Tiragem: 3500

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 10

  Cores: Cor

  Área: 5,77 x 14,98 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 41009037 29-03-2012

S. MIGUEL DO MATO

Associação  
aposta em 
parcerias 

� A Associação de S. Miguel do
Ma to estabeleceu mais uma
parceria de apoio à Escolinha de
Andebol. Desta vez, foi a Junta de
Freguesia de Fataunços que se
disponibilizou a colaborar e
apoiar este projecto, juntando-
se às jun tas de freguesia de S.
Mi guel do Ma to e Figueiredo
das Donas, a As sociação de An -
debol de Viseu e a Câmara de
Vou zela.

“Estamos certos de que com
es te género de parcerias, esta mos
no caminho certo para po dermos
oferecer as melhores con dições
às crianças e jovens do concelho
de Vouzela, tanto ao nível da prá -
ti ca desportiva re gu lar como ao
ní vel do apoio escolar”, referiu
Jor ge Marques, coordenador do
projecto. l
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te mota da brigada de trânsito. 
Foi, certamente, um dia dife-

rente que a Associação de Pais 
quer ver repetido em iniciativas 
noutras áreas do conhecimento, 
como nos referiu o presidente da 
direção,  Pedro Coelho . A  Asso-
ciação quer “dar um ênfase parti-
cular ao envolvimento familiar na 
vida escolar”. Neste particular a 
organização contou com o apoio 
da Câmara Municipal quanto ao 
transporte dos alunos e da dire-
ção do Agrupamento na cedência 
dos espaços da escol sede.

Paralelamente a estas ações 
pontuais, a APAESUL  tem em 
desenvolvimento uma Escola de 
Andebol. 

ALUNOS DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS  
APRENDEM NORMAS DE SEGURANÇA

Promovida pela Associação de 
Pais do Agrupamento de Escolas 
de S. Pedro do Sul, realizou-se 
na passada sexta-feira, dia 23 de 
Março, uma ação de sensibiliza-
ção para as questões da seguran-
ça e da cidadania. Os 500 alunos 
das várias escolas reuniram-se 
na sede do Agrupamento para as-
sistirem a várias demonstrações 
feitas pelas equipas do Coman-
do Distrital da GNR e tomarem 
contacto com os equipamentos 

utilizados nas diversas ativida-
des das forças policiais.  Após 
assistirem a um pequeno filme 
didático, os alunos mostraram a 
sua curiosidade pelo setor de ina-
tivação de engenhos explosivos, 
entusiasmaram-se com as com-
petências dos cães farejadores 
de drogas e bombas , apreciaram 
as patrulhas a cavalo, aprende-
ram com os testes de alcoolemia 
e , também, tomaram o gosto de 
simularem a condução da poten-
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TERMAS ANDEBOL CUP

Promovido pela Associação 
de Pais do Agrupamento de 
Escolas de S. Pedro do Sul, 
realiza-se, nos dias 30 e 31 
de Março e 01 de Abril, o I 
TERMAS ANDEBOL CUP, nos 
escalões minis e infantis, ini-

ciados e juvenis femininos. O 
torneio disputa-se nos pavi-
lhões Municipal de S. Pedro 
do Sul , Municipal da Lamei-
ra e da Escola Secundária e 
conta com a participação de 
várias equipas.
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Em jogo a contar para a 3.ª jor-
nadada fase final doCampeonato
Nacional da 1.ªDivisãomasculina
de Andebol, o Madeira SAD ven-
ceu, ontem à noite, em Lisboa, ao
Sporting, por 24-22. Os madei-
renses mostraram grande deter-
minação em sair do Pavilhão do
Casal Vistoso com o triunfo e,
desde cedo, mostraram aos
“leões” que estavamcomdisposi-
ção de ganhar. Na 1.ª parte, os in-
sulares estiveram em vantagem
durantemuito tempo, chegando a
três bolas à maior, mas até ao in-
tervalo o Sporting reduziu para a
diferença mínima (13-14). Na 2.ª
parte, o “filme” foi omesmo, com
o Madeira SAD bem na defesa e
no ataque a não permitir a reac-
çãodos lisboetas. Uma vezmais, a
equipa visitante liderou o “pla-
card”, numavançodenovode três
bolas, que soube gerir e controlar
até final do encontro. O melhor
que o conjunto “leonino” conse-

guiu foi dois golos de desvanta-
gem (22-24) com que terminou o
“duelo”. João Ferraz e Francis Ca-
rol, ambos com sete golos, foram
os melhores marcadores de am-
bas as equipas.
Assim, peloMadeira SAD, o téc-

nico Paulo Fidalgo fez alinhar:
Telmo Ferreira; Mauro Aveiro;
Gonçalo Vieira (3 golos); Leandro
Nunes (1); João Mendes; Daniel
Santos (3); Luís Carvalho; Nuno
Silva (5); João Antunes (3); Luís
Marques (1); João Ferraz (7); José
Azevedo e Hugo Rosário (1).
Com esta vitória, o Madeira

SAD ascendeu ao 2.º lugar, com
34 pontos, a cinco do campeão
FC Porto, que é lider, com 39. O
3.º lugar está entregue ao Spor-
ting, com 33, e o 4.º ao Benfica,
com 32. Madeirenses que nesta
fase final somam duas vitórias e
um empate. 1

Vasco Sousa

vascosousa@jornaldamadeira.pt

7 ANDEBOL - FASE FINAL DA 1.ª DIVISÃO MASCULINA, 3.ª JORNADA, EM LISBOA

Madeira SAD surpreende Sporting

Ar
qu

ivo
JM

“Sociedade” ganhou em Lisboa por 24-22.
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Segue-se a Taça

No próximo fim-
de-semana, o
Campeonato
sofre uma para-
gem para dar
lugar à Final-
Four da Taça de
Portugal, em Ta-
vira, com os se-
guintes jogos das
meias-finais:
Madeira SAD-FC
Porto e Sporting-
Belenenses.

JM
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Juniores masculinos de andebol

Derrota veio na segunda 
parte

Boavista  34
Sanjoanense  32

A Sanjoanense deslo-
cou-se ao Porto para dis-
putar mais uma partida 
do Campeonato Nacional 
de Juniores da 2.ª Divisão, 
frente à equipa do Boavista. 

Dada a qualidade apre-
sentada pelas duas forma-
ções, assistiu-se a um bom 
jogo de andebol, onde a 
equipa alvinegra esteve, du-
rante toda a primeira parte, 
no comando do marcador. 
Os visitantes demonstra-
ram assim uma grande 
maturidade e uma excelente 
interpretação das ações 
técnico-táticas, nomeada-

mente na defesa, e que 
se traduziram em ações 
de contra-ataque e ataque 
organizado quase sempre 
terminadas em golo.

Ao intervalo a Sanjoa-
nense conseguiu um parcial 
positivo de quatro golos, es-
tabelecendo um resultado 
de 16-20.

O início da segunda 
parte revelou-se dramático 
para os alvinegros que, com 
um acumular de erros, per-
das de bola e desconcentra-
ção perderam a vantagem. 
Eventualmente, o Boavista 
acabaria por passar para 
a frente do marcador, ter-
minando com apenas dois 
golos de diferença no mar-
cador.
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andeBol: derroTas 
para cisTer e dom fuas

Correu mal a jornada 5 da 2ª Divisão 
nacional de juvenis masculinos para as 
equipas da região. Na zona 1, o Cister 
Sport foi derrotado no reduto da ACD 
Monte (27-40) e continua a acumular 
derrotas no campeonato. Na zona 2, o 
Dom Fuas perdeu pela margem mínima 
na deslocação a Lamego (31-32), perante 
o último classificado, e baixou para a 4ª 
posição da tabela. Entretanto, os inicia-
dos masculinos do Dom Fuas venceram 
o Penedono (30-28) e continuam 100% 
vitoriosos em casa na zona 2 do grupo 
B da 1ª Divisão nacional.
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O Município de 
Mondim de Bas-
to foi, durante os 

dias 23 e 25 de março, palco 
de um grande espetáculo des-
portivo que juntou no conce-
lho, atletas de diferentes na-
cionalidades.

O Torneio de Andebol Fe-
minino 4 Nações foi dispu-
tado pelas seleções Juniores 
A da Alemanha, Espanha, 
França e Portugal, tendo sa-
grado vencedora a equipa es-
panhola.

O presidente da Câma-
ra, Humberto Cerqueira, que 
assistiu ao Torneio realçou o 
facto de os Mondinenses te-
rem assistido com regula-
ridade aos diferentes jogos, 
enchendo as bancadas do pa-
vilhão municipal, demons-
trando o gosto pela modali-
dade.

Acrescentou ainda que “o 
Torneio teve um impacto 
muito positivo na economia 
local, desde logo ao nível do 
alojamento, da restauração e 

de toda a dinâmica que foi 
criada à volta do evento”.

Por sua vez, o vice-presi-
dente da Federação de An-
debol, Ulisses Pereira, mos-
trou-se satisfeito com a 
recetividade demonstrada ao 
longo do Torneio, adiantan-
do que este pode ter sido o 
primeiro passo para imple-
mentar a prática do andebol 
no concelho de Mondim de 
Basto.

Andebol

Mondim de Basto acolheu Torneio 
das 4 Nações em Andebol
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