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mais Andebol 

JUNIORES A. A Seleçâo feminina 
entrou a vencer (35-21) na qualificação 
para o Mundial, na Sérvia, ao bater a 
Bosnia, nallornada do grupo 4. Joga 
hoje com a Holanda e amanhã com a 
Sérvia. Só o 1.' do grupo se qualifica. 
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Manutenção ao rubro 
Grupo B do Andebol 1 regres-

sa hoje, ao mesmo tempo que Pas-
sos recebe Águas Santas 

ISMAI e Belenenses defrontam-
-se na Maia, com vantagem de um 
ponto para os maiatos na 3.4  jor-
nada do grupo B, sendo que ambas 
não conheceram o sabor da derro-
ta nesta fase. Em Fafe, a formação 
local recebe o Sp. Horta, num jogo  

vitalpara a fuga à despromoção já 
que ambas somam menos 3 e 4 
pontos que os azuis do Restelo. 

Em Lisboa, Passos Manuel e 
Águas Santas começam o duelo 
pelos 5.4/8.2  lugares, eliminatória 
à melhor de 3 jogos, no'regresso à 
competição de ambos desde o dia 
27 de fevereiro, quando foram afas-
tados por ABC e Sporting nos 1 /4 
de final do pIay-off. H, C. 
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Regressos 
na baliza 
-) Guarda-redes do FC Porto e do 
Águas Santas na lista para trian-
gular de Moimenta, em abril 

Os guarda-redes Hugo Laurentino e Teimo 
Ferreira são as novidades na convocatória 
de Rolando Frettas para o Torneio Vale do 
Demo, um triangular que envolve Portugal, 
Eslováquia e Holanda, e decorrerá em 
Moimenta da Beira a 8, 9 e 10 de abril. Está 
ainda agendado um Portugal-Holanda (dia 
7) particular. Laurentino regressa após o 
apuramento para o play-offdo Mundial 
2015 e, no caso de Teimo Ferreira, a última 
presença foi no torneio do Catar, em 2015. 
O selecionador nacional junta o grupo a 4 
de abril para mais uma etapa da 
preparação do play-off para o Mundial de 
França de 2017, em junho, com a islandia. A 
12, em Reiquiavique, e a 16, no Dragào 
Caixa. H. C. 

CONVOCADOS 

JOGADOR CLUBE 
Hugo Laurentlno (GR) FC Porto 
Teimo Ferreira (GR) Aguas  Satttin 
Fabio Vidrago (PÊ) ABC 
Pedro Solha (PE) Sporting 
Antonio Areia (PD) FC Porto 
Pedro Portela (PD) Sporting 
Gilberto Duarte (LE) FC Porto 
Fabio Magalhães (LE) Spprting 
Bosko BJelanovic (LE) Sporting 
Tiago Pereira (CT) Benfica  
Rui Sliva(CT)  FC Porto • • y- 
João Ferraz  (1.DJ Iliiatzliar (Me) • 
Pedro Spinola (LD) ABC 
Claudio Pedroso (LD) Madeira SAD 
Jose Costa (PV) • ..._ M otttisffilir...1_ 
Tiago Rocha (PV) Web Plodc 
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11/1DE19011. 

A Europa aqui tão perto 
3 ABC pode garantir presença 
nas 'meias' da Challenge. Benfi-
ca joga ainda 1.9  mão 

ABC e Benfica continuam a sua 
aventura europeia na Taça Challen-
ge. Já esta tarde, os minhotos podem 
assegurar um lugar nas meias-fi-
nais. Na Suíça, os pupilos de Carlos 
Resende jogam a segunda mão da 
eliminatória com uma vantagem de 
sete golos (30-23) que levam de Bra-
ga. «Conseguimos uma boa vanta - 
gem, mas não nos vamos esconder 
atrás dela, vamos à Suíça para ga-
nhar», garantiu o ponta Diogo Bran-
quinho. «Estudámos bem a lição, 
estamos a trabalhar bem e motiva-
dos», rematou o atlef a. 

Na Luz, a missão é a mesma, em-
bora o Benfica vá ter apenas o pri-
meiro contacto com os russos do S. 
Petersburgo esta tarde, na primei-
ra mão dos quartos. «O adversário é 
uma equipa fisicamente muito for-
te, com muito agressividade e inten-
sidade, com bons jogadores e bons 
remates, e por isso será um jogo di-
fícil», avisou Mariano Ortega, an-
tes de apelar: «É muito importan-
te o apoio dos adeptos, são mais um 
jogador dá equipa». Mais claro do 
que o técnico espanhol, o pivot Ales  

CALENDÁRIO 
Hoje -3. Taça Challenge 41/4 de final 

Benfka-S. Peterburgo 18.00 h 
Pavilhão n.'2 da Luz, em Lisboa  
Wacker Thun—ABC 10.00 h 
Sporthaile Lachen, na Suíça 

Silva quer começar já a amealhar 
vantagem: «Eles têm um bom re-
mate de fora e o guarda-redes tam-
bém é um ponto a favor deles. Que-
remos vencer em casa, com o apoio 
de todos! Podemos fazer um bom 
jogo aqui e chegar à Rússia em van-
tagem», disse o brasileiro, referin- 
do-se ao 2.° jogo, dia 26. E. D. 

Mariano Ortega cauteloso para esta tarde 
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ANDEBOL
| Carlos Costinha Sousa |
Enviado Especial à Suíça 

A viagem do ABC/UMinho à
Suíça é encarada como um jogo
de ‘mata-mata’, ou seja, a vanta-
gem de sete golos conquistado
no jogo da primeira mão dos
quartos-de-final da Taça Chal-
lenge nada significa e a única
coisa que interessa é garantir no-
vo triunfo que permita carimbar
de vez o passaporte para dispu-
tar as meias-finais da prova.

Os academistas viajaram on-
tem rumo a Thun e no sopé dos
alpes suíços encontraram uma
cidade pequena, com cerca de 45
mil habitantes, poucos, mas ávi-
dos espectadores e adeptos de
desporto, nomeadamente do an-
debol que várias conquistas e
glórias trouxe no passado.

Em casa, os suíços vão tentar
anular a vantagem que trouxe-
ram de Braga, mas terão pela
frente, segundo o treinador Car-
los resende, uma equipa que não
se vai limitar a defender o resul-
tado já alcançado, mas sim pro-
curar o triunfo.

“É sempre difícil antecipar o
cenário numa competições euro-

peia, mas de qualquer forma nós
sabemos o que queremos e que
necessitamos e é sobre isso que
nós temos que nos preocupar.
Portanto amanhã [hoje] é um jo-
go em que temos que entrar para
vencer. Não conheço ninguém
que jogue para perder por estes

ou por aqueles golos que tenha
sucesso na vida”, confidenciou o
treinador academista, acrescen-
tando ainda que a equipa tem
“um jogo muito importante já na
quarta-feira e se houvesse possi-
bilidade de gerir seja o que for
para nós seria uma grande vanta-

gem. Contamos com todos os jo-
gadores, queremos que todos
dêem um contributo que seja
uma mais-valia para podermos
vencer, mas também já prepa-
rando a próxima vitória, com o
Sporting, que é muito importan-
te. Vamo-nos concentrar nesse

jogo, conscientes de que esta vi-
tória é muito importante”.

Carlos Resende já considerava
o ABC/UMinho como favorito à
conquista e não rejeita essa pos-
sibilidade, ainda por cima com a
vantagem conseguida em casa.
“Sermos favoritos é uma respon-
sabilidade que não não rejeita-
mos, que atesta a competência
dos nossos atletas e penso que
eles só têm que ficar felizes por-
que alguém lhes atesta estas
qualidades. Agora é trabalhar
para conseguir o objectivo da vi-
tória”, afirmou o técnico.

Para esta deslocação à Suíça, a
equipa bracarense não viajou na
sua máxima força, uma vez que
quatro unidades que são habitual
presença no lote dos convocados
estão a recuperar de lesão. Nuno
Rebelo, Ricardo Pesqueira, To-
más Albuquerque e Oleksandr
Nekrushets não viajaram, mas,
como acontece no Pavilhão Flá-
vio Sá Leite, onde mesmo de fo-
ra estão sempre no apoio aos
seus companheiros, vão acom-
panhar a par e passo o jogo desta
tarde, às 17 horas (16 em Portu-
gal), de um ABC/UMinho que
quer confirmar a presença nas
meias-finais da Taça Challenge.

ABC quer confirmar ‘meias’ na Suíça
VANTAGEM DE SETE GOLOS garantida em Braga não serve para tranqulizar a equipa bracarense que procura nova vitória agora
em terras helvéticas. ABC/UMinho defronta hoje o Wacker Thun e já só pensa em carimbar o passaporte para as meias-finais.

CCS 

ABC/UMinho fez ontem o treino de adaptação ao pavilhão onde hoje defronta o Wacker Thun
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Rolando Freitas treinará a Seleção Nacional em Moimenta da Beira 

CONVOCADOS 

Hugo Laurentino FC Porto GR 

Teimo Ferreira Aguas Santas GR 
Fábio Vidrago ABC PE 

Pedro Solha Sporting PE 

António Areia FC Porto PD 

Pedro Portela Sporting PD 

José Costa Montpellier Pivô 

Tiago Rocha Wisia Plock Pivô 

Gilberto Duarte FC Porto LE 

Fábio Magalhães Sporting LE 

Bosko Bjeianovk Sporting LE 

Tiago Pereira Bentica Central 
Rui Silva FC Porto Central 

João Ferraz Wetzlar LD 

Pedro Spinola ABC LD 
Cláudio Pedroso Madeira SAD LD 

Portuguesas dos sub-20 
golearam a Bósnia 
Depois de ter realizado um excelente 
torneio preparatório no passado fim de 
semana, com vitórias sobre a França, 
Espanha e Alemanha - a seleção feminina 
portuilltkade sub-zo começou da melhor 
maneira o Grupo 4 de apuramento para o 
Mundial deste escalão, com uma vitória, 
por 35-24 sobre a Bósnia. Portugal joga 
hoje com a Holanda, que na jornada 
inaugural empatou (25-as) com a Sérvia, 
país que recebe esta poule. 

Rolando Freitas convocou 18 jogadores para defrontar 
Holanda e Eslováquia no Torneio das Terras do Demo, em Moimenta 

PRIMEIRO PASSO 
PARA O MUNDIAL 
A fase de apuramento para 
o Mundial de 2017, que terá 
a Islândia como adversária 
de Portugal, começa agora 
a ser preparada em 
Moimenta, onde a Seleção 
Nacional vai estagiar e 
fazer dois jogos 

AUGUSTOPERRO 
••• Rolando Freitas divul-
gou a lista de 18 jogadores 
com que irá contar no Tor-
neio Terras do Demo, a reali-
zar em Moimenta da Beira e 
que integra o plano de prepa-
ração para os dois jogos que 
visam o apuramento para o 
Mundial de 2017, frente à Is-
lândia, al2 e 16 de junho pró-
ximos. 

O selecionador nacional 
apresentou como novidades, 
em relação aos compromis-
sos mais recentes, os guarda-
redes Hugo Laurentino e Tei-
mo Ferreira, mais o lateral-
direito Pedro Spínola, numa 
lista que integra jogadores de 
nove clubes, sendo três deles 
estrangeiros. FC Porto e 
Sporting, com quatro convo-
.cados cada, fornecem mais 
elementos. 

Portugal fará um jogo parti-
cular no dia 7 de abril, com a 
Holanda, e no dia seguinte 
iniciará a presença no Tor-
neio do Demo, jogando de 
novo contra os holandeses e 
terminando no dia 10 frente 
à Eslováquia. 
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A 

 

 

  

ANDEBOL 
TAÇ.A04ALIENGE 1/4 final 
Wacktr Thin-AttC (2' mão) 
16h00, SU/91 
Mads D. Nermannilesper Madsen (Din) 
Bertfica-St-Petersburg (1.*m3o) BTV1 
16h00, Pav. N."2 da Luz 
Yaron BerfDan/Assaf Faran (Is') 

.14P1200411r0 r4.^. ptay.off 5.. a a 
Pagoo41,4artas Santas 
18h30. Esc. Quinta Marrocos 
Mário Coutinho/Ramiro 51Iva 
Gettpo■ 31ornada 
Fate-Sp. Horta 
18h00, Pav. Mun. Fade 
Duarte Santos/R1cardo Fonseca 
ISNUU43eiesienses 
1/1100, Pav. Mun. Formigueiro 
Nuno Marques/João Correia 

BASQUETEBOL 
1/2 final 

Hoje 
Guitnar3es-Bentica 

16h00, Pav. Dr. Salvador Machado 
FCPorto-Ovarense PortoCanal 
18h00, Pav. Dr. Salvador Machado 

Arnanhi 

SportTV3 
16600. Pav. Dr. Salvador Machado 

HÓQUEI EM PATINS 
19.' Jornada 

Hoje 
PC Porto-HC Braga 
151100, Dragão Caixa 
M. Guilhcirme/.1. Vieira/C. Tadeia 
~ficaa 
18h00, Pav. Fidelidade 
C. Rego/F. Cardoso/C. Correia 
Cambra•Turquel 
18600. Pav. Mun. Vale Cambra 
1. FInton. PInto/R_ Azevedo 
CandalMa-Barceios 
21600. Pav. Desp. Candelária 
A. Santos/1. Nave 
I Viana-Paço de Arcos 
21630, Pav, Monserrate 
P. Rainha/P.Santos/M. Torres 

Amanhã 
Vaiongo5P0ctinfl 
15600, Pav. Mun. Valongo 
R. Torres/1. Teixeira/C. Leite 

PortoCanal 

BTV1 

 
  

+ C A.0.4.5 _ 
Hoje 
Portugat-Régala 
151100, Est. Univ. Lisboa 
1" Charabas (Pra) 

SportTV3 

Acadathica-Cascals 
15h00, Est Sérgio Conceição 
Tiago GonçaNes 
~Agronomia 
151130, Est. José Redondo 
Bruno Rodrigues 
CRANKOUL 
15630, Est. Mun. Arcos Valdevez 
Miguel Sousa 

4,~ 
Bellananset-Técnico 
151100. Est. Restelo n°2 
Cutilserme Temudo 
Direito-CDUP 
15600, Monsanto 
Pedro Mendes 

VOLEIBOL 

2.. playuff /2." logo 
Hoje 
Sp.Espittho-C:s614o Mata 
161100, Nave Desportos Espinho 

2." playuff /1.° Jogo 
Caid;4441.Gukttar3ss 
171100, Pav. Rainha D.' I.eonor 

4..lomada 
Ac. Espinho-v ii >condense 
15600, P-./. Alq. ieróniino Reis 
Esrnortz-Laix6es 
17600, Pav. E sntoriz GC 

1/2 finak/2.* máo 
Amanhi 
Bart1Sca-Gdzedortia Verona LrTVt 
15600. Pav. Fidelidade 
J. Alvarez (Esp)/B.MCDoll9all (Esc-)  
CANIPEO~IROOPUtt 
t- ',ItsÁo .r 2 play-off 
(Se necessário- 31ogo) 
Si►Ftepirlho-Castelo Mais 
17630, Nave Desportos Espinho 
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Agenda 
Andebel -Taça Chalro, (Quartos de flal)- 1 ° 
Mao - BenficE-S. Petersburg (16). 2° Mio - Wacker 
Thun-ABC (16). 
V ~são Nadenal (2.° Fase). Grupo A- Ap. 5 ° 
ao 8.° ligares  (10901)-  Passos Manuel-Aguas 
Santas (18.30). Grupo 8 - Maia/Ismal-8elenemes 
(17), Fale-Sp. Horta (18) 
Aludam - Taça %legal de Mardi* Atlética - 
As 16 horas, na pista de atletismo de Vagos. 
Aurteuera~ - Grande Ardido de Austral - 
As 5 horas (madnigada dia 20X prove a contar para 
o Mundial de Netos de Ronda 1. no dradto de 
Melbourne 
Bagasláal - Taça de Peetugal(fine18)-
Meias-finals - V Gr marnes-Benflca DG), F. C. Por-
to-Ovarense (18)..logos no Mun. 01. Azeméis 
Carmaum - Taça de Portugal de Maratona - As 
11 horas junto ao Centro de Canoagem do Rio 
Urna, em ()amue 
aderne - Valia ao A/ etejo - 4 Etapa - Al-
justrel-Grandola (184.7 lar). 
Fabist - UP  - Spottib-Arouca (18.30), V. SeW-
bal-F. C. Porto (20.45). 
Campeonato da Portugal (2.. Faab)- Descidas - 
Stkie H - Lusitano VRSA-Almansilertse (1s) 
Juniores A -2.,DEAsio (a. Fase) - Subidas -
Zona Sul - Mareirno-Real (16). Descidas - Sede A - 
Merelinense-Limianos (Parque Jogos Patim da 
Graça), Aves-Neves, Freaminde-Mondetense Sé-
rie 8 - Lus. Lourosa-Paredes (Est Bohao). Canele-
lo-T. Moncorvo, Amura-Sot6ense Sanloanense-
Pendia Sede C - Anacea-L Maránha, Etarinhertse-
V. Mocidade, Gouveia-Estaçao, Bera-Mar-0C 
Branco. Série D - Unda-a-Volta-1° Dezembro, 
Caldas-Alcanenertse. Atleaco-Nverca, Eléctrico-
Strerense. Serie E - Quarterrense-Pinhainovense, 
BM Airada-Farine, Baneirense-luv. Evora, Oba-
nense- Despertar.logos às 15 horas. 
bolotas B (2! Faia) -Ap. Campeao Serie Norte 
- Nacional-Tondela (16) Descidas - Sede A - Monte 
Vinhais-Rb Ave (1720). Sede O - Estai-Alverta 
(IS). 
lunkeas C (2.. Fase) - Ap. Carnpeao - Sede Norte 
- Feirense-V Gomara" F. C Porto-ACF Pauleta 
Rio Ave-Braga, Série Centro - Académica-Cartão, 
Sponing-Borber6e Tcoriela-U. Leiria Sole Sul - 
Pornmonense-V Setúbal 0.5), NarJortal-Benfica 
Olhartense-Betenenses Descidas - Séne A - Mele-
linense-Gil Vicente, Santa Maria-Vernense, Famall-
cao-Barroselas, Bragança-Palmeiras. Série 8 - Re - 
gua-letrtes, Moreirerese-P Ferreira, Trofense-Var 

Peraftel-Dragon Force. Serie C - Taboeira-
Avanca, OtNeirense-Gondomar, Anadia-Sarloa-
nerse, Fores-Gafanha (16) Série D -Estaçáo-Na-
val Sertaneree-Sabugal, PinguirvInhos-Ac Fun-
dão, V. Mocidade-8C Branca Série E- NS Rio 
Maior-CADE, Salvaterrense-aras Martnhense-
Toneense. L Marido-Caldas Série F - Atocheten-
se-ADCE Olivais, Oekas-Sacavenense, Estau Real. 
Sane G - Esp. Lagos-(karteirense, Louletarto-Des-
penar, Cuba-Forense Jogos às ll horas. 
A. F. *fana - Oltisb, - Lagoa- Quarteira 
Moncarapachense-Pademehse Seves-Gula Mon-
chiquense-Faro 8entica, 11 Esperanças-Obdure, 
knortal-Artnacenenses,  Lagos 
Quarteirense-Culabense. logos às 15 horas. 
A. F. Poeto - Cala, - Série 2 - Ferreira-Cava-
lhosa (1511° Maio FigueinS-Frazão (15), Codessos-
Monte Córdova (15). Sede 3 - Feigueeas 1M2-
Lourenço Douro (15), Airdr.-Parada (15). 
brutais -1' ~sio - Sele 1- Pachoense-Pas-
teleim, Foz-Lebrtes, Grip-Saigueiros 08, Boavista-
Valadares Gaia 01. Douro-Rio Ave (13), No9~1-
se-Avintes Arrozelo-tevetense, Coimbrtes-Via 
FC Série 2 - Felgueras 1932-lousada, Trofense-
1° Maio Figueira S. Mardnho-Cabeça Santa, VAI 
Elea-Valonguense, Alfenense-Rebordosa E. Fan-
zeres-Ermesinde 1936, Folgara Mala-Gondornar, 
Amarante-Lagares logos às 15 horas 
lutarás - 1.3  Olyksào - Sede 2 - Frearnunde-Tro-
fense (17) 
blinda -1' Mobilo - Serie 1- Varnn-Coin- 
bree, Salgueiros Ermesinde (14 30 - 
Campo do Viso), Aventes-Lebtes, Boavista-Trofen-
se (1715), Mala Lidada-Valadares (17151 Canide-
lo-Dragon Force (17151 Rio Ave-Infesta. Noguei-
rense-Vitanovense(1715). Sede 2 - Penafiel-Ama-
cante, Varzea-Freamunde Tulas-P Ferreira, Vila 
Mea-Lousada (13.15), Valonguense-Sousense 
(1315),1kser6e-Calç Oldrtes, Lna-S. Maranha 
Gondornar-Aves. logos as 15 horas. 
%rd - Lipo - Sportng-IgenfIca (14.30), %avir.-
ta-Burbbosa 0.6), Quinta Lomtbs-Fundão (16), 
Gualtat-Mórkus (17.301 Be4nertses-1 Porto Sal-
vo (18) 
iiafstiva -Taça do Nando/Tonteto Inownacto-
nal de Lktboa de Glnidka Mala. - A partir das 
14 horas, finais e qualifIcaçOes, no Complexo Des-
portivo Municipal do Casal Vistoso. 
Mord ara Patim-1' DIttlsio badanal - F. C. 
Porto-HE Braga (15), Benfica-Fisitut tia HA Cam-
bra-Toquei (18), Juv. Viana-Paço Arcos (2130), 
Candelarta-0. Barcelos (22). 

Dtvislio de Honra - Acadêmica-Cascais 
(14 AmilicliosVaidevez -CDU (1530), Lous5-Agro-
[roma (1.530). 
Taça Et/opala das Nações - Porntgal-Rossia (15 
- Est. Uni. Lisboa) 
~Md - Dloksio da BR* - 2° Pfay-olt - St) Es-
pnho-Castelo Mora (16) 
1' ~sio badanal- Play-off - Ap. 3 ° e 4 ° 
Lugares - Caldas-V. Guimarães (17). Serie dos tilá-
mos - Ac Esprho4filacondense (15), Esmenz-
Leixbes (17) 
Miemo - Voleibol - As 10 horas assembleia-ge-
ral cidinana, na sede da federação. no Porto 
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TÁTICA. Técnico Mariano Ortega fala aos jogadores 

ANDEBOL 

iN 

MOTIVACAO EXTRA 
Benfica recebe hoje, na 
Luz, os russos do St. 
Petersburgo para os 
'quartos' da Challenge 

NORBERTOSANTOS 

El A vitória do Benfica frente 
ao FC Porto nas meias -finais do 
playoff (32-31) no Dragão Caixa 
na última quarta-feira aumen-
tou os níveis de confiança para 
o confronto esta tarde (16 ho-
ras) na Luz face ao St. Peters-
burgo, da Rússia, para os quar-
tos-de-final da Taça Challenge. 

É com esta motivação extra 
que a turma encarnada quer 
obter, em casa, um bom resul-
tado na P mão para encarara 
passagem à fase seguinte, reali-
zando-se o jogo da 2,  mão no 
próxinio dia 26, na Rússia. 

A tarefa não é fácil para os pu- 

pilos de Mariano Ortega. O St. 
Petersburgo tem marcado urna 
presença regular nas competi-
ções europeias, tendo já partici-
pado na Liga dos Campeões. 

"Vamos defrontar uma equipa 
fisicamente muito forte, com 
muita agressividade e intensida-
de, com bons rematadores. Vai 
ser um jogo difícil" , assegurou o 

O ABC COMPETE NA SUÍÇA E 
APRESENTA-SE PARA A 28  MÃO 
COM UMA VANTAGEM DE 7 
GOLOS FACE AO WACKER THUN 

técnico dos encarnados, Maria-
no Ortega, ao site da BTV. 

O pivot, Ales Silva, considera 
que o conjunto russo apresenta 
um bom coletivo. "São altos, 
com um bom remate de fora, e o 
guarda-redes deles também é  

competente. Os latinos sentem 
mais o jogo, muitas vezes deixam 
a emoção falar mais alto, e os 
russos são jogadores que jogam 
mais tranquilamente", referiu 
Ales Silva ao site do Benfica. 

ABC na Suíça 
Entretanto, o ABC joga esta tarde 
na Suíça a 2' mão dos quartos-
de-final da Taça Challenge, 
frente ao Wacker Thun, após ter 
ganho por 30-23, na P mão, no 
Pavilhão Flávio Sá Leite. 

Mesmo com uma vantagem 
apreciável de 7 golos, os suíços 
são um adversário perigoso e ba - 
teram o ABC na final da Taça 
Challenge em 2004 /2005. 

"Não temos qualquer tipo de 
sentimento de vingança pela 
derrota na final há 11 anos. O 
nosso objetivo é chegar à final da 
Taça eganhar', sublinhou o aca-
demistaPedroSeabra. 
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A10Benfica com motivação extra
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19-03-2016

Meio: Record Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=ff0173c5

 
A vitória do Benfica frente ao FC Porto nas meias-finais do playoff (32-31) no Dragão Caixa na última
quarta-feira aumentou os níveis de confiança para o confronto esta tarde (16 horas) na Luz face ao St.
Petersburgo, da Rússia, para os quartos-de-final da Taça Challenge. É com esta motivação extra que a
turma encarnada quer obter, em casa, um bom resultado na 1ª mão para encarar a passagem à fase
seguinte, realizando-se o jogo da 2ª mão no próximo dia 26, na Rússia. A tarefa não é fácil para os
pupilos de Mariano Ortega. O St. Petersburgo tem marcado uma presença regular nas competições
europeias, tendo já participado na Liga dos Campeões. Continuar a ler "Vamos defrontar uma equipa
fisicamente muito forte, com muita agressividade e intensidade, com bons rematadores. Vai ser um
jogo difícil", assegurou o técnico dos encarnados, Mariano Ortega, ao site da BTV. O pivot, Ales Silva,
considera que o conjunto russo apresenta um bom coletivo. "São altos, com um bom remate de fora,
e o guarda-redes deles também é competente. Os latinos sentem mais o jogo, muitas vezes deixam a
emoção falar mais alto, e os russos são jogadores que jogam mais tranquilamente", referiu Ales Silva
ao site do Benfica. ABC na Suíça Entretanto, o ABC joga esta tarde na Suíça a 2ª mão dos quartos-de-
final da Taça Challenge, frente ao Wacker Thun, após ter ganho por 30-23, na 1ª mão, no Pavilhão
Flávio Sá Leite. Mesmo com uma vantagem apreciável de 7 golos, os suíços são um adversário
perigoso e bateram o ABC na final da Taça Challenge em 2004/2005. "Não temos qualquer tipo de
sentimento de vingança pela derrota na final há 11 anos. O nosso objetivo é chegar à final da Taça e
ganhar", sublinhou o academista Pedro Seabra. Autor: Norberto Santos
 
 01h46
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Benfica com motivação extra
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19-03-2016

Meio: Sábado Online

URL:http://www.sabado.pt/ultima_hora/detalhe/benfica_com_motivacao_extra.html

 
Benfica recebe hoje, na Luz, os russos do St. Petersburgo para os 'quartos' da Challenge Por Record A
vitória do Benfica frente ao FC Porto nas meias-finais do playoff (32-31) no Dragão Caixa na última
quarta-feira aumentou os níveis de confiança para o confronto esta tarde (16 horas) na Luz face ao St.
Petersburgo, da Rússia, para os quartos-de-final da Taça Challenge.É com esta motivação extra que a
turma encarnada quer obter, em casa, um bom resultado na 1ª mão para encarar a passagem à fase
seguinte, realizando-se o jogo da 2ª mão no próximo dia 26, na Rússia.A tarefa não é fácil para os
pupilos de Mariano Ortega. O St. Petersburgo tem marcado uma presença regular nas competições
europeias, tendo já participado na Liga dos Campeões."Vamos defrontar uma equipa fisicamente
muito forte, com muita agressividade e intensidade, com bons rematadores. Vai ser um jogo difícil",
assegurou o técnico dos encarnados, Mariano Ortega, ao site da BTV.O pivot, Ales Silva, considera que
o conjunto russo apresenta um bom coletivo. "São altos, com um bom remate de fora, e o guarda-
redes deles também é competente. Os latinos sentem mais o jogo, muitas vezes deixam a emoção
falar mais alto, e os russos são jogadores que jogam mais tranquilamente", referiu Ales Silva ao site
do Benfica.ABC na SuíçaEntretanto, o ABC joga esta tarde na Suíça a 2ª mão dos quartos-de-final da
Taça Challenge, frente ao Wacker Thun, após ter ganho por 30-23, na 1ª mão, no Pavilhão Flávio Sá
Leite.Mesmo com uma vantagem apreciável de 7 golos, os suíços são um adversário perigoso e
bateram o ABC na final da Taça Challenge em 2004/2005."Não temos qualquer tipo de sentimento de
vingança pela derrota na final há 11 anos. O nosso objetivo é chegar à final da Taça e ganhar",
sublinhou o academista Pedro Seabra.
 
 01:46 . Record
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Festa do Andebol decorreu em Vouzela
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19-03-2016

Meio: ViseuMais.com Online

URL:http://viseumais.com/viseu/festa-do-andebol-decorreu-em-vouzela/

 
18 Março, 2016 |Autor:
 
  ViseuMais
 
 De acordo com o plano de actividades da Escola de Andebol da Associação de S. Miguel do Mato em
parceria com o Agrupamento de Escolas de Vouzela e o Agrupamento de Escolas de Vouzela e Campia
realizaram-se quatro Festand's .
 
 No dia 1 de Fevereiro e nos dias 3, 8 e 11 de Março realizaram-se os Festand's na Escola Básica de
Campia e nas Escolas Básicas de Moçâmedes, Vouzela e Queirã, respectivamente. Foram entregues os
certificados de participação da Federação de Andebol de Portugal e da Associação de Andebol de Viseu
a todos os alunos participantes. O balanço é muito positivo pois os alunos demonstraram-se muito
receptivos, com muito interesse, empenho e alegria na realização das actividades. Os professores das
actividades de Enriquecimento Curricular de E. Física e Moral também colaboraram na realização das
mesmas.
 
 No 3º período a Escola de Andebol dinamizará mais Festand's no 1º Ciclo em datas e Escolas a definir
brevemente.
 
 A Escola de Andebol da Associação de S. Miguel do Mato irá continuar a trabalhar e a desenvolver os
seus objectivos que passam por proporcionar a cada vez mais crianças e jovens uma maior e melhor
prática desportiva regular e orientada.
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ANDEBOL
| Joana Russo Belo |

Na bagagem até à Suíça vão sete
golos de vantagem. Margem que
dá conforto extra ao ABC/UMi-
nho para o encontro da segunda
mão dos quartos-de-final da Ta-
ça Challenge, frente ao Wacker
Thun. Vencer é a palavra de or-
dem entre a equipa, já com o
pensamento claro em repetir a
final da prova europeia esta tem-
porada.  

“Conseguimos uma boa vanta-
gem na primeira mão, mas não
nos vamos esconder atrás dela.
Vamos à Suíça para ganhar o jo-
go”, sublinhou Diogo Branqui-
nho, na véspera da partida para a
Suíça. 

O ponta lembra que os suíços
têm “um bom ataque organiza-
do”, no entanto, “estudámos
muito bem a lição, estamos a tra-
balhar bem e motivados”, daí
que a receita para anular esse
ponto forte passe pela “concen-
tração”: “no primeiro jogo con-
seguimos anulá-los com uma
boa defesa e um bom contra-ata-
que. Sofremos poucos golos, de-
fendemos muito bem e lá quere-

mos fazer exactamente o mes-
mo, defender bem”.

Optimismo partilhado por João
Gonçalves, jogador que reforça
a meta da final como grande de-
sígnio da época. Apesar desse

objectivo, para já o foco está no
Wacker Thun.

“É melhor não pensar já na fi-
nal. Primeiro temos um jogo
com os suíços, depois ainda te-
mos mais dois jogos, se passar-

mos, contra o Dukla de Praga.
Vamos jogo-a-jogo para chegar
à final, é um objectivo. A seguir,
venha quem vier na final, é para
ganhar”, frisou.

Para João Gonçalves, “a vanta-

gem de sete golos pode ser um
bocado enganosa”, por isso, não
há espaço para facilitismo: “va-
mos com o objectivo de ganhar
o jogo lá. Não vamos a pensar
nessa vantagem. Vai ser um jogo
complicado, em casa deles, mas
vamos ganhar, é o nosso grande
objectivo”. Apesar das baixas -
Nuno Rebelo, Tomás Albuquer-
que, Ricardo Pesqueira e Olek-
sandr - “vamos para cima deles
com os jogadores disponíveis”.

DR

João Gonçalves e Diogo Branquinho reforçam a ambição do ABC/UMinho na Taça Challenge

“Vamos à Suíça para ganhar”
ABC/UMINHO PARTE HOJE PARA A SUÍÇA, onde amanhã mede forças com o Wacker Thun, em jogo da segunda mão dos
quartos-de-final da Taça Challenge. Diogo Branquinho e João Gonçalves não se focam na vantagem e apontam a nova vitória.

Comitiva do ABC/UMinho
parte, esta manhã, para a
Suíça, onde amanhã
defronta o Wacker Thun,
em jogo da segunda mão
dos quartos-de-final da
Taça Challenge. 
Equipa parte de Braga às 
7 horas e o voo do Porto
está agendado para as
9.45 horas. Encontro é
amanhã, a partir das 17
horas, hora portuguesa.

+ viagem
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Preparando dos Jogos das Ilhas

Selecção de juvenis 
de futebol em estágio

Os jogadores convocados para a selecção de futebol de juve-
nis que vai competir na 20.ª edição dos Jogos das Ilhas, estagiam 
entre Domingo e Quinta-feira da próxima semana na cidade da 
Horta.

Para o segundo estágio, o seleccionador João Rosa e o treina-
dor Sandro Silva, do gabinete técnico da Associação de Futebol 
da Horta (AFH), chamaram 14 jogadores, sendo 7 da AFH, 4 
da Associação de Futebol de Angra e 3 da Associação de Ponta 
Delgada.

Por clubes, os atletas que vão participar em 5 treinos no cam-
po da Alagoa são: Santa Clara: Luís Cavaco e Rodrigo Ponte: 
Oliveirenses: Miguel Cunha; Flamengos: Isac Matos, João Ávila 
e Tiago Fortuna; FaYal Sport; Pedro Pinto e Ronaldo Almada; 
Madalena: Alexandre Gomes e Luís Goulart; Juventude Lajense: 
Nuno Valadão e Rui Valadão; Angrense: José Costa e Miguel 
Soares.

Em relação ao primeiro estágio, que teve lugar na Horta entre 
9 e 13 de Setembro, que contou com 19 jogadores, saíram 11: 
António Câmara e Henrique Puim, do Clube Futebol Pauleta; 
Diogo Vieira e Rodrigo Alves, do Desportivo S. João, do Pico; 
Ismael Oliveira, Ivo Catarina, Pedro Caeiro, Vitor Hugo Silva, 
do Fayal Sport; Diogo Motty, Luís Simão e Ruben Pestana, do 
Santa Clara.

As novidades são Nuno e Rui Valadão, do Juventude Lajen-
se, e João Ávila, do Madalena.

“JOGOS” EM MAIORCA

A 20.ª edição dos Jogos das Ilhas está marcada para o perí-
odo de 24 a 29 de Maio na cidade de Palma de Maiorca, da ilha 
espanhola do arquipélago das Baleares.

Vão estar em actividade 13 modalidades: Basquetebol, 
Andebol, Voleibol, Futebol, Rugby de 7, Vela, Ginástica, Judo, 
Ténis de Mesa, Ténis, Natação, Triatlo e Atletismo.

A organização vai ainda abrir a possibilidade de colocar em 
competição outras 6 disciplinas desportivas, desde que haja um 
mínimo de 5 ilhas inscritas. São elas Badminton, Ciclismo, Ka-
raté, Tiro com Arco, Xadrez e Taekwondo.
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A partir de amanhã, na Horta

Iniciados de andebol 
concentram-se na Horta

A selecção de andebol dos Açores de iniciados (nascidos em 
2000 e 2001) vai começar, amanhã, na Horta, o estágio visando a 
presença dos Jogos das Ilhas de Maiorca.

A primeira semana de estágio conta com 17 atletas de 4 clubes, 
com o Sporting da Horta fornecendo 10 jogadores.

O Marítimo de Ponta Delgada cede os jogadores João Ferreira, 
Júlio Coelho, Henrique Farias e Valter Carreiro. Do Marienses es-
tão convocados Jorge Tavares e Gonçalo Melo. Gustavo Costa é o 
único representante da Associação Desportiva da Graciosa.

Gustavo Cipriano, Ricardo Silva, Miguel Bagaço, Afonso 
Castro, Gustavo Santos, Tiago Braga, João Castro, Pedro Caeiro, 
Rodrigo Pinto e Isac Neves são os atletas do Sporting da Horta.

Entretanto, para o grupo “A” do “regional” de iniciados, o Marí-
timo realiza, hoje, pelas 18h30, no pavilhão da escola Roberto Ivens, 
em Ponta Delgada, o primeiro dos dois jogos com o Marienses, das 

jornadas 5 e 6. O segundo encontro é às 09h00 de amanhã.
O Marítimo nas anteriores jornadas jogou na Horta com o 

Sporting daquela cidade, perdendo por 35-25 e por 28-25. A equipa 
faialense foi a Santa Maria nas primeiras duas jornadas vencer o 
Marienses por 35-14 e por 27-22.

Em juvenis, o Sporting da Horta ganhou ao Grupo Desportivo 
da Casa do Povo dos Arrifes por 35-11 e por 30-12. Os encontros 
foram no Faial.

Entretanto, continua condicionada a participação das equipas da 
Casa do Povo dos Arrifes nos campeonatos regionais de infantis, 
de iniciados (grupo “B”), de juniores e de seniores, por ainda não 
estarem concluídos os processos de inscrição.

Pela mesma razão a equipa do Colégio Castanheiro de Ponta 
Delgada não está em condições de participar no campeonato de ini-
ciados “B”.
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Paulo Fidalgo estã confiante para o jogo de amanhã. 

Madeira SAD defronta 
Sporting na Taça 
FORMAÇÃO 
MADEIRENSE VAI 
DEFRONTAR OS 
LEÕES NO PRÓXIMO 
DIA 2 DE ABRIL 

HERBERTO DUARTE PEREIRA 
desporto@dnoticias.pt  

O Madeira Andebol SAD vai de-
frontar o Sporting nas meias-fi-
nais da 'final four' da Taça de Por-
tugal, que se disputa dias 2 e 3 de 
abril, no Complexo Desportivo de 
Almada, assim ditou o sorteio que 
ontem teve lugar no auditório do 
Complexo Desportivo Municipal 
de Almada. 

Na outra meia-final, o Benfica vai 
medir forças frente ao FC Porto. A 
final da competição que os madei-
renses venceram em 1998/99, reali-
za-se dia 3 de Abril. 

O Madeira Andebol SAD jogará 
no nesta meia-final uma cartada di-
fícil mas aliciente, pois afinal pela 
`porta' da Taça de Portugal poderá 
atingir uma prova europeia na pró-
xima temporada. 

O técnico dos madeirenses Paulo 
Fidalgo numa reacção a este sorteio 
destacou à reportagem no DIÁRIO: 
"E uma honra estar envolvido nesta  

fase da competição. Sentimo-nos os 
mais 'atractivos' do sorteio, uma vez 
que, imagino que todos quisessem 
ter o Madeira SAD pela frente na 
meia-final. O Sporting eliminou o 
ABC de Braga de forma convincen-
te e tem como objectivo vencer a 
Taça de Portugal. Vamos procurar 
estar na prova com a mesma identi-
dade que temos tido no campeona- 

to. Estamos ao mesmo nível despor-
tivo dos maiores emblemas de Por-
tugal e vamos procurar a suplanta-
ção de forma a abrirmos a porta à 
presença na final. 

Seria um enorme feito para o des-
porto madeirense este grupo estar 
na final de domingo. É para isso que 
iremos sonhar e trabalhar?' 
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Agenda desportiva

FUTEBOL
I Liga
27.ª jornada
Hoje Rio Ave-Marítimo (20h30-
SportTv 1)
Amanhã Sporting-Arouca (18h30-
SportTv 1) e V. Setúbal-FC Porto
(20h45-SportTv 1)
DomingoTondela-Belenenses,
Nacional-V. Guimarães (16h00-
SportTv 1), Académica-Estoril,
Paços Ferreira-Moreirense,
Boavista-Benfica (18h15-SportTv 1)
e Sp. Braga-U. Madeira.

II Liga
37.ª jornada
Domingo
Portimonense-Benfica B (11h15-
SportTv 1), Desp. Chaves-Atlético,
Ac. Viseu-V. Guimarães B, Sporting
B-Oliveirense (15h00-Sporting Tv),
Desp. Aves-Penafiel, Sp. Braga B-
Varzim, Sp. Covilhã- Famalicão,
Farense-Leixões, Feirense-
Freamunde, Santa Clara-Oriental,
Gil Vicente-FC Porto B e Mafra-
Olhanense.

Campeonato 
de Portugal-Fase de
Manutenção-Série C
6.ª jornada
Domingo
Sousense-Cinfães, Amarante-
Sobrado, Tirsense-Vila Real e SC
Coimbrões-SC Salgueiros.

Campeonato 
de Portugal-Fase de
Manutenção-Série D
6.ª jornada
Domingo
Lusitânia Lourosa-Oliv. Frades,
Lusitano FC-Cesarense, Mortágua-
Gafanha e Bustelo-Sanjoanense.

Nacional de Iniciados
- Ap. Campeão - Centro
8.ª jornada
Amanhã Sporting-Borbense,
Académica-SL Cartaxo e
Tondela-U. Leiria.

Nacional de Iniciados
- Manutenção - série D
8.ª jornada
Amanhã O Pinguinzinho-Vigor
Mocidade, Sertanense-Ac.
Fundão, AD Estação-Sabugal e
Naval-Benfica C.Branco.

Futebol Feminino
1.ª Divisão Nacional
- Manutenção
2.ª jornada
Domingo Atlético Ouriense-
Vilaverdense FC, UR
Cadima-Boavista FC e Fundação
Laura Santos-Viseu 2001

Futebol Feminino
Nacional de Promoção
15.ª jornada
Domingo União Ferreirense-
Condeixa, Beira Baixa UC-Os
Vidreiros, MD Eirolense-Ponte

Frielas, Seia FC-AD Poiares e
Lordemão FC-Bobadelense.

AF Viseu

Divisão de Honra
23.ª jornada
Domingo Carregal do Sal-Penalva
Castelo, Gente Nave (Alvite)-
Viseu e Benfica, Sport Clube
Paivense-ACDR Lamelas, Ferreira
de Aves-Tarouquense, GD
Resende-GD Silgueiros, AD
Castro Daire-UDSampedrense,
CA Molelos-Moimenta da Beira e
GD Mangualde-AD Sátão.

1.ª Divisão - Norte
22.ª jornada
Domingo
Carregal do Sal-Penalva Castelo,
Gente Nave (Alvite)-Viseu e
Benfica, Sport Clube Paivense-
ACDR Lamelas, Ferreira de
Aves-Tarouquense, GD Resende-
GD Silgueiros, AD Castro
Daire-UDSampedrense, CA
Molelos-Moimenta da Beira e GD
Mangualde-AD Sátão.

1.ª Divisão - Sul
21.ª jornada
Domingo UD Vilamaiorense-Os
Ceireiros, Nespereira FC-GDCP
Oliv. do Douro, Campia-Os Vouze-
lenses, GD Parada-Sezurense e
GDC Roriz-SC Lamego.

Juniores - Zona Norte
18.ª jornada
Amanhã
Cinfães-Penalva Castelo, GD
Resende-Os Vouzelenses,
Moimenta da Beira-SC Tarouca, AD
Sátão-GD Oliveira de Frades e Sp.
Lamego-O Crasto.

Juvenis - Zona Norte
21.ª jornada
Amanhã GD Resende-Sport
Clube Paivense
Domingo SC Tarouca-Moimenta
da Beira, CF Os Viriatos-Os
Vouzelenses, CF Os Repesenses
B-AD Sátão, Penalva Castelo-
Cracks Lamego e Cinfães-O
Crasto.

Juvenis - Zona Sul
21.ª jornada
Amanhã Viseu 2001-SL Nelas e
Ac. Viseu-Mortágua
DomingoViseu e Benfica-Lusitano
FC, CRC Santo André-FC Ranha-
dos, Estrela do Mondego-Carregal
do Sal e Mangualde-CA Molelos. 

Iniciados - Zona Norte 
18.ª jornada
AmanhãViseu e Benfica B-Re-
sende, SC Tarouca, Os Ceireiros,
Sport Clube Paivense-Cracks La-
mego e Cinfães-Moimenta da
Beira e O Crasto-Souselo.

Iniciados - Zona Centro 
21.ª jornada
AmanhãViseu United FC-Os Viria-

tos, AD Sátão-Viseu 2001, CF Os
Repesenses B-Ac. Viseu, 
Lusitano FC-GD Oliveira de Frades
e Os Vouzelenses-Viseu e Benfica.

Iniciados - Zona Sul 
21.ª jornada
AmanhãViseu 2001 B-Mangualde
e CF Os Repesenses-Lusitano B.
Domingo Carregal do Sal-Estrela
do Mondego, Molelos-SL Nelas e
Canas Senhorim-Vale de Açores

Infantis Sub-13 Norte
18.ª jornada
Amanhã Cr. Lamego-SC Tarouca,
Leomil-Cinfães, Sampedrense-Fer-
reira de Aves, Souselo FC-O Crasto
e CP Vila Nova Paiva-GD Resende.

Infantis Sub-13 Centro
22.ª jornada
Amanhã  GD Oliveira de Frades-
AD Sátão, Ac. Viseu-O Pinguinzi-
nho B, Viseu e Benfica-Dínamo da
Estação e Os Vouzelenses-Os Vi-
riatos.
DomingoViseu 2001-Lusitano FC.

Infantis Sub-13 Sul
22.ª jornada
Amanhã Os Pestinhas-CF Os Re-
pesenses, SL Nelas-Vale de Açores,
GDR Canas Senhorim-Dínamo da
Estação, Os Galfarritos-Vila Chã de
Sá e O Pinguinzinho-GD Man-
gualde.

Infantis Sub-12 
- Ap. Campeão
2.ª jornada
Amanhã 
Cracks Lamego-CB Viseu, Viseu e
Benfica-Repesenses e Oliv. Frades-
O Pinguinzinho.

Infantis Sub-12
- Encerramento A
1.ª jornada
Amanhã GD Mangualde-Ac. Viseu,
Os Viriatos-Os Pestinhas e Vila Chã
de Sá-ASDREQ-Quintela.
DomingoViseu e Benfica B-Dí-
namo da Estação.

Infantis Sub-12
- EncerramentoB 
2.ª jornada
Amanhã 
O Crasto-Penalva Castelo, Sampe-
drense-Repesenses B, AEFD São
Pedro Sul-Os Ceireiros e Mortágua
FC-Lusitano FC.

Benjamins Sub-11
- Norte
18.ª jornada
Amanhã 
CP Vila Nova Paiva-Souselo FC, O
Crasto-Footlafões, GD Resende-
SC Tarouca e Cinfães-Cracks La-
mego.

Benjamins Sub-11
- Centro
18.ª jornada
Amanhã 
Viseu e Benfica-Lusitano FC, Os

Vouzelenses-SL Nelas B, Ac. Viseu-
Dínamo da Estação e Penalva Cas-
telo-GD Oliveira de Frades.

Benjamins Sub-11
- Sul
18.ª jornada
Amanhã Carregal do Sal-Os Pesti-
nhas, SL Nelas-CF Os Repesenses,
O Pinguinzinho-Viseu 2001 e GD
Mangualde-Viseu e Benfica B.

AF Guarda

1.ª Divisão
21.ª jornada
Domingo
Pinhelenses-Vila Cortez, Ginásio
Figueirense-Sp. Mêda, GD
Trancoso-AD Fornos de Algodres,
Vilar Formoso-Os Vilanovenses,
CD Gouveia-Desportiva do Soito,
Aguiar da Beira-Vila Franca das
Naves e AD Manteigas-SC
Celoricense.

Juniores
17.ª jornada
Amanhã AD Fornos de Algodres-
Figueira CTL, Guarda
Unida-Estrelas de Almeida, Sp.
Mêda-Castelos e AD Manteigas-
NDS Guarda.

Juvenis
20.ª jornada
Domingo CD Gouveia-Vila Franca
das Naves, NDS Guarda B-SC
Sabugal, Os Pinhelenses-Seia FC,
GD Foz Côa-AD Fornos de
Algodres e GD Trancoso-NDS
Guarda.

Iniciados
- Ap. Campeão
7.ª jornada
Amanhã AD São Romão-Guarda
Unida, NDS Guarda-Seia FC e GD
Trancoso-Os Pinhelenses.

FUTSAL

2.ª Divisão Nacional
- Promoção zona Norte
2.ª jornada
Amanhã Futsal Azeméis-Póvoa
Futsal, Desportivo da Ordem-
Viseu 2001 AD Caxinas-Unidos
Pinheirense.

2.ª Divisão Nacional
- Manutenção série B
2.ª jornada
Amanhã Amigos Abeira Douro-
Mogadouro, Paredes-Arsenal
Parada, SC Lamego-Paraíso Foz e
Freixieiro-AJAB Tabuaço.

2.ª Divisão Nacional
- Manutenção série C
2.ª jornada
Amanhã GDR Lameirinhas-ABC
Nelas e Domus Nostra-Lamas
Futsal.
Domingo ACR Vale de Cambra-
Ossela.

1.ª Divisão Nacional
Feminina - Man. Norte
5ª jornada
Amanhã Sporting Canidelo-
Nun’Álvares e Chaves-Lusitano 

AF Viseu

Divisão de Honra
17.ª jornada
Amanhã Inter Futsal Tarouca-CSC
Sever, GD SJ Pesqueira-GD Bela
Vista, Casa Benfica Viseu-Viseu
2001 B, Casa Benfica Moimenta
Beira-São Martinho de Mouros,
Unidos da Estação-Pedreles e
ACRD Rio de Moinhos-Casa
Benfica Castro Daire.

Taça da AF Viseu
Encerramento -
Juniores
2.ª jornada
Domingo Pedreles Beira Dão
Clube-GD SJ Pesqueira e
Sporting Clube de Lamego-Casa
do Benfica em Viseu.

Encerramento -
Juvenis - Grupo 1
1.ª jornada
Amanhã AJAB Tabuaço-Unidos
da Estação e Centro Social de
Sever-Atitudes Traquinas

Juvenis - Grupo 2
1.ª jornada
Amanhã Casa do Benfica em
Viseu-Sp. Lamego e Gigantes de
Mangualde-Viseu 2001. 

AF Guarda
Seniores
14.ª jornada
Amanhã SC Sabugal-Casal
Cinza, ADA de Foz Côa-CDC
Pinheiro e AD Manteigas Futsal-
Penaverdense.

ANDEBOL

Nacional de Iniciados 
2.ª Fase - Zona 2
5.ª jornada
Domingo Estarreja AC-EA
Moimenta da Beira, AD
Sanjoanense-Colégio Carvalhos,
Ginásio Tarouca-FC Gaia e CD São
Paio de Oleiros-NA Penedono.

Nacional de Iniciados 
2.ª Fase - Zona 3
5.ª jornada
Domingo SIR 1.º Maio-Sporting 'A',
NA Samora Correia-Juve Lis, ADC
Benavente-AC Sismaria e CD São
Bernardo 'A'-Académico de Viseu.

AA Viseu

Iniciados masculinos
4.ª jornada
Domingo OS Melros de Germil-
ASCD S. Miguel do Mato, Guarda
Unida/IPG-ABC Nelas e AC
lamego-Andebol Academia S.

Pedro do Sul.

Infantis Femininos
9.ª jornada
Amanhã Andebol Academia de S.
Pedro do Sul-Académico de Viseu,
AC Oliveira de Frades-ASCD
S.Migel do Mato e Andebol
Agrupamento de Escolas de Santa
Comba Dão-EA Moimenta da Beira.

Minis Femininos
- Andebol de 5
2.ª jornada
Amanhã Andebol Academia S.
Pedro do Sul-AC Oliveira de Frades
e Académico de Viseu-Casa do
Benfica de Mortágua.

BASQUETEBOL

Circuito Distrital de
Sub-12-2.ª Divisão
Amanhã Colégio Via Sacra-ASS
Caparrosa (9h30), ASSCR
Gumirães-ACER Tondela, ASS
Caparrosa-ASSCR Gumirães B
(10h30), ACER Tondela-Colégio
Via Sacra, Colégio Via Sacra-
ASSCR Gumirães B (11:30) e
ACER Tondela-ASS Caparrosa

Torneio das Beiras
Sub-14 masculinos
Amanhã ASSCR Gumirães-ASS
Caparrosa (19h30-Pavilhão da
Escola Secundária de Viriato)

Torneio das Beiras
Sub-14 femininos
Domingo ARC Oliveirinha-Guarda
Basket (15h00-Pavilhão Municipal
de Carregal do Sal).

Torneio das Beiras
Sub-16 masc./Sub-19
fem.
Amanhã Pavilhão Municipal de
Carregal do Sal
ARC Oliveirinha-ASS Caparrosa,
ASS Caparosa-Clube Bola Basket
(15h30) e Clube Bola Basket-ARC
Oliveirinha (16h30)

XX Taça Nacional 
Sub-18 Masculinos
Amanhã ASSCR Gumirães A-
Clube Camões (14h30-Pavilhão
Cidade de Viseu)

II Taça da Federação
Seniores masculinos
Amanhã Os Povoenses-Sangalhos
(20h15-Pavilhão Cidade de Viseu)

Torneio Inter-Associa-
ções Sub 16 Masculinos
Amanhã ACER Tondela-Olivais
(17h00-Pavilhão Municipal de
Tondela)

Torneio Inter-Associa-
ções Sub-16 Femininos
Amanhã ASSCR Gumirães-SC
Figueirense (15h00-Pavilhão da
Escola Secundária   de Viriato)
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 pedro vieira da silva

O
ABC/UMinho jo-
ga, amanhã à tarde 
(17h00, menos uma 
em Lisboa), com o 

Wacker Thun, em parti-
da relativa aos quartos de 
final da Taça Challenge.   

Os minhotos vence-
ram, na primeira volta, em 
Braga, por 30-23, e parte, 
assim, com uma vantagem 
confortável para a Suíça.

Mas não se pense que 
os academistas vão até ter-
ras helvéticas para passear.

«Vamos para cima de-
les!», foi uma das frases 
fortes da conferência de 
Imprensa de antevisão do 

Wacker Thun.
A declaração perten-

ce a João Gonçalves, pi-
vot do ABC/UMinho, que 
esteve acompanhado por 
Diogo Branquinho.

«Conseguimos uma 
boa vantagem na primei-
ra mão, mas não nos va-
mos esconder atrás dela. 
Vamos à Suíça para ga-
nhar o jogo, claro», des-
tacou o ponta esquerda, 
que elogiou, ainda, o Wa-
cker Thun.

«Eles têm um bom ata-
que organizado. Mas te-
mos de nos centrar em 
nós e no que temos de fa-
zer. Estudámos bem a li-
ção e estamos a trabalhar 

branquinho e gonçalves dão mote para jogo na suíça

«Vamos para cima deles!»

bem e motivados. Con-
seguimos anulá-los com 
uma boa defesa e um bom 
contra-ataque. Sofremos 
poucos golos e lá quere-
mos fazer exatamente o 
mesmo», finalizou Dio-
go Branquinho.

O ABC/UMinho tem 
como meta vencer a Taça 
Challenge, mas João Gon-
çalves diz que o grupo es-
tá focado no jogo com a 
turma helvética.

«Temos este jogo, 
depois mais dois jogos 

com o Dukla de Praga.
A meta é chegar à final, 
claro, e vencer. Primeiro 
os suíços, depois o Dukla e 
depois... a final, que é pa-
ra ganhar», vincou.

«O Wacker Thun é um 
bom adversário e vamos 
lá para ganhar. A vanta-
gem pode ser engano-
sa. Queremos vencer na 
Suíça, mas sabemos que 
não será fácil. Mas acre-
dito que podemos ganhar. 
Vamos para cima deles!», 
finalizou João Gonçalves.

A comitiva do ABC/
/UMinho parte, esta ma-
nhã, para terras suíças.

João Gonçalves (esquerda) e Branquinho (direita) confiantes
Rebelo, 

Albuquerque e 
Pesqueira não 
jogam partida 

na Suíça

D
M
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ABC
PARTE 
HOJE 

PARA A SUÍÇA
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O Madeira SAD já venceu o Sporting esta época, mas também já perdeu. 

OMadeira SAD vai defrontar
o Sporting, recordista de tí-
tulos (16 conquistados) nas

meias-finais da Taça de Portugal
de andebol, enquanto FC Porto
e Benfica discutem a outra vaga
no jogo decisivo, segundo ditou
ontem o sorteio.
O histórico de embates entre

ambas as equipas esta época re-
gista uma vitória para cada uma,
ou seja, o Madeira SAD já ga-
nhou ao Sporting, mas os “leões”
também já derrotaram os ma-
deirenses.
As meias-finais da segunda

prova mais importante do ca-

Madeira SAD enfrenta o Sporting na Final Four de Andebol
lendário nacional de andebol
ficaram definidas no sorteio
realizado no Auditório do Com-
plexo Municipal dos Desportos,
em Almada, palco desta “final
four”.
As duas meias-finais estão

agendadas para 2 de abril, um
sábado, com a final a decorrer
no dia seguinte.
No sábado, o jogo que define

o primeiro finalista, entre Spor-
ting e Madeira SAD, está marca-
do para as 15:00, enquanto “dra-
gões” e “águias” fecham o pro-
grama do primeiro dia, a partir
das 17:00. JM
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  MORTÁGUA
Texto Clemente António Pereira

ANDEBOL NAS ESCOLAS
É UMA MODALIDADE CADA VEZ MAIS PRATICADA POR 
CENTENAS DE CRIANÇAS DO 1º E 2º ANO DO AGRUPAMENTO 
DE ESCOLAS DE MORTÁGUA E QUE CULMINOU COM O 1º 
FESTAND’2016, NO PAVILHÃO MUNICIPAL

Festa do A ndebol  no Pav i-
lhão Municipal foi o grande 
acontecimento que marcou a 

última semana do Agrupamento de 
Escolas de Mortágua.
A ideia deste evento teve como 
objetivo promover a modalidade 
entre os mais jovens como incentivo 
à prática desportiva.
O FESTAND é um evento que foi 
criado para promover a prática 

desta modalidade entre a população 
escolar. 
O evento juntou cerca de 130 crian-
ças e jovens do 1º e 2º ano do Agru-
pamento de Escolas de Mortágua, 
tendo a atividade sido orientada e 
dinamizada pelos professores de 
Atividade Física e Desportiva das 
AEC’S (Atividades de Enriqueci-
mento Curricular).
O recinto do Pavilhão Municipal foi 

dividido em várias estações, cada 
uma dedicada a uma componente 
básica do andebol, como por exem-
plo: passe picado, drible e remate. 
A última estação consistia no jogo 
propriamente dito, que decorreu 
sem grandes preocupações de rigi-
dez em termos de regras, tendo em 
conta os escalões etários em questão 
e o tipo de abordagem que se pre-
tende nesta fase e que é, sobretudo, 
proporcionar um primeiro contacto 
com a modalidade e desenvolver 
toda a parte físico-motora associada 
à prática da mesma.

PROJETO NACIONAL 
“ANDEBOL 4KIDS”

A promoção do a ndebol  no 1º 
Ciclo do Ensino Básico resulta 
de uma parceria tripartida entre 
o Município, o Agrupamento de 
Escolas e a Associação de Andebol 
de Viseu, inserida no projeto de 
âmbito nacional “Andebol 4 Kids”, 
cujo objetivo é fomentar e promover 
a divulgação e desenvolvimento 
da modalidade de Andebol no 1º 
CEB – Ciclo do Ensino Básico, na 
vertente de iniciação.
Ontem, iniciou-se a competição 
inter-turmas envolvendo os alunos 
do 3º e 4º anos. Deste grupo serão 
selecionados os alunos/atletas que 
irão disputar o Torneio Interconce-
lhio, que conta com a participação 
dos Agrupamentos de Escolas de 
Mortágua, Nelas, Santa Comba Dão 
e Tondela, em data que será anun-
ciada brevemente.
O balanço desta jornada está ser 
bastante positiva e, segundo os 
promotores, “ultrapassou todas as 
expectativas iniciais, que para os 
orientadores das provas e para os 
próprios alunos que são interve-
nientes diretos na competição está a 
ser muito estimulante, elevando os 
índices motivacionais para a prática 
desta modalidade”.
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ANDEBOL | Vitória esclarecedora do ACA na terceira jornada da 2.ª fase e
manutenção do primeiro lugar do grupo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18-03-2016

Meio: PlanetAlgarve Online Autores: Jorge Matos Dias

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=476aa65

 
Campeonato Nacional III divisão Seniores Masculinos Série dos Últimos Zona Sul
 
Num jogo que começou equilibrado, com as duas equipas a tentar conhecer-se, e com a equipa vinda
de Cantanhede a parecer mais forte do que realmente era.
 
Foi um 1º set com alguns erros de ambas as equipas, mas mais dos forasteiros, sendo que foi com
serviços e ataques fortes, e uma boa receção que o Atlético Clube de Albufeira alcançou a vitória por
25-8
 
No 2º set pouco há a dizer além do resultado, que espelha a diferença de qualidade entre as equipas
25-11.
 
Para o último set o treinador Miguel Nicolau decidiu trocar um pouco a equipa e deu oportunidade a
toda gente de jogar. Foi um jogo que se tornou fácil quando a equipa Albufeirense deixou
praticamente de cometer erros, mantendo uma qualidade em todos os parâmetros do jogo bastante
elevada. O Set terminou 25-9.
 
“Estou feliz. Apresentamos um bom nivel de voleibol. A nossa defesa foi eficiente, defendemos bem.
Pressionamos o adversário  e a nossa marcação de bloco funcionou, consegui fazer alguns bons
blocos. É sempre bom ganhar”,  afirmou o central Fábio Gonçalves.
 
O técnico Miguel Nicolau também se mostrou satisfeito com a atuação dos seus pupilos na partida,
mas já pensa no próximo desafio em Aveiro, contra o FC Bom Sucesso.
 
“Pressionámos muito a equipa adversária, obrigamos a que  jogassem mal. A nossa defesa, o ataque,
o bloco e o contra-ataque foram eficientes. Ainda temos três jogos nesta fase, se ficarmos em 1º,
vamos disputar a Taça da Federação, que é o nosso objectivo para esta época”, disse Miguel Nicolau.
 
A próxima jornada é já no próximo sábado com a deslocação dos Algarvios a Aveiro no sábado para
jogar contra o FC Bom Sucesso.
 
A classificação está assim ordenada:
 
1º) AC Albufeira 8 Pontos
 
2º) Moura VC 7 Pontos
 
3º) FC Bom Sucesso 3 Pontos
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4º) ASC Cantanhedense 0 Pontos
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A mexer 

01 Neuza Valente, do Colé-
gio João de Barros, foi uma 
das melhores marcadoras 
da seleção nacional de an-
debol. no jogo com a Tur-
quia, com cinco golos (37-
31). 

02 João Pereira foi meda-
lha de bronze na Taça clo 
Mundo de Mooloolaba, 
em triatlo, confirmando a 
presença do atleta de Cal-
das da Rainha no top 10 
mundial. Na competição 
feminina, Melanie Santos, 
de Alcobaça, foi 29a. 

03 Ana Valinho, até agora jo-
gadora e capitã do Atlético 
Ouriense, é a nova treina-
dora da equipa feminina, 
sucedendo a Pedro Sam-
paio. 

04 Hugo Gaspar, jogador de 
Vieira de Leiria, venceu a 
Taça de Portugal em vo-
leibol masculino, frente ao 
Fonte Bastardo (3-1), no úl-
timo domingo. Esta é a 16a 
Taça do Benfica e a 2a con-
secutiva. 

05 Catarina Carvalho, de Cal-
das da Rainha, renovou o 
titulo de campeã nacional 
absoluta de esqui alpino, 
nas disciplinas de slalom 
e slalom gigante, no pas-
sado sábado, uma semana 
depois de ter vencido o 
campeonato universitário. 

06 Telma Santos tem pratica-
mente assegurada a parti-
cipação nos Jogos Olímpi-
cos 2016, em badminton, 
depois de ter conquistado 
2200 pontos no 31° Brasil 
Intemational Cup 2016. 
A atleta de Peniche soma 
23.480 pontos e subirá ao 
27° lugar do ranking. 
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João Manuel 
Chicharro 
"Que o fair 
play seja mais 
importante" 

Presidente da AE D. Fuas Roupi-
nho, responsável pela organiza-
ção do torneio de andebol jovem 

A 29a Nazaré Cup - Torneio 
Internacional de Andebol Dr. 
Fernando Soares acontece de 20 
a 24 de março. Que novidades 
traz a edição deste ano? 
Pela primeira vez temos equipas 
do norte da Europa a participar, 
nomeadamente uma equipa juve-
nil feminina da Noruega Há tam-
bém equipas da Polónia e Espa-
nha que, este ano, está em força. 

Participam 72 equipas em 2016. 
Este número é revelador da 
importância da prova a nível 
internacional? 
Evidentemente. Infelizmente 
desde a semana passada que não 
aceitamos mais inscrições uma 
vez que a capacidade do conce-
lho está limitada no que se refere 
ao número de pavilhões. Quem 
sabe se, no futuro, não alargamos a 
prova às vilas vizinhas da Nazaré. 

A Taça Amizade é o ponto alto? 
Vamos ter no pavilhão gimnodes-
portivo da Nazaré, duas grandes 
equipas: Belenenses, da I divisão, e 
Atlético Clube de Sismaria, da II di-
visão. que vão disputar o troféu na 
terça-feira, dia 22 (20h30). 

Quais as suas expectativas para a 
competição? 
As expectativas são sempre iguais. 
Que o fair play seja mais impor-
tante que vencer e a juventude se 
divirta. Aproveitem para conhecer 
a Nazaré e criem amizades. o que 
é muito importante para nós. 

Celebram 30 anos em 2017.0 que 
haverá de novo? 
É minha intenção, como vivi em 
Africa, ter uma equipa de Angola a 
participar. Tenho um contacto e a 
promessa do Petro de Luanda em 
estar presente com mais do que 
um escalão. MG 
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Muita juventude no Torneio de 
Benavente 

ADCB dá o exemplo e promove 16°. torneio 

Craques do andebol formam-se em Benavente 
Decorreu, em Fevereiro, no Gimnodesportivo da Secundária de Benavente, o 16° Torneio de Andebol da Vila de 
Benavente, nas categorias de minis, infantis, iniciados e juvenis. Um dos principais torneios de andebol na formação de 
jovens craques, passa ano após ano pela vila, com as melhores equipas nacionais a dizerem "presente". Em ação estiver-
am dez equipas, divididas pelos vários escalões, entre elas Benfica, Sporting, Porto, Aguas Santas, Belenenses e o ADCB 
(Associação Desportiva e Cultural de Benavente), clube organizador. Para além da competitividade inerente a este tipo 
de torneio e crescimento dos jovens atletas, existe também o prestígio associado a esta grande competição, quer para o 
clube da casa ADCB, quer para o próprio município. O Voz Ribatejana esteve à conversa com Pedro Rodrigues, 34 anos, 
atleta no escalão de veteranos e presidente da direção do clube há cerca de um ano. 
Hugo Clarimundo • 

Voz Ribatejana - O que o moti-
va a desempenhar esse cargo? 
Pedro Rodrigues - A vontade 
de retribuir o carinho que sempre 
senti por parte do clube e das 
pessoas que o integravam e a 
firme convicção que é meu 
dever, no meu raio de ação e na 
comunidade em que me insiro, 
participar ativamente no movi-
mento associativo, assumindo 
papel de destaque na formação 
de muitos jovens transmitindo os 
valores do desporto. 

Enquanto dirigente, qual o seu 
maior sonho para o clube? 
A,ADCB e Benavente são um 
sonho, só por si, para quem gosta 
de andebol! Benavente respira 
andebol. A maioria das famílias 
teve ou tem um ou mais elemen-
tos no clube. Não sou apenas eu 
que o digo, são sobretudo os 
clubes e adeptos que nos visitam 
que fazem esta leitura. Só é pos-
sível fazer tanto porque, desde 
1985, grande parte dos que pas-
saram nesta casa não a esquecer- 

am. A quantidade de pessoas que 
dá sem esperar receber nada em 
troca é significativa e representa 
a verdadeira força da ADCB. 
Manter esta identidade fará 
crescer a nossa marca na vila e 
vai-se refletir em mais gente no 
clube, mais sócios, mais patroci-
nadores e tudo isto aumenta as 
nossas hipóteses de sucesso nas 
competições em que estamos 
inseridos. 
Seriá uma resposta fácil sonhar 
com a ADCB na la Divisão de 
seniores mas, sinceramente, não 
é um objetivo. Só o será no dia 
que formarmos e mantivermos 
nos nossos quadros os jogadores 
com a qualidade suficiente para 
que esse passo seja natural e não 
desvirtue as nossas raízes. Não 
vislumbro esse dia no horizonte 
e temos muitas metas a alcançar, 
mais tangíveis no curto/médio 
prazo e é por esses sonhos que 
temos de lutar. 

O 16° Torneio de andebol 
chegou ao fim. Qual o balanço 
que faz desta iniciativa? 
Fantástico. Julgo ter sido um  

enorme sucesso. O nível dos 
clubes foi excelente, o regresso 
do FC Porto ao Torneio Vila de 
Benavente permitiu ter 4 dos 5 
mais fortes clubes do andebol 
português, juntamente com 
Sporting, Benfica e Águas 
Santas. O Feirense correspondeu 
plenamente, justificando o con-
vite pelo trabalho de qualidade 
desenvolvido no andebol de for-
mação vencendo no escalão de 
Minis. O Ginásio do Sul domi-
nou em Infantis. O Águas Santas 
venceu em Iniciados e Juvenis, 
confirmando o estatuto de uma 
das melhores escolas de andebol 
em Portugal. 
O feedback dos clubes foi o mel- 

Vencedores 
O Águas Santas destacou-
se neste 16°. Torneio de 
Benavente, vencendo as 
competições de Iniciados 
e de Juvenis. Em Infantis 
o primeiro lugar foi para o 
Ginásio do Sul e no 
escalão de Minis venceu o 
Feirense. As equipas da 
ADCB tiveram excelente 
prestação nos quatro 
escalões, com realce para 
os Iniciados que ficaram • 
na segunda posição. 

hor possível, quer acerca da 
organização, alojamento e ali-
mentação. Serviu também para 
estreitar laços com os mesmos e 
preparar a nossa participação em  

a ADCB tem tido excelentes 
resultados no andebol de for-
mação e, na minha opinião, é o 
clube que melhor representa o 
desporto coletivo em todo o 
Ribatejo, com cerca de 150 atle-
tas federados, sendo presença 
assídua nas fases finais das com-
petições dos escalões de base ou 
na 1' Divisão de Juvenis e 
Juniores e 2' divisão de seniores. 
Se ainda juntarmos a isto o facto 
de termos vários jogadores nos-
sos que saem nos últimos anos 
para os melhores clubes e jovens 
atletas que passam pelo torneio e 
pouco depois aparecem a grande 
nível nos clubes e nas seleções 
jovens, só podemos ambicionar 
crescer de ano para ano. 

As equipas convidadas são sem 
dúvida das melhores na for-
mação em termos de andebol. 
Essa escolha é ponderada a 
que nível? 
Os treinadores da ADCB de cada 
escalão participante sugerem um 
conjunto de equipas a convidar. 
Depois aplicam-se filtros, fazen-
do sentido convidar o campeão 
nacional de cada escalão, as mel-
hores escolas de formação no 
país e premiar trabalhos emer-
gentes na formação. 

O torneio Vila de Benavente é 
dos poucos a nível nacional 
que ainda não se paga. Daqui 
para a frente esta situação é 
para manter? 
É prematuro antecipar cenários. 
Mas o clube gere-se com receitas 
e é evidente que estas seriam 
muito superiores caso o torneio 
fosse pago. No entanto, também 
podemos capitalizar este nosso 
formato de torneio gratuito para  

quem dista mais de 100 
quilómetros de Benavente, par-
ticipando nos torneios organiza-
dos pelos convidados nas mes-
mas condições que oferecemos. 
São as duas perspetivas desta 
questão, sendo que os escalões 
mais jovens precisam muito de 
adversários fortes para evoluir e 
essa competitividade é clara- 
mente insuficiente na 
Associação de Andebol de 
Santarém, onde estamos inseri-
dos. 

Em termos de apoios, é fácil 
consegui-los? 
De modo algum. A ADCB con-
seguiu, desde o início da época e 
em relação à época anterior, prati-
camente triplicar a rubrica de 
patrocínios. Este resultado inter-
essante não resulta de facilidade 
mas de uma abordagem muito 
mais acutilante ao tecido empre-
sarial circundante. 
Sobretudo aborda-se a questão 
não por forma a convencer a 
apoiar a ADCB mas a mostrar as 
vantagens que terá ao fazê-lo, se 
é mais dificil apoiar com uma 
verba significativa em dinheiro, 
que seja sob a forma de prestação 
de serviços, donativo de géneros, 
empréstimo de equipamentos. 
Esta procura de sinergias aliada 
ao sincero reconhecimento que 
temos por quem nos ajuda, tem-
se revelado extremamente 
proficua apesar de acreditarmos 
que há entidades de grande 
dimensão que ainda não se jun-
taram a nós e que não deixare-
mos de tentar mostrar-lhes que 
seremos sempre o maior cartão-
de-visita de Benavente pelas 
diversas regiões do país que nos 
recebem durante todo o ano. 

eventos semelhantes organiza-
dos por estes. 
A colaboração com as entidades 
públicas, com justo destaque 
para a Câmara Municipal de 
Benavente, foi inexcedível, 
assim como patrocinadores que 
estiveram sempre connosco. 
Por último, mas muitíssimo 
importante, a minha profunda 
gratidão a todos quantos colo-
caram em prática o espírito do 
nosso clube, trabalhando ardua-
mente para que todos se des-
pedissem com um sorriso sin-
CCM no rosto. 

O torneio é sem dúvida muito 
prestigiado a nível nacionaL 
Na sua opinião, a que se deve 
tal facto? 
O torneio já leva 16 edições e 
sempre com sucesso. Esses dois 
fatores, por si, são motivo de 
orgulho e prestígio. Além disso, 
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A cerimónia, que contou
com as atuações da viei-
rense Dalila Teixeira e do
Coro Juvenil de Vieira do
Minho, enquanto era servi-
do o jantar confecionado
por funcionárias da Vieira
Cultura e Turismo e servi-
do por uma dezena  de alu-
nos do Curso Profissional
Restauração Variante Bar e
do Curso Vocacional Servi-
ços Bar Mesa da EBS Vi-
eira de Araújo, distinguiu,
ainda, o mérito de 12 atle-
tas Campeões da Europa e
do Mundo em 2015.

António Cardoso, edil vi-
eirense, referiu que “o
apoio ao desporto é uma
das grandes apostas deste
executivo, que não se tem
poupado a esforços, no
sentido de promover inicia-
tivas que dignifiquem e va-
lorizem o trabalho diário de
todos os clubes e associa-
ções locais, comprovado
na realização da prova de
caça de S. Huberto, cam-
peonato do mundo de ori-
entação, torneio internaci-
onal de basquetebol, ralos,
entre outras atividades”.
Disse, ainda, que estão en-
cetados esforços no senti-
do de se construir um cam-
po de golfe de 18 buracos,
um centro de BTT e uma
pista de canoagem no Er-
mal.

A cerimónia que foi apre-
sentada por Ana Maria e
Hugo Quaresma, terminou
já na madrugada, com a
foto dos consagrados:
Andebol-Fábio Vidrago,
ABC de Braga; Artes Mar-
ciais-António Costa, Via-
nense SC (Judo); Atletis-
mo-Filomena Costa, Jardim

Vieira do Minho
recebe o troféu “O Minhoto”

O pavilhão desportivo da Escola Básica Domingos de Abreu acolheu em 29 de Fevereiro a 19ª gala dos troféus desportivos “O
Minhoto”, onde foram homenageados clubes, atletas, dirigentes e árbitros, que em 2015 destacaram-se a nível desportivo na
região do Minho. Cava-Clube de Amigos de Vieira, nomeado pela segunda vez, arrebatou o troféu clube ligação desporto/cultura,
enquanto o Vieira SC recebeu o “pelicano”, este atribuído pelo Município de Vieira do Minho, anfitrião do evento e que bem soube
receber cerca de 500 participantes.

da Serra; Basquetebol-
Nanci Barbosa,Vitória Sport
Clube e Canoagem (Nuno
Silva – CN Prado; Ciclismo-
Joana Monteiro, ASC/Bike
Zone

Desporto Adaptado-José
Azevedo,  Atle. Póvoa; Des-
portos Motorizados: Bruno
Borlido, Paulo Pita Racing
Team; Futebol Amador–
“Litos”, AD Os Limianos; Fu-
tebol Profissional-Alan, SC
Braga; Futsal Elsa Dias, FC
Vermoim; Hóquei em Pa-
tins-Jorge Correia, Juventu-
de de Viana; Natação -Ta-
mila Hilub, SC Braga; Râ-
guebi - Joana Borlido, Agrá-
ria de Coimbra; Remo-Ana
Lúcia Gomes,SC Caminhe-
nse; Voleibol Carlos Fidal-
go, Vitória Sport Clube; Mo-
dalidades Diversas- Sónia
Gonçalves – FAC (badmin-
ton); Árbitro-Manuel Mota
(Futebol); Dirigente Despor-

tivo-Pedro Sousa Ribeiro –
Federação Portuguesa de
Rugby; Treinador - Jorge
Braz – Seleccionador de
Futsal; Revelação- João
Amorim–CN Pt. Lima; Con-
sagração- Adriano Paço,
Vitória FC (Voleibol); Asso-

ciação de Clubes-  Judo do
Distrito de Viana do Caste-
lo; Clube Desportivo Esco-
lar-EBS Arcos de Valdevez;
Clube Ligação Desporto/
Cultura-Cava – Clube de
Amigos de Vieira; Clube Fo-
mento Desportivo Jovem-

Sporting Clube Courense;
Evento Desportivo-Encon-
tro Luso Galaico de BTT –
Esposende; Grande Prémio
Júri (Individual)-Tiago –
Atlético de Madrid; Grande
Prémio Júri (Coletivo)- Clu-
be de Rugby de Arcos de
Valdevez.

A cada participante foi
entregue a revista O Mi-

Câmara Municipal de Vieira do Minho
entrega troféu ao Vieira Sport Club

O CAVA nomeado pela segunda vez vence
o troféu Clube Ligação Desporto/Cultura

nhoto, onde consta os ga-
lardoados desde a 1ª edi-
ção. Vasco Sameiro- auto-
mobilismo, na 3ª edição;
Patrick Cunha-desportos
motorizados, em 2003 e
Ana Rita-Modalidades di-
versas, em 2008 e agora o
CAVA, fazem parte do his-
tórico de vieirenses premia-
dos.

Fotos: Zé Maria
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Troféu
“O Minhoto”
em Vieira do
Minho
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A Associação Desportiva 
Albicastrense (ADA) inicia 
no próximo sábado a 2.ª 
fase (fase de subida) do 
campeonato nacional da 3.ª 
divisão de andebol. 
A equipa de Castelo Branco 
apurou-se tranquilamente 
na sua zona de qualifi cação, 
mas não garantiu o 1.º lugar, 
como estava perfeitamente 
ao alcance. Esse pertenceu 
ao Samora Correia, que der-
rotou a ADA no derradeiro 
encontro da fase, por dois 
golos (26-24). Na 1.ª volta 
os azuis tinham ganho em 
Castelo Branco por oito 
(34-26).
Zona Azul  (Beja), Oriental 
de Lisboa, Vela de Tavira, 
Sassoeiros, Ginásio do Sul, 
Samora Correia e 1.º de 
Maio/Serpa, são os ad-
versário da ADA na fase 
de subida à 2.ª divisão na-
cional. Os albicastrenses 
estreiam-se neste quadro 
competitivo no sábado: re-
cebem no Pavilhão Munici-
pal o Zona Azul, às 17H00. 

Albicastrense inicia 
fase de subida

Equipa de Castelo Branco deixou escapar o 1.º lugar na sua 
zona de qualifi cação, mas parte com ambições para a 2.ª fase (Zona Sul).

Os bejenses foram também 
os segundos na sua zona de 
qualifi cação, atrás dos algar-
vios do Vela de Tavira.
Só uma Albicastrense pen-
dular e capaz de potenciar 
os argumentos individuais 
que possui, conseguirá al-
mejar o objetivo de subida. 
As duas derrotas fora na 
fase de apuramento (Ma-
rinha Grande e Samora 
Correia) acendem uma luz 
de alerta nos compromis-

sos em ambiente alheio, 
já que foram registadas 
com equipas que à vista 
desarmada não reúnem a 
mesma valia. 
As lesões em alguns joga-
dores que poderiam dar 
profundidade ao plantel 
constituem um handicap 
para a ADA. A valia indi-
vidual fi cou traduzida nos 
registos da 1.ª fase, onde 
três jogadores estão entre 
os melhores marcados da 

competição: Tiago Carmo 
(85), Tiago Vieitas (59) e 
Ricardo Oliveira (52). 
A jornada inaugural, este 
sábado, conta com os en-
contros: Sassoeiros-1.º 
de Maio/Serpa, Vela de 
Tavira�Samora Correia, 
Oriental�Ginásio do Sul, 
Albicastrense�Zonal Azul.
Na 2.ª jornada, dia 19, a 
Albicastrense desloca-se a 
Almada para defrontar o 
Ginásio do Sul.

Tiago Vieitas (9) e Ricardo Oliveira são trunfos para a fase de subidas
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ANDEBOL

S. Pedro do Sul recebe jogo de apura-
mento para o Campeonato da Euripa 
de Andebol Feminino. Decorreu 

no dia 29 de fevereiro, uma conferência 
de imprensa de apresentação do jogo 
de apuramento para o Campeonato da 
Europa de Andebol Sénior Feminino, 
que irá opor as seleções de Portugal e 
da Turquia, e que contou com a presença 
do Vice-Presidente do Município, Pedro 
Mouro, do Presidente da Associação de 

Andebol de Viseu, Joaquim Escada, e do 
Selecionador Nacional, Ulisses Pereira. 
O Pavilhão Municipal de S. Pedro do 
Sul irá ser palco deste evento, que de-
corre no próximo dia 10 de março, pelas 
20h00, e que tem organização conjunta 
da Federação de Andebol de Portugal, 
da Associação de Andebol de Viseu e 
do Município de S. Pedro do Sul. O jogo 
terá transmissão televisiva em direto de 
“A Bola TV”.
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Minis 
No torneio do Algarve de Minis, 
composto por quatro equipas, o 
Gil Eanes é líder só com vitórias. 
Nas jornadas 2 e 3, realizadas em 
Lagos, mo Pavilhão da escola Se-
cundária Gil Eanes, no dia 21 de 
Fevereiro, a equipa lacobrigense 
orientada por Carla Pedro ba-
teu o Lagoa, por 17-9 e venceu o 
Vela de Tavira, por 8-5. 

Infantis 
A contar para o campeonato 
regional de Infantis, composto 
por cinco participantes, quando 
estão decorridas 6 jornadas, mas 
com o Gil Eanes a realizar so-
mente 4 jogos, ocupa o 52  lugar 
somando apenas uma vitória. 
A equipa Gilista tinha consegui-
do o segundo lugar no Torneio 
de Abertura. 

Iniciados 
A equipa de iniciados do Gil 
Eanes conquistou o 29  lugar no 
campeonato nacional, que reu-
niu apenas quatro equipas al- 

garvias. Recorde-se que a equipa 
Gilista tinha obtido o 39  lugar no 
Torneio de Abertura, justamente 
com as mesmas equipas, o que 
significa uma notória evolução 
das jovens lacobrígenses. 
Já no jogo de apuramento para a 
22  fase do campeonato nacional, 
o Gil Eanes perdeu em Alcácer 
do Sal como a AEDF Roupinho, 
por 27-18. 

Juvenis 
No campeonato nacional de 
juvenis, constituído somente 
por três equipas algarvias, o Gil 
Eanes ficou em último lugar, 
somando 1 vitória, 1 empate e 2  

derrotas. 
A equipa lacobrigense tinha 
obtido o 22  lugar no Torneio de 
Abertura, precisamente com as 
mesmas três equipas. 

Costa Doiro 

Infantis A 
em 22  lugar 

Minis 
No torneio do Algarve de Minis, 
composto por quatro equipas, o 
Costa Doiro ocupa o último lu- 

gar, ainda sem conhecer o sabor 
da vitória. 
Na terceira jornada, realizada 
no dia 21 de Fevereiro, no Pavi-
lhão da Escola Secundária Júlio 
Dantas, a equipa lacobrigense 
perdeu face ao Lagoa, por 47-20. 

Infantis 
O campeonato regional de in-
fantis conta com a participação 
de 6 equipas, sendo duas delas 
do Andebol Clube Costa Doiro 
(ACCD). 
Quando estão decorridas seis 
jornadas, o ACCD "A" ocupa o 
29  lugar, enquanto o ACCD "B" 
segue na 42  posição. 
Recorde-se que o Andebol Clu-
be Costa Doiro obteve o 29  lugar 
no Torneio de Abertura. 
De registar ainda a participação 
no famoso Torneio Sopa de Pe-
dra — Almeirim 2015, que decor-
reu nos dias 18 e 19 de Dezembro 
de 2015, tendo a equipa lacobri-
gense ficado em 2º lugar no gru-
po A, cujo vencedor foi o Spor-
ting. Nas meias finais, o Costa 
Doiro perdeu com a AD Bonjoa-
nenses e depois foi derrotado no 
apuramento do 32  lugar face ao 
ADA Mais, por 24-22. 

Iniciados 
No campeonato Nacional de Ini-
ciados — l2  fase, zona 9, compos-
to por 6 equipas, que terminou  

em 6 de Fevereiro, o ACCD clas-
sificou-se em 52  lugar, somando 3 
vitórias e 7 derrotas. 
De recordar que o ACCD tinha 
vencido o Torneio de Abertura 
com 4 equipas algarvias, e na sua 
participação no Torneio Sopa de 
Pedra — Almeirim 2015 obteve o 
42  lugar. 

Juvenis 
A equipa do ACCD classificou-
-se em 5º lugar na 12  fase do cam-
peonato nacional da 22  divisão, 
zona 6, composto por 8 partici-
pantes. 
A equipa lacobrigense tinha 
vencido o Torneio de Abertura, 
apenas com a participação de 
duas equipas. 
Já no Torneio Sopa de Pedra —
Almeirim 2015, o ACCD obteve 
o 49  lugar. 

Seniores 
Já terminou, no dia 27 de Feve-
reiro, o campeonato nacional da 
32  divisão, 12  fase, zona 5, onde 
o ACCD ficou em último lugar, 
averbando 10 derrotas. De regis-
tar que na derradeira jornada, a 
equipa lacobrigense perdeu em 
casa, face ao Lagoa (20-24), dan-
do indicação de uma margem de 
progressão neste regresso à com-
petição de seniores. 
Uma equipa em busca de expe-
riência competitiva 

Andebol 
Gil Eanes 

As meninas 
mais pequenas 
em destaque 
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Pódio das Terras do Infante 

Clubes 
Clube de Vela de Lagos: O prestigiado 
clube lacobrigense recebeu e apoiou os me-
lhores velejadores do Mundo que treinaram 
na Baía de Lagos, rumo aos Jogos Olímpi-
cos do Brasil 2016. 
Associação de Bodyboard de Sagres: O 
Clube onde pontifica Joana Schenker, con-
tinua em alta na comunicação social pro-
jectando a modalidade e o desporto do con-
celho de Vila do Bispo 
Andebol Clube Costa Doiro: Fantástica 
iniciativa do "Andebol de Rua" com um 
mar de crianças a aprender a modalidade, a 
praticar desporto e a divertir-se. 

Dirigentes 
Guy Anthony Simonds : Presidente do 
Clube de Vela de Lagos 
Carlos Carneiro Rodrigues: Presidente 
do Andebol Clube Costa Doiro 
Carlos Pacheco, Edgar Pacheco e Rui 
Martins: Seccionistas de Tiro com Arco e 
Besta do Grupo Popular das Portelas. 

Treinadores/Técnicos 
Pedro Pinto: ACCD. Grande dinamizador do 
andebol, que treina várias equipas e programa a 
participação em diversos torneios nacionais, e é 
o grande mentor e impulsionador do "Andebol 
de Rua" 
Carla Pedro: Clube Desportivo Gil Eanes. 
Treinadora das Minis, única equipa de andebol 
lacobrigense que lidera a classificação. 

Fernando Almeida: O Técnico do Ginásti-
ca Clube de Lagos, nesta época 2015/16 soma 
pódios e excelentes classificações, nos diversos 
escalões etários e em distintas competições. 

Atletas 
Joana Schenker, da Associação de Body-
board de Sagres, está na edição de Março da 
revista GQ Portugal, que este mês apresenta um 
extra especial magazine para ela. 
João Lourenço, piloto de enduro, de Vila do 
Bispo, brilhou ao lado dos melhores pilotos por-
tugueses, Hélder Rodrigues e Paulo Gonçalves, 
tendo obtido o 3° lugar da geral. 
Maria Ferro, do Sport Lagos e Benfica bri-
lhou no Corta Mato Escolar, conquistando o 2° 
lugar Regional e o 33° Nacional. 
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