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A1

Jornal de Estarreja   Tiragem: 3000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 12

  Cores: Cor

  Área: 25,63 x 9,32 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 35206142 29-04-2011

   Disputou-se, no passado
sábado, a 9ª jornada da fase A de
Juvenis Femininos, em São João
da Madeira.
   Sem qualquer estranheza, a
Sanjoanense saiu vencedora desta
partida. A jogar fora de casa, a
surpresa surgiu pela formação
Salreense, que marcou logo de
início e conseguiu “segurar” o
resultado nos primeiros dez
minutos da partida. Logo a seguir,
a equipa da casa encontrou-se e
comandou até ao final, saindo
para o intervalo com uma

// Andebol //

Actividades Cultural de Salreu
vantagem de 14 golos.
Assistiu-se a um início de
segunda parte em tudo
semelhante ao da primeira. As
Salreenses conseguiram marcar
quatro golos sem resposta. Na
continuação do
desenvolvimento do jogo, a
formação da casa mostrou
porque discute o lugar cimeiro
da tabela classificativa. A sete
minutos do final, a equipa da
AC Salreu marcou ainda cinco
golos. O resultado final foi 37-
12.

   Este jogo fica marcado por
alguma inconstância da
formação de Salreu, que
demonstra ainda alguma
imaturidade em gerir e
aproveitar as ocasiões favoráveis
de jogo que vão surgindo, que
possibilitariam resultados mais
motivadores.
   Nota positiva, contudo, para
esta formação, que assumiu uma
atitude defensiva sempre que a
equipa perdia a posse de bola,
impedindo contra-ataques
directos.

   Carlos Dias fez alinhar Mariana
Rodrigues, Sara Mortágua, Sara
Lima, Verónica Mortágua, Rosa
Couto, Sara Santos, Patrícia
Chipelo, Daniela Soares, Ana Lima
e Cristiana Lage.
   No próximo sábado recebem
em casa o vizinho ADA Canelas,
pelas 19h30.
   Os Minis e as Infantis estiveram
de folga no passado fim-de-
semana. No próximo sábado, os
Minis deslocam-se a Espinho para
defrontar o SC Espinho pelas
10h00. Às 17h00, as

Infantis defrontam o Saavedra
Guedes em casa.
   No domingo, 1 de Maio, será
realizado o habitual “Torneio Carlos
Martins”, em memória do ex-atleta
e amigo. Os jogos começam pelas
10h00, com os Minis a receberam a
formação do Alavarium. O dia
encerra com um jogo, pelas 17h15,
de ex-atletas Seniores da AC Salreu e
de outros clubes do Concelho que
jogaram e conviveram com o
homenageado. Com um almoço
convívio, este Torneio estende-se à
população em geral.
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A2

Jornal de Estarreja   Tiragem: 3000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 12

  Cores: Cor

  Área: 10,19 x 11,51 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 35206157 29-04-2011

   A Associação Cultural de Salreu promove, a 1 de Maio, mais
uma edição do Torneio “Carlos Martins”. A iniciativa conta com a
presença, para além dos três escalões femininos da Cultural de
Salreu, de atletas da Saavedra Guedes, Arsenal de Canelas e
Alavarium, em andebol.
   As partidas começam às 10h00 e prolongam-se até às 17h15,
com uma partida entre Seniores Masculinos, antigos atletas da
Associação e praticantes da modalidade.

Programa

10h00 – Minis
AC Salreu x Allavarium

11h15 – Juvenis Femininos
AC Salreu x Saavedra Guedes

14h30 – Infantis Femininos
AC Salreu x ADA Canelas

// Andebol - 1 de Maio  //

Torneio Carlos Martins
em Salreu

15h45 – Seniores Femininos
“Popotas”

17h15 – Seniores Masculinos
“Os Amigos”
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A3

Açoriano Oriental   Tiragem: 5008

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 34

  Cores: Preto e Branco

  Área: 9,85 x 7,56 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 35220176 28-04-2011
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A4

  Tiragem: 13109

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 39

  Cores: Cor

  Área: 21,24 x 30,32 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 35219063 28-04-2011
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A5

  Tiragem: 164605

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 37

  Cores: Cor

  Área: 4,73 x 4,73 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 35213203 28-04-2011
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A6

Diário As Beiras   Tiragem: 12000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 15

  Cores: Cor

  Área: 21,70 x 9,71 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 35219320 28-04-2011

111 O Centro de Medicina 
de Reabilitação da Região Cen-
tro – Rovisco Pais, na Tocha, foi 
o local escolhido para uma Ação 
Nacional de Formação de An-
debol em Cadeira de Rodas que 
tem lugar esta sexta-feira.

A iniciativa integra-se no pro-
jeto Andebol 4 All, que está a 
ser desenvolvido pela Federa-
ção Portuguesa de Andebol, em 
parceria com o Comité Para-
límpico de Portugal, Federação 
Portuguesa de Desporto para as 
Pessoas com Deficiência, Gabi-
nete Coordenador do Desporto 
Escolar e Associação Nacional 
de Desporto para a Deficiência 
Motora.

O Andebol 4 All tem como 
principal objetivo a implemen-

tação em Portugal da modali-
dade de Andebol em Cadeira 
de Rodas.

Um projeto inovador no que 

diz respeito ao desporto adap-
tado e que pretende minimizar, 
através da prática desportiva, 
as limitações inerentes à con-

dição de pessoa com deficiên-
cia. Nesse sentido, a prática de 
desporto tem benef ícios para 
o desenvolvimento f ísico, cog-

nitivo, e psicológico, fomenta 
a inclusão e o reconhecimento 
social e contribui para um me-
lhor desempenho das tarefas do 
quotidiano.

Até ao final do ano está pre-
vista a realização de mais for-
mações semelhantes, com es-
pecial incidência nos centros 
de medicina de reabilitação e 
outras entidades que trabalham 
diariamente com a recuperação 
de pessoas portadoras de defici-
ência motora.

A cerimónia de abertura está 
marcada para as 15H00, haven-
do ainda um esclarecimento 
teórico e outro prático com as 
participações de Jorge Carva-
lho, Silmara Fernandes e Danilo 
Ferreira.

Andebol Formação em cadeira de rodas na Tocha

Depois de basquetebol e râguebi, a aposta é no andebol em cadeira de rodas

Arquivo
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A7

Diário de Coimbra   Tiragem: 10549

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 13

  Cores: Preto e Branco

  Área: 16,70 x 15,73 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 35219715 28-04-2011

Formações práticas e teóricas
de andebol em cadeira de rodas
Amanhã, no Centro de Medicina de Reabilitação do Rovisco Pais, realiza-se
uma acção nacional de formação e apresentação do projecto “Andebol 4 All” 
José Carlos Silva

� O Centro de Medicina de Rea-
bilitação da Região Centro -
Rovisco Pais, na Tocha, foi o local
escolhido para uma acção nacio-
nal de formação de andebol em
cadeira de rodas que vai realizar-
se amanhã, a partir das 15h00. A
iniciativa integra-se no projecto
“Andebol 4 All”, que está a ser
desenvolvido pela Federação
Portuguesa de Andebol, em par-
ceria com o Comité Paralímpico
de Portugal, Federação Portugue-
sa de Desporto para as Pessoas
com Deficiência, Gabinete Coor-
denador do Desporto Escolar e
Associação Nacional de Desporto
para a Deficiência Motora.

Ao nível local estão envolvi-
das na organização diversas
entidades, designadamente a
Câmara de Cantanhede, Asso-
ciação dos Amigos do Centro de

Medicina de Reabilitação da
Região Centro - Rovisco Pais,
Governo Civil de Coimbra e a
Delegação Regional de Educação
do Centro (DREC).

O “Andebol 4 All” tem como
principal objectivo a implemen-
tação em Portugal da modalida-

de de andebol em cadeira de
rodas. Trata-se de um projecto
inovador no que diz respeito ao
Desporto Adaptado e que pre-
tende minimizar, através da
prática desportiva, as limitações
inerentes à condição de pessoa
com deficiência. Nesse sentido, a

prática de desporto tem benefí-
cios para o desenvolvimento
físico, cognitivo, e psicológico,
fomenta a inclusão e o reconhe-
cimento social e contribui para
um melhor desempenho das
tarefas do quotidiano.

Até ao final do ano está pre-
vista a realização de mais for-
mações semelhantes, com espe-
cial incidência nos centros de
medicina de reabilitação e
outras entidades que tratam da
recuperação de pessoas com
deficiência motora.

O programa desta acção ini-
cia-se às 15h00, com a apresen-
tação do projecto a cargo de Joa-
quim Escada. Às 16h15 segue-se
uma sessão teórica sobre o
andebol em cadeira de rodas,
com Jorge Carvalho, Silmara
Fernandes e Danilo Ferreira. A
acção termina com uma sessão
prática, às 17h30. l

D
.R
.

PROJECTO “4 Andebol All” é, amanhã, apresentado no Rovisco Pais
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A8

Diário de Leiria   Tiragem: 3722

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 19

  Cores: Preto e Branco

  Área: 27,28 x 18,27 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 35222302 28-04-2011
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A9

Diário de Notícias da Madeira   Tiragem: 13703

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 48

  Cores: Cor

  Área: 5,64 x 2,63 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 35220175 28-04-2011
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A10

Diário do Minho   Tiragem: 8500

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 31

  Cores: Cor

  Área: 8,54 x 6,51 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 35220216 28-04-2011

Associação de Braga promove
curso de árbitros de andebol

A Associação de Andebol de Braga inicia, amanhã, 

um curso de árbitros regionais da modalidade.

Decorrerá na sua sede, amanhã e sábado, e nos dias 

6 e 7 de Maio. As inscrições estão abertas, podendo 

ser obtidas informações nos serviços administrativos 

da Associação.

A primeira parte do curso abre às 21h00 de amanhã 

e encerra às 16h00 de sábado, o mesmo acontecendo 

no dia 6 de Maio com a abertura, enquanto o fecho 

está agendado para as 12h00 do dia 7.
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A11

Diário do Minho   Tiragem: 8500

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 28

  Cores: Cor

  Área: 13,83 x 9,20 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 35220154 28-04-2011

Andebol
FC Porto vence Benfica
e fica mais próximo do título

O FC Porto venceu ontem o 
Benfica por expressivo 28-18 
e deu um grande passo rumo 
ao terceiro título consecutivo 
de campeão nacional de an-
debol, agora com quatro pon-
tos de vantagem a quatro jor-
nadas do fim.

O guarda-redes Hugo Lau-
rentino, que a 10 minutos do 

fim saiu para a ovação da noite 
(resultado em 23-13), foi o jo-
gador chave do sucesso “azul-
-e-branco”, pois multiplicou-
se em defesas (36 no total, 61 
por cento de eficácia).

Laurentino foi decisivo nas 
defesas que permitiram à 
equipa ganhar vantagem e 
as que seguraram o coman-

do em números confortáveis 
quando os seus companhei-
ros revelavam menor acerto 
e inspiração.

O Benfica não ganha no 
Dragão desde 1989/90, mas 
se ontem ganhasse assumi-
ria o comando do campeo-
nato, apesar de em igualda-
de pontual.
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A12

Diário do Minho   Tiragem: 8500

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 30

  Cores: Cor

  Área: 19,29 x 15,22 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 35220200 28-04-2011

Hoje, a partir das 15h00

Paredes de Coura debate
“Juventude e Desporto” 

A organização dos Troféus 
Desportivos O Minhoto e o Mu-
nicípio de Paredes de Coura, 
promovem hoje, pelas 15h00, 
no Centro Cultural de Paredes 
de Coura, um colóquio subor-
dinado ao tema “Juventude e 
Desporto”.

Esta iniciativa terá como mo-
deradora Alexandra Marinhei-
ro, vereadora da Câmara Mu-
nicipal de Paredes de Coura 
e como oradores convidados 
Pedro Alves (hóquei em pa-
tins), Nuno Costa (taekwon-
do). João Costa (remo), Hélio 
Gomes (atletismo) e Tiago Pe-
reira (andebol).

A entrada é livre e destina-
-se a todos os interessados na 
temática, nomeadamente os 

envolvidos no fenómeno des-
portivo, realizando-se no âm-

bito da XIV edição de O Minho-
to Troféus Desportivos.

Este é já o 9.º colóquio anual 
(ocorre desde a VI Edição em 
Monção), sempre com temá-
ticas distintas e realizado nos 
vários municípios anfitriões, 
no qual participaram já 34 
oradores diferentes (em ane-
xo síntese dos colóquios ante-
riores), tendo como ponto de 
união a particularidade de se-
rem minhotos.

Complementarmente per-
mite aos jovens o contacto 
directo com atletas de gran-
de sucesso desportivo, suas 
vivências, desafios superados 
e a superar.

Tiago Pereira (ABC) é um dos oradores

DR
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A13

  Tiragem: 43531

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 32

  Cores: Cor

  Área: 26,16 x 19,97 cm²

  Corte: 1 de 3ID: 35216355 28-04-2011
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  Tiragem: 43531

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 33

  Cores: Cor

  Área: 26,22 x 10,44 cm²

  Corte: 2 de 3ID: 35216355 28-04-2011
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  Tiragem: 43531

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 5,31 x 4,17 cm²

  Corte: 3 de 3ID: 35216355 28-04-2011
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A16

  Tiragem: 109019

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 57

  Cores: Cor

  Área: 15,94 x 26,72 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 35212456 28-04-2011
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A17

  Tiragem: 20000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 18

  Cores: Preto e Branco

  Área: 22,33 x 8,16 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 35218790 28-04-2011

andEBol                 

Portugal defronta Roménia e Sérvia    
Portugal vai disputar a qualificação para o Europeu de andebol fe-
minino de 2012 frente à Roménia e Sérvia, juntando-se ainda o pri-
meiro classificado da ronda inaugural de apuramento. Grã-Bretanha, 
Israel, Finlândia e Grécia vão disputar o torneio de qualificação de 3 
a 5 de junho, com o vencedor a juntar-se ao grupo de Portugal. 
“O sorteio não foi o que esperava. Contava encontrar outra equi-
pa do pote 2 que não a Sérvia. Claro que vamos fazer tudo por 
tudo para surpreender e para nos superarmos e conseguirmos a 
qualificação”, sublinhou o selecionador Duarte Freitas. Em com-
petição vão estar 28 equipas distribuídas por sete grupos de quatro 
seleções: as duas primeiras de cada «poule» qualificam-se para o 
Europeu. A qualificação começa a 19 de outubro e termina a 3 de 
junho de 2012.
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A18

  Tiragem: 49454

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 39

  Cores: Cor

  Área: 11,26 x 21,02 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 35212622 28-04-2011

FC Porto bate Benfica 
rumo ao tricampeonato

a Muito apoiado pelos seus adeptos, 
que lotaram o pavilhão Dragão Caixa, 
o FC Porto venceu o Benfi ca – não 
ganha em casa dos “azuis e brancos” 
desde a época 89/90 – por uns expres-
sivos 28-18 e conquistou três pontos 
preciosos na luta pela revalidação do 
título. Foi um passo de gigante rumo 
ao tricampeonato, num clássico que 
era a partida mais importante da 6.ª 
jornada da fase fi nal do campeonato 
nacional de andebol.

As “águias” até foram as primeiras 
a marcar, mas com o decorrer dos mi-
nutos os jogadores revelaram muita 
ansiedade e impaciência no ataque. 
A resposta dos “dragões” não tardou. 
Sete golos sem resposta. A partir da-
qui o encontro entrou num período 
de maior acalmia. A formação co-
mandada por José António Silva ain-
da minorou a desvantagem graças ao 
esforço do capitão Carlos Carneiro 
(quatro dos sete golos da equipa no 
primeiro tempo) e de Ricardo Can-
deias, que durante largos minutos, 
foram a força motriz que travou o 
ataque “azul e branco”, permitindo 
ao Benfi ca encurtar a desvantagem 
para “apenas” 9-6 e “reentrar” no 
desafi o. 

Mas nos instantes fi nais da pri-
meira parte Wilson Davyes entrou 
na partida e deu uma nova dinâmi-

ca à equipa do FC Porto, que deixou 
novamente os “encarnados” a uma 
distância confortável (13-7), resultado 
que se verifi cava ao intervalo.

Hugo Laurentino foi um dos gran-
des responsáveis pelo sucesso “azul e 
branco”. O guarda-redes multiplicou-
se em defesas (36 no total) e permitiu 
à equipa manter-se no comando do 
marcador quando os seus compa-
nheiros revelaram menor acerto.

No segundo tempo, apesar da ex-
pulsão de João Lopes em cima do in-
tervalo, as “águias” voltaram a entrar 
melhor no desafi o e nos instantes ini-
ciais até conseguiram diminuir a des-
vantagem para quatro golos (16-12). 
Mas, à medida que o jogo caminhava 
para o fi nal, o Benfi ca começou a per-
der confi ança, enquanto o FC Porto 

foi aumentando a vantagem para 10 
golos (23-13). Uma diferença que iria 
manter-se até ao fi nal da partida, ape-
sar dos golos apontados por ambas 
as equipas.

Com esta vitória, a formação orien-
tada por Lujbomir Obradovic pode 
começar a defi nir as contas do título, 
quando faltam apenas quatro jorna-
das para o fi nal do campeonato. Já o 
Benfi ca perdeu uma excelente opor-
tunidade de assumir a liderança na 
competição, ainda que em igualdade 
de pontos com o FC Porto, que, com 
este triunfo, soma agora mais cinco 
pontos que os “encarnados” (45 pon-
tos). com Lusa

Vítor da Cruz Relva

A formação “azul e branca” 
está cada vez mais perto 
da revalidação do título 
nacional. Já os “encarnados” 
perderam a oportunidade
de assumir a liderança

5
São os pontos de 
vantagem que 
o FC Porto tem 
em relação ao 
Benfica, segundo 
classificado, 
após o triunfo
de ontem
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A19

  Tiragem: 104397

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 34

  Cores: Cor

  Área: 5,27 x 4,98 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 35216469 28-04-2011
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A20

  Tiragem: 104397

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 33

  Cores: Cor

  Área: 26,68 x 22,28 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 35216465 28-04-2011
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A21

  Tiragem: 104397

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 44

  Cores: Cor

  Área: 26,62 x 5,24 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 35216538 28-04-2011
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A22

Correio do Minho   Tiragem: 8000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 26

  Cores: Cor

  Área: 15,63 x 14,54 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 35203024 27-04-2011

> redacção

Com resultados muito positivos
na passada jornada dos respec-
tivos campeonatos, as equipas
de andebol de infantis e inicia-
das da Didáxis de Riba d’Ave
demonstraram que querem en-
trar na discussão dos títulos de
campeã nacional da modalidade.

Na passada segunda-feira,
frente à formação do CALE, as
atletas infantis conseguiram ul-
trapassar o equilíbrio que se ins-
talou no encontro e venceram
por apenas dois golos de dife-
rença ((18-16). Uma vitória
merecida para o que se viu em
campo, mas obtida com extrema
dificuldade perante a qualidade
da formação adversária que era,
na altura, primeira classificada
da série 2 do Campeonato Na-
cional de Infantis, posição que
reparte agora com as minhotas.

Já a formação do escalão de
iniciadas recebeu e venceu a
equipa do Moimenta da Beira
por claros 25-11. Com este re-
sultado a Didáxis ocupa o ter-
ceiro lugar da tabela classificati-
va, da série 2, do Campeonato

Nacional da II Divisão do es-
calão, mantendo intactas as aspi-
rações de conseguir assegurar
um lugar na fase final do respec-
tivo campeonato e, então, avan-
çar para a discussão do título na-
cional.

ANDEBOL

Didáxis quer entrar na discussão
dos títulos de campeã nacional

DR

Iniciadas da Didáxis mantêm a esperança de chegar ao título nacional
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PARA A PARTICIPAÇÃO DA SECUNDÁRIA HOMEM CRISTO

S. Bernardo Andebol
angaria fundos 
para as Escolíadas
� O clube de Andebol de S. Ber-
nardo disponibilizou-se a ofere-
cer o resultado da bilheteira de um
jogo à Escola Secundária Homem
Cristo, no intuito de angariar fun-
dos para a concretização das
Escolíadas 2011. A escola tem par-
ticipado com qualidade todos os
anos, mas com muitos constran-
gimentos financeiros, realidade
que se espera vir a ser aliviada
com esta colaboração.

O jogo em questão é o S. Ber-
nardo/Belenenses, para o campe-

onato nacional – 1.a divisão de an-
debol, a realizar no próximo sába-
do, pelas 17 horas, no Pavilhão
Desportivo de S. Bernardo. Os bi-
lhetes custam 1,50 euros e a venda
dos bilhetes será da responsabili-
dade dos alunos, pais e professo-
res da Escola Secundária Homem
Cristo. Logo que produzidos, os
bilhetes ficarão ao dispor na por-
taria da escola e no dia do jogo na
própria bilheteira do clube. O iní-
cio e o intervalo do jogo serão ani-
mados pelos alunos.l
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Andebol
FC Porto e Benfica jogam hoje

FC Porto e Benfica protagonizam ao final da tarde de 

hoje (19h30), no Dragão Caixa, o jogo que, para além de 

marcar o fecho da sexta jornada da fase final – grupo 

A – do Andebol 1, pode ajudar a definir o nome do 

futuro campeão nacional. 

O FC Porto, para além do facto de actuar em casa – 

onde este ano ainda não perdeu – tem a seu favor uma 

vantagem de dois pontos, o que retira alguma carga à 

partida. O encontro será dirigido pela dupla internacio-

nal de Leiria, Roberto Martins e Daniel Martins. 
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Andebol

Infantis da Didáxis
lideram campeonato

As equipas de infantis e as 
iniciadas da Didáxis de Riba 
de Ave venceram os jogos de 
andebol disputados no dia 25 
de Abril de 2011. 

As infantis receberam e ven-
ceram o CALE por 18-16, num 
jogo onde o equilíbrio no mar-
cador foi uma constante. 

Foi uma vitória merecida, 
mas obtida com muita dificul-
dade, pois o adversário ocu-
pava isolado o primeiro lugar 
da série 2 do campeonato na-
cional da categoria.

Depois desta jornada, o pri-
meiro lugar é repartido pelo 
CALE e pela Didáxis.

As iniciadas receberam e 

venceram a formação do Moi-
menta da Beira por 25-11.

Finda esta jornada a Didáxis 

ocupa o terceiro lugar da sé-
rie 2 do campeonato nacional 
da 2.ª divisão, no entanto ain-

da têm aspirações de alcançar 
um lugar na fase final do res-
pectivo campeonato.

Equipa de iniciadas da Didáxis

DR
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ANDEBOL
AAC ganha jogo fora  por falta de comparência 

 
A contar para a 9ª jornada do campeonato regional,  os iniciados do 

mÁgueda Andebol Clube (AAC) deslocaram-se à Gafanha da Encar-
nação para defrontar o Ílhavo AC, mas o jogo não se realizou por falta 
de comparência da equipa visitada, que se apresentou apenas com três 
jogadores.
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andebol

Portugal não conseguiu qualificação 
para o europeu de sub-19
Mónica Soares, ainda sub-17, marcou quatro golos 

no jogo decisivo com a Roménia

Perante uma Roménia muito 
forte, o jogo que decidia a selecção 
que se apurava para a fase fi nal do 
Campeonato da Europa de Sub-19 
femininas, Portugal não foi além 
de um resultado negativo de 22-32. 
Ficou assim afastado da competi-
ção, de nada valendo as vitórias 
anteriores com a Bulgária (33-16) 
e a Turquia (32-26).

A selecção integrou duas atletas 
da Casa do Povo de Valongo do 
Vouga. No jogo decisivo, Lisa An-
tunes não marcou e Mónica Soares 
(ainda sub-17, ou seja com idade de 
juvenil) concretizou quatro golos, 
tendo sido a terceira melhor mar-
cadora da equipa. 

A atleta do concelho de Águeda 
continua assim a ser uma fi gura 
central das selecções jovens femi-
ninas, depois de ter feito um terço 
dos golos na fase de apuramento 

para o europeu de sub-17, objec-
tivo conseguido juntamente com 
a Rússia, recentemente realizado 
em Alcanena. Mónica Soares é, de 
resto, capitã da equipa lusa no seu 
escalão.

No primeiro jogo desta fase de 
qualificação, frente à Bulgária, 
Lisa Antunes marcou dois golos e 
Mónica Soares três.

“Sabíamos que era um grupo 
muito complicado. De qualquer 
das formas, as atletas foram fan-
tásticas, dedicaram-se com um 
empenhamento extraordinário. A 
Roménia é um justo vencedor. E 
vamos continuar o bom trabalho e 
desejo a melhor sorte para todas as 
atletas e que tenham muito sucesso 
no futuro”, disse a seleccionadora 
nacional Sandra Fernandes, citada 
pelo site da Federação de Andebol 
de Portugal.
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