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ANDEBOL 

Portugal 
já tem rivais 
4 Realizou-se o sorteio de 
apuramento da fase de gru-
pos do Europeu de 2020 

França, Lituânia e Roménia são os 
adversários de Portugal no Grupo 6 
da qualificação para o Europeu de 
seniores masculinos de 2020, 
segundo o sorteio realizado, 
ontem, no Archbishop's Palace, em 
Trondheim, Noruega. «Podemos 
considerar o sorteio como sorte ou 
azar, mas é sempre bom jogarmos 
com equipas como a francesa, por 
exemplo. Sabíamos que teríamos 
um adversário muito complicado. 
Será uma guerra entre Portugal, 
Lituânia e Roménia pelo segundo 
lugar do grupo», defendeu o 
selecionador nacional, Paulo 
Pereira, que se prepara para entrar 
no andebol romeno como treinador 
do CSM Bucuresti. «Para já, 
estamos completamente focados 
no nosso atual rival, Sérvia, porque 
queremos regressar rapidamente 
aos grandes palcos internacionais. 
Estamos a fazer todos os esforços 
para nos munirmos de todas as 
armas e concretizarmos o objetivo 
de aceder ao Mundial.» 
A fase final do Europeu Suécia-
-Áustria-Noruega 2020 realiza-se 
de 10 a 26 de janeiro de 2020. 
Suécia, Áustria e Noruega, na 
qualidade de organizadores, e 
Espanha, atual campeã da Europa-
-2018, já estão apurados para a 
fase final. Dois primeiros 

EUROPEU DE 2020 
crupos de qualificação 

GRUPO 1  
Alemanha, Polónia, Israel e Kosovo 

GRUPO  2 
Croácia, Sérvia, Suíça e Bélgica 

GRUPO  3  
Macedónia, Islândia, Turquia e Grécia 

GRUPO 4 
Eslovénia, Holanda, Letónia e Estónia 

GRUPO 5  
Bielorrússia, República Checa, Bós-

nia-Herzegovina e Finlândia 
GRUPO 6  

França,  PORTUGAL,  Lituânia e Ro-
ménia 
GRUPO  7 

Hungria, Rússia, Eslováquia e Itália 
GRUPO 8  

Dinamarca, Montenegro, Ucrânia e 
Ilhas Faroé 

111 
QUALIFICAÇÃO/GRUPO 6 
4.1.'  Jornada 
4 24/  25 outubro 2o18  
França - Lituânia 
PORTUGAL  - Roménia 
▪ Jornada 
▪ 27/28 outubro 21318  
Roménia - FranSa  
Lituânia - PORTUGAL  
▪ 3.' Jornada -} ioni abril 2019  
PORTUGAL - França  
Roménia - Lituânia  
▪ 4.' Jornada  4 13/14 abril 2019  
França - PORTUGAL  
Lituânia - Roménia  
4 5.' Jornada 412/13 junho zoig  
Lituânia - França  
Roménia - PORTUGAL  
▪ 6.' Jornada 4 15/16 junho 2019  
França - Roménia  
PORTUGAL - Lituânia 

classificados de cada grupo, assim 
como os quatro melhores terceiros, 
também se apuram. 

PAI II n cnikn-nciAcp 

1 

DATAS DE 

Selecionador nacional, Paulo Pereira, antecipa «guerra» pelo segundo lugar 
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França, Lituânia e Roménia são os adversários de Portugal no Grupo 6 da qualificação para o Europeu
de seniores masculinos de 2020, segundo o sorteio realizado, ontem, no Archbishop's Palace, em
Trondheim, Noruega.
 
Podemos considerar o sorteio como sorte ou azar, mas é sempre bom jogarmos com equipas como a
francesa, por exemplo. Sabíamos que teríamos um adversário muito complicado. Será uma guerra
entre Portugal, Lituânia e Roménia pelo segundo lugar do grupo , defendeu o selecionador nacional,
Paulo Pereira, que se prepara para entrar no andebol romeno como treinador do CSM Bucuresti.  Para
já, estamos completamente focados no nosso atual rival, Sérvia, porque queremos regressar
rapidamente aos grandes palcos internacionais. Estamos a fazer todos os esforços para nos munirmos
de todas as armas e concretizarmos o objetivo de aceder ao Mundial.
 
A fase final do Europeu Suécia-Áustria-Noruega 2020 realiza-se de 10 a 26 de janeiro de 2020.
Suécia, Áustria e Noruega, na qualidade de organizadores, e Espanha, atual campeã da Europa-2018,
já estão apurados para a fase final.  Dois primeiros classificados de cada grupo, assim como os quatro
melhores terceiros, também se apuram.
 
Datas da qualificação, Grupo 6:
 
1.ª Jornada, 24/25 outubro 2018
França - Lituânia
PORTUGAL - Roménia
 
2.ª Jornada, 27/28 outubro 2018 
Roménia - França
Lituânia - PORTUGAL
 
3.ª Jornada, 10/11 abril 2019
PORTUGAL - França
Roménia - Lituânia
 
4.ª Jornada, 13/14 abril 2019
França - PORTUGAL
Lituânia - Roménia
 
5.ª Jornada, 12/13 junho 2019
Lituânia - França
Roménia - PORTUGAL
 
6.ª Jornada, 15/16 junho 2019
França - Roménia
PORTUGAL - Lituânia
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Grupos:
 
GRUPO 1: Alemanha, Polónia, Israel e Kosovo
 
GRUPO 2: Croácia, Sérvia, Suíça e Bélgica
 
GRUPO 3: Macedónia, Islândia, Turquia e Grécia
 
GRUPO 4: Eslovénia, Holanda, Letónia e Estónia
 
GRUPO 5: Bielorrússia, República Checa, Bósnia-Herzegovina e Finlândia
 
GRUPO 6: França, PORTUGAL, Lituânia e Roménia
 
GRUPO 7: Hungria, Rússia, Eslováquia e Itália
 
GRUPO 8: Dinamarca, Montenegro, Ucrânia e Ilhas Faroé
 
Redação
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Adérito Esteves

“Ena! Isto é no primeiro título.
Quando ganhámos ao [Colégio]
João de Barros com um golo no
último segundo daque la se-
nhora [Ana Seabra] que es tá ali
a dar o treino”. A exclamação é
feita por Joana Ferreira ao ser
confrontada com uma fotogra-
fia onde aparece, no alto dos
seus 15 anos - e o “alto” não sur -
ge aqui por acaso, ou não fosse
já a mais alta das pessoas que
aparecem na imagem -, a feste-
jar o primeiro título de campeão
nacional do Alavarium, con-
quistado em 2013. No clube des -
de os 9 anos, Joana foi uma das
atletas que, no momento de eu-
foria daquela conquista histó-
rica do clube aveirense, não
controlou as emoções e saltou
para dentro do campo para fes-
tejar com as jogadoras que eram
então as suas principais referên -
cias: as seniores do seu clube.

Num plano mais abaixo, outra
jogadora que é do Alavarium
“desde pequenina”, e que, a ava-
liar pelo sorriso, até pode pare-
cer que fazia parte do plantel
que venceu aquele título histó-
rico, surge Rebeca Freitas, ou
simplesmente Be cky, na altura
com 14 anos. “É claro que os
melhores momentos que vivi
no clube foram os títulos”, re-
conhece a atleta que tem ainda
idade júnior e que também che-
gou ao clube aos 9 anos.

Outrora “apenas” jogadoras/
adep tas, Joana e Rebeca conti-
nuam, ainda agora, a introme-
ter-se entre as “grandes”. E não
param de festejar no meio delas
cada vitória, sobretudo as mais

saborosas, como foi o caso do
triunfo diante da Assomada, no
passado fim-de-semana, que
apurou a equipa orientada por
Carlos Neiva para as meias-fi-
nais. A diferença é que agora,
também fazem parte do plantel.
Cada triunfo tem um pedacinho
maior delas. E isso, claro, faz
com que encham o peito na
hora dessa conquista.

“É um orgulho e um privilégio
enormes fazer parte de uma
equipa que já ganhou tantos tí-
tulos e poder dar o meu contri-
buto a um plantel do qual já pra-
ticamente sentia que fazia par -
te”, reconhece Becky, jogadora
de 19 anos, e internacional pela
equipa de juniores “A”.

Com mais experiência acu-
mulada, pelos quatro anos no

plantel sénior, todos com, no mí-
nimo, a chegada às meias-finais
do campeonato, Joana Ferreira
enaltece “o bom espírito da
equipa”, que “vale mais do que
ganhar todos os jogos”. “Mas
este ano, vamos ser campeãs,
pode já escrever aí”, rema ta, ad-
mitindo que, quan do chegou à
equipa, foi “um bocado abaixo

por jogar menos”. “Só que aí
veio o melhor de fazer parte
deste grupo, onde todas me pu-
xaram para cima”, sublinha.

Receita de sucesso alia
experiência e juventude

Amanhã, às 17.30 horas, o Ala-
varium começa a disputar as
meias-finais do Campeonato

Nacional da 1.ª Divisão Femini -
na - algo que acontece pelo sex -
to ano consecutivo (ver cai xa) -
e além da irreverência das duas
atletas/adeptas, leva para o
campo, a experiência acumu-
lada por jogadoras como Cláu-
dia Correia, Soraia Fernandes,
Soraia Domingues, Maria Ra-
mos ou Andreia Madail, as re-
sistentes do plantel que conse-
guiu o primeiro título nacional.

E é esta última que dá a voz à
ambição da equipa aveirense
para os jogos que aí vêm, frente
ao Madeira SAD. “Sabemos que
vai ser um jogo bastante com-
plicado contra uma equipa que
sempre se assumiu candidata
ao título nacional, mas vamos
dar tudo para vencer”, assegura
a guar da-redes.

Habituada a ganhar num per-
curso que já se estende há 14
anos no clube, e com presença
em todos os grandes momen-
tos do Alavarium, a atleta de 26
anos realça a importância de
“ganhar o primeiro jogo, em ca -
sa”, algo que será fundamental
para uma eliminatória disputa -
da à melhor de três e na qual é
o adversário que tem a vanta-
gem do “factor-casa”, fazendo
dois jogos na Madeira. |

Nunca foram de festejar (só) na
bancada e agora jogam também
Andebol O percurso de sucesso do Alavarium tem histórias de “miúdas” que antes só sonhavam
(e celebravam) com a equipa senior, mas que agora vão lutar por um lugar na final do campeonato

“Agora,
queremos é ser
campeões”

No registo desta época
do Alavarium com o
Madeira SAD encon-
tram-se duas derrotas
em igual número de jo-
gos... ambas por um.
“Não senti que fomos in-
feriores em nenhum dos
jogos e no segundo até
estivemos a ganhar até
ao fim. E aquilo que
sinto é que todas as jo-
gadoras acreditam que
podem ir à final”, ga-
rante Carlos Neiva. Con-
siderando que “ganhar
em casa será um pe-
queno passo” para che-
gar aos jogos decisivos,
o técnico aveirense de-
fende ainda que, “contra
equipas mais semelhan-
tes” em termos de valor,
a sua equipa sente-se
mais à vontade. “Muitos
não acreditavam em nós
e afastaram-nos da dis-
cussão pelo título, mas
isso deu-nos maior mo-
tivação e, agora, quere-
mos é ser campeões”,
assume Carlos Neiva. |

Depois de já terem vibrado na bancada com os primeiros títulos, Joana e Rebeca integram o plantel

Com o apuramento conse-
guido na “negra” dos quar-
tos-de-final, diante da Asso-
mada, o Alavarium alcan-
çou a sua sexta presença
consecutiva nas meias-fi-
nais, um registo importante
e que apenas é acompa-
nhado pela equipa do... Ma-
deira SAD. Recorde-se que,
depois do primeiro título

nacional, conquistado em
2013, o Alavarium chegaria
ao tri-campeonato, tendo,
depois disso, perdido a final
de 2016, mais uma vez, para
o Madeira SAD. No ano pas-
sado, a equipa de Carlos
Neiva foi eliminada, nas
meias-finais, pelo Colégio
de Gaia, que se sagraria
campeão nacional. |

Alavarium faz o pleno de meias-finais
nas últimas seis temporadas

RICARDO CARVALHAL
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Fundador Adriano Lucas (1925-2011) |  Director Adriano Callé Lucas |    Jornal defensor da valorização de Aveiro e da Região das Beiras
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Novo prédio junto
à estação em fase
de licenciamento
Aveiro | P32

AdRA anda pelas 
escolas a alertar para
o valor da água
Campanha | P3

Águeda preparada
para etapa do Mundial
Motocross | P30

Novidades no grande
comércio em Aveiro
Economia | P5

GRESTEL INVESTE 
2,5 MILHÕES EM VAGOS
Empresa cerâmica vai construir uma plataforma logística e um novo “outlet”, na Zona
Industrial de Vagos. Está prevista a criação de 20 novos postos de trabalho  Página 27

RICARDO CARVALHAL

Aveirenses começam, amanhã, a disputa por um lugar na final da 1.ª Divisão de Andebol Feminino Página 31

iAlavarium preparai

imais uma meia-finali 
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Fim-de-semana

FUTEBOL
I Liga
30.ª jornada
Hoje
P.Ferreira-Braga (20h30-SportTv 1)
Amanhã
Portimonense-Estoril (16h00-
SportTv 1), Desp. Aves-Feirense
(16h00-SportTv 4), Boavista-Cha-
ves (18h15-SportTv 1) e V.Guima-
rães-V.Setúbal (20h30-SportTv 1).
Domingo
Marítimo-Moreirense (16h00-
SportTv 1), Benfica-FC Porto
(18h00-BTv) e Belenenses-Spor-
ting (20h15-SportTv 1).
Segunda-feira
Rio Ave-Tondela (20h00-SportTv
1)

II Liga
34.ª jornada
Domingo
Sp. Covilhã-Cova da Piedade, Lei-
xões-Penafiel, Nacional-Santa
Clara, Real SC-Varzim, Braga B-V.
Guimarães B, Arouca-Benfica B, FC
Famalicão-Académica e UD Olivei-
rense-Gil Vicente e Académico-
U.Madeira (15h00).
Segunda-feira
FC Porto B-Sporting B (16h00-
Porto Canal).

Campeonato de
Portugal-Série B
29.ª jornada
Domingo
Coimbrões-Camacha, Sp. Espinho-
Felgueiras, Canelas 2010-Cinfães, P.
Rubras-Cesarense, Sanjoanense-
Freamunde, Salgueiros-Sousense,
Amarante-Trofense e Gondomar-
Aliança de Gandra.

Campeonato de
Portugal-Série C
29.ª jornada
Domingo
Ferreira de Aves-Mortágua, AD
Nogueirense-Gafanha, Águias do
Moradal-Lusitano FC, ARC
Oleiros-Sertanense, Fornos de
Algodres-RD Águeda, Benfica
C.Branco-Sourense, Marítimo B-
Anadia e Marinhense-U.Leiria.

Nacional de Juniores
- Fase de Subida - Sul
7.ª jornada
Amanhã
Farense-Nacional, Casa Pia-
Marítimo e Tondela-Alverca.

Nacional de Juniores
- Manutenção - Série B
9.ª jornada
Amanhã
Académico-Padroense, U.Paredes-
Arouca, UD Oliveirense-Sousense e
Nogueirense FC-Penafiel.

Nacional de Juniores
- Manutenção - Série C
9.ª jornada
Amanhã
Sp. Covilhã-Sp. Pombal, União FC-
Anadia, CD Gouveia-Eirense e Vigor
Mocidade-Lusitano FC.

FUTEBOL FEMININO

Taça Nacional
Promoção - Série E
1.ª jornada
Domingo
Viseu 2001-Atl Clube Cucujães e FC

Cesarense-Clube Desp.Tarei.

Taça Nacional
Promoção - Série F
1.ª jornada
Domingo
Murtoense-Seia FC e Fundação
Dona Laura Santos-MD.Eirolense

AF VISEU

Divisão de Honra
24.ª jornada
Domingo
Paivense-CA Molelos, Penalva
Castelo-SC Lamego, Lamelas-
Vouzelenses, Moimenta da
Beira-Sampedrense, Carregal do
Sal-Mangualde, Nespereira FC-GDC
Roriz, GD Resende-AD Sátão e
Silgueiros-Castro Daire.

1.ª Divisão - Norte
21.ª jornada
Domingo
Campia-Oliv. Douro, Sezurense-
Santacruzense, Carvalhais-Os
Ceireiros, Vilamaiorense-GD Parada
e Ol. Frades-Tarouquense.

1.ª Divisão - Sul
21.ª jornada
Domingo
Besteiros FC-Repesenses, Vila Chã
de Sá-C. Senhorim, Nandufe-Moim.ª
Dão,  Sp.Santar-Santacombadense
e Vale de Açores-SL Nelas.

Futebol Jovem
- Fases fInais 
Juniores
1.ª jornada
Amanhã
Mortágua-SC Lamego, Cinfães-
Viseu 2001 e Repesenses-AD
Sátão

Juvenis
2.ª jornada
Amanhã
O Pinguinzinho-Souselo FC.
Domingo
Repesenses-Viseu e Benfica e
Lusitano FC-AD Sátão.

Iniciados 
2.ª jornada
Domingo
Cracks Lamego-Sp.Vale de Açores,
Viseu 2001-Lusitano FC e CD
Cinfães-Repesenses

Infantis Sub-13
2.ª jornada
Amanhã
O Pinguinzinho-Os Pestinhas,
Cracks de Lamego-CD Cinfães e
Repesenses-Lusitano FC.

Infantis Sub-12
1.ª jornada
Amanhã
CP VN Paiva-Repesenses, Cracks
Lamego-CB Viseu e Viseu United
FC-O Pinguinzinho.

Benjamins Sub-11
2.ª jornada
Amanhã
Repesenses-Penalva do Castelo e
Cracks de Lamego-O Crasto
Domingo
Lusitano FC-CRC Santo André.

Benjamins Sub-10
2.ª jornada
Amanhã
Dín. Estação B-Os Pestinhas, O
Pinguinzinho-GD Resende e
Académico-Repesenses. 

- Taça AF Viseu

Juniores - Série A
1.ª jornada
Amanhã
Est. Mondego-GD Oliveira de
Frades, GD Resende-Viseu e
Benfica e Carregal do Sal-SL Nelas.

Juniores - Série B
1.ª jornada
Amanhã
GD Mangualde-Cracks Lamego,
Penalva Castelo-CA Molelos e CD
Tondela-Nespereira FC.

Juniores - Série C
1.ª jornada
Amanhã
GD Silgueiros-Os Viriatos e SC
Tarouca-FC Ranhados

Juvenis - Série A
1.ª jornada
Domingo
UD Sampedrense-Penalva do
Castelo, Os Viriatos-Vila Chã de Sá e
Viseu 2001-Académico B

Juvenis - Série B
1.ª jornada
Domingo
Viseu e Benfica-CA Molelos e
Carregal do Sal-O Pinguinzinho.

Juvenis - Série C
1.ª jornada
Domingo
CD Tondela 'N'-Académico e Viseu
United FC 'N'-GD Oliveira de Frades.

Juvenis - Série D
1.ª jornada
Domingo
Mangualde-Paivense, Viseu United-
Os Vouzelenses e Mortágua-O
Crasto.

Juvenis - Série E
1.ª jornada
Domingo
Os Ceireiros-SL Nelas e Moimenta
da Beira-Canas de Senhorim. 

Iniciados - Série A
2.ª jornada
Domingo
Os Ceireiros-Viseu United FC B, GD
Oliveira de Frades-Vila Chã de Sá e
FC Ranhados-Penalva do Castelo.

Iniciados - Série B
2.ª jornada
Domingo
Mangualde-SC Tarouca, Académico-
Os Viriatos e SL Nelas-CA Molelos.

Iniciados - Série C
2.ª jornada
Domingo
AD Sátão-Sampedrense B, O
Pinguinzinho B-GD Resende e
Académico B-Viseu e Benfica B.

Iniciados - Série D
2.ª jornada
Domingo
Os Viriatos 'B-Repesenses B, O
Crasto-Viseu 2001 B e UD
Sampedrense-Souselo FC. 

Infantis Sub-13 - Série A
2.ª jornada
Amanhã
CD Leomil-SC Tarouca, AD Sátão-
SL Nelas e GD Mangualde-Os
Vouzelenses

Infantis Sub-13 - Série B
2.ª jornada
Amanhã
Os Galfarritos-O Crasto e Casa do
Povo de Vila Nova de Paiva-GD
Silgueiros 

Infantis Sub-13 - Série C
2.ª jornada
Amanhã
Repesenses B-Dínamo Clube
Estação e Souselo FC-Académico.

Infantis Sub-13 - Série D
2.ª jornada
Amanhã
Viseu 2001-Canas de Senhorim e
Carregal do Sal-Sp. Vale de Açores. 

Infantis Sub-12 - Série A
2.ª jornada
Amanhã
Académico-Sp. Vale de Açores,
ASDREQ-GD Resende, CRC Santo
André-CD Leomil.

Infantis Sub-12 - Série B
2.ª jornada
Amanhã
Académico B-Dínamo Estação, SC
Tarouca-UD Sampedrense e Vila
Chã de Sá-Ferreira de Aves.

Infantis Sub-12 - Série C
2.ª jornada
Amanhã
Lusitano FC-Carregal do Sal, SL
Nelas-AD Sátão e GD Oliveira de
Frades-Os Pestinhas.

Benjamins Sub-11
- Série A
2.ª jornada
Amanhã
Viseu 2001-ASDREQ, Penalva do
Castelo B-Os Galfarritos e SL
Nelas-Os Viriatos

Benjamins Sub-11
- Série B
2.ª jornada
Amanhã
O Pinguinzinho-GD Mangualde,
Viseu e Benfica-C. Senhorim e
Carregal do Sal-Académico.

Benjamins Sub-11
- Série C
2.ª jornada
Amanhã
CD Cinfães-Souselo FC, CP Vila
Nova de Paiva-GD Oliveira de
Frades e SC Tarouca-Mortágua FC.

Benjamins Sub-11
- Série D
2.ª jornada
Amanhã
Académico B-Os Vouzelenses e AD
Sátão-CD Leomil.

Escolas Sub-10 - Série A
2.ª jornada
Amanhã
Ferreira de Aves-Mortágua, Os
Pestinhas B-Repesenses B e O
Crasto-GD Silgueiros.

Escolas Sub-10 - Série B
2.ª jornada
Amanhã
SL Nelas-Vila Chã de Sá e
Académico B-Viseu 2001 B.

Escolas Sub-10 - Série C
2.ª jornada
Amanhã
Footlafões-CD Leomil e CRC Santo
André-Os Viriatos.

Escolas Sub-10 - Série D
2.ª jornada
Amanhã
Viseu 2001-P. Castelo e Os
Galfarritos-Dínamo Estação.

Escolas Sub-10 - Série E
1.ª jornada
Amanhã
Lusitano FC-Souselo FC e SC
Tarouca-GD Oliveira de Frades.

AF GUARDA
1.ª Divisão
23.ª jornada
Domingo
VF Naves-AD São Romão, Os
Vilanovenses-Ginásio Figueirense,
Aguiar da Beira-Desportiva do
Soito, SC Sabugal-Sp. Mêda, Estrela
Almeida-Guarda Unida, Manteigas-
Trancoso e Vila Cortez-CD Gouveia.

2.ª Divisão
14.ª jornada
Domingo
Casal Cinza-Paços da Serra, FC
Pala-Vilar Formoso, ADC Castelos-
Freixo de Numão e GD Foz Côa-SC
Celoricense.

FUTSAL
2.ª Divisão - Fase de 
Subida - Zona Norte
7.ª jornada
Amanhã
ABC Nelas-Nogueiró e Tenões
Domingo
Viseu 2001-CS São João e Caxinas-
CR Candoso

Taça Nacional Juniores
- Série C
5.ª Jornada
Amanhã
PARC Pindelo-ABC Nelas

Taça Nacional Juvenis
1.ª Fase - Norte - Série B
4.ª Jornada
Domingo
FJ Antunes-Viseu 2001

Taça Nacional Juvenis
1.ª Fase - Norte - Série C
4.ª Jornada
Domingo
Pedreles-GDC Lordelo.

Taça Nacional Iniciados
- Série B
4.ª Jornada
Domingo
Colégio Caldinhas-Viseu 2001 

AF Viseu
Iniciados Masculinos
20.ª Jornada
Domingo
GD SJ Pesqueira-CB Viseu, SC
Lamego-ABC Nelas, Viseu 2001-
Gumirães, Armamar-Gigantes SM e
CB Sernancelhe-Atitudes Traquinas.

ANDEBOL
Taça Armando
Campos - Seniores
Masculinos
2.ª Jornada
Amanhã
Académico-CDC Santana

Juvenis Femininos
- 2.ª Fase - Zona 2
5.ª Jornada
Amanhã
Alavarium-AA São Pedro do Sul

Juvenis Masculinos
- 1.ª Divisao - Zona 2
- Grupo B
5.ª Jornada
Amanhã
AC Lamego-FC Porto A e NA
Penedono-Estrela Vigorosa Sport.

Juvenis Masculinos
- 2.ª Divisão - 2.ªFase 
- Zona 1
7.ª Jornada
Amanhã
São Paio Oleiros-GC Tarouca.

- Zona 2
3.ª Jornada
Amanhã
Guarda Unida-AA S. Pedro do Sul

Nacional de Iniciados
Masculinos - 2.ª Fase
- Zona 2
7.ª Jornada
Domingo
AC Lamego-Boavista FC

- Zona 3
7.ª Jornada
Domingo
Académico-AA Avanca e AA S.
Pedro do Sul-Alavarium

Nacional de Iniciados
Femininos - 2.ª Fase
- Zona 2
6.ª Jornada
Domingo
AA S. Pedro do Sul-CD Feirense A.

BASQUETEBOL
22.ª Taça Nacional -
Sub-18 Masculinos
1.ª Fase - Norte B
Amanhã
ACER Tondela-Academica de
Coimbra (17h00-Pav. Mun. Tondela)

Campeonato Nacional
- Sub-14 Masculinos
2.ª Fase - Zona Norte
Domingo
ASSCR Gumirães-Maia BC 'B'
(18h30 – Pav.Desp. Fontelo)

Campeonato Distrital -
Sub-19 Femininos 
2.ª Divisão- AB Porto
Domingo
ASSCR Gumirães-CBP 2012
(16h30-Pav.Desp.Fontelo)

ATLETISMO
2.ª Meia Maratona 
de Tondela - Ecopista
do Dão
Liga Allianz Running by Record
Domingo
Meia-maratona (21km), Mini-
-maratona (11km) e Caminhada
(5km).

CICLISMO
Grande Prémio Beiras
e Serra da Estrela
Guarda
Hoje
1.ª etapa: Mêda-Figueira de Castelo
Rodrigo (177,2 km)
Amanhã
2.ª etapa: Sabugal-Seia (93,9 km) 
Domingo
3.ª etapa: Gouveia-Guarda (168,3
km)

HÓQUEI PATINS
Regional Escolares
Grupo A  - 1.ª fase
4.ª Jornada 
Domingo
HC Viseu-HC Mealhada (13h30 -
Pavilhão Escola Secundária Viriato)
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Andebol: seleções regionais

Fase final do torneio
realiza-se em Celorico
A fase final nacional do torneio das seleções re-
gionais masculinas de andebol disputa-se em 
Celorico de Basto entre os dias 11 e 13 de maio.

As seis equipas (AA Braga, Porto, Aveiro, Al-
garve, Viseu/Guarda e Lisboa) são divididas em 
duas zonas de três Associações cada e vão jogar 
todas contra todas a uma volta. Seguem-se as 
meias-finais e a final.

Quanto à fase final em femininos, terá lugar 
em Odemira, de 15 a 17 de junho. As seis equi-
pas apuradas para a fase final — Braga, Porto, 
Lisboa, Madeira, Aveiro e Algarve — dividem-
-se em duas zonas de três Associações cada e vão 
jogar todas contra todas a uma volta.
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Seleção Nacional vai ter dois rivais do seu nível 

Euro'2020 ao alcance de Portugal 
*se Portugal vai terumadver-
sário muito difícil - a França - e 
dois acessíveis- Lituânia e Ro-
ménia - na luta por um dos 24 
lugares no Europeu de 2020, 
que será realizado entre Sué-
cia, Áustria e Noruega, todos 
apurados comoorganizadores, 
tal como a Espanha, a atual 
campeã. As restantes 20 vagas 
serão discutidas em oito gru-
pos, apurando os dois primei-
ros e ainda os quatro melhores 
terceiros, pelo que o sorteio 
realizado ontem não foi mau 
para a equipa de Paulo Jorge Pe- 

reira. "Sabíamos que íamos ter 
um adversário muito compli-
cado, mas é sempre bom jogar-
mos com equipas como a Fran-
ça. Vai ser uma guerra entre 
nós, Lituânia e Roménia pelo 
segundo lugar do grupo", ana-
lisou o selecionador nacional. 
Com  Bósnia, Holanda e Portu-
gal empatados no19.° lugar do 
ranking, ontem houve umpré-
sorteio, para saber qual iria para 
o pote 3. A"fava" saiu à Bósnia, 
pois assim Portugal ficou com 
o 23.° (Lituânia) e 31.° (Romé-
nia) do ranldng. 
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Paulo Jorge Pereira já ganhou ontem o primeiro jogo na Roménia 

r I  Paulo Jorge Pereira já orientou cinco treinos na Roménia e acredita 
que pode levar o CSM Bucaresti ao título e a um lugar de topo europeu 

"Isto faz parte de uma 
ambição antiga" 
Treinador português vai 
acumular as funções de 
técnico do CSM Bucaresti 
com as de selecionador 
nacional, tendo assinado 
com os romenos por esta 
época e a próxima, com 
mais uma de opção 

RUIGUIMARÃES 
••• "Treinarum clube na Eu-
ropa era uma ambição antiga, 
já anterior ao regresso a Portu-
gal, que felizmente consegui 
pela porta grande, através da 
Seleção Nacional", revelou a O 
JOGO Paulo Jorge Pereira, no 
dia seguinte a tornar-se trei-
nadordoCSMBucaresti, cargo 
que vai acumular como de se-
lecionador nacional. "Foi com 
muita ilusão que vim para a 
Roménia", frisa, já em Buca-
reste. 

Após os cinco primeiros trei-
nos, Paulo Pereira descreve as 
impressões iniciais: "O pri-
meiro dia foi excelente, por-
que, normalmente, na forma-
ção de grupos há aquela fase 
inicial do enamoramento, o 
que ainda está a acontecer. 
Oxalá dure muito tempo e 
consigamos, ainda este ano, 
lutar pelo título." 

O desejo de chegar ao título 
não é, no entanto, maisdo que 
isso mesmo. "Os dirigentes do 
clube não me pediram a con-
quista do campeonato, porque 
estão conscientes de que par-
timos com uma certa desvan-
tagem, embora o sistema seja 
ode play-off", explicou o téc-
nico, revelando: "Sou o tercei- 

"Tinha este sonho 
de trabalhar 
numa grande 
equipa da Europa 
e o GSM quer 
estar entre as 
melhores num 
curto espaço de 
tempo" 
Paulo Jorge Pereira 
Selecionador nacional e 

treinador do CMS Bucaresti 

ro treinador esta época, situa-
ção algo 'sui generis', mas de-
cidiram fazer já a troca para 
ganhar tempo para a tempora-
da seguinte, uma vez que aca-
bo de assinar um contrato que 
corresponde a estes três me-
ses, maisum ano e ainda outro 
de opção para ambas as partes. 
Ou seja, assinei por estes três 
meses e eventualmente mais 
dois anos." 

Afinalizar, Paulo Jorge Perei-
ra, que já passou por Angola e 
Tunísia, insiste no desejo que 
tinha de chegar a este pata-
mar. "Tinha este sonho de 
trabalharnumagrande equipa 
da Europa, e o CSM quer estar  

entre as melhores num curto 
espaço de tempo. Mas ainda 
está a fazer o caminho para lá 
chegar. Isto faz parte de uma 
ambição antiga, de acreditar 
que um português pode estar 
a trabalhar ao mais alto nível, 
que nós podemos, que somos 
capazes. Apenas é preciso tra-
balhar muito para isso." 

Para iniciara sua caminhada, 
o técnico português obteve 
ontem o primeiro triunfo, na 
visita ao Dunarea Calarasi, por 
24-31, e irá abrir o play-off do 
campeonato frente ao Poli Ti-
misoara. O CSM fechou a fase 
regular, ganha pelo Steaua de 
Bucareste, no quarto lugar. 
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OS FUNCIONÁRIOS 
CUJA REMUNERAÇÃO 
É SUPORTADA PELO 

CLUBE. PROFESSORES 
E INSTRUTORES SÃO 
PAGOS PELO LUCRO 

DAS SECÇÕES 

REPORTAGEM  Sede andou entre 
a Ajuda e Alcântara até 1967 e o 
clube de duas freguesias dá hoje 
cartas no andebol e no ténis de mesa. 
'Somos dos melhores de Lisboa 
sem futebol", diz o presidente 

Rui Barreto 
O centr que voltou a "casa" 
e a eterna rivalidade comi!~ 

BOA HORA CUMPRE SÉCULO 

Rui Barreto, de 26 anos, tem acordo para continuar 
no clube que o descobriu para a modalidade, bem 
perto da sua escola primária. Cumpre a 
terceira época nos seniores do Boa Hora e 
conta-nos porque saiu do Sp. Horta: "Havia 
um projeto para estar na I.a  divisão no 
centenário. Desportivamente, foi uma boa 
aposta. Acabei os estudos e estou perto 
da família. Sinto-me em casa, porque 
há envolvimento nesta estrutura 
pequena e 
familiar". Barreto 
é um dos ro 
jogadores que já 
estiveram também no vizinho de Belém. 
"Há uma rivalidade sadia com o Belenen-
ses. Ficaram bem chateados por termos 
ficado à frente deles no ano passado. 
Contudo, quando acabam o jogos vão 
todos para a paródia. Os jogadores são 
todos amigos", afiança o presidente. 

Paredes-meias com duas 
freguesias lisboetas, o Boa 
Hora comemora os ioo 
anos de existência provan-
do que o amor à camisola 
dá frutos. Tem seis mo&li-
dades, duas delas já no topo 
nacional 

nummucosturrow 
••• Embora a ideia existisse 
desde 1914, só a 13 de julho de 
1918, depois de terem cumpri-
do serviço militar na I Guerra 
Mundial, 23 entusiastas de-
ram opontapé de saída na cria-
ção de um clube que, ainda 
hoje, divide dois bairros. Em 
boa hora, diriam as freguesias 
de Ajuda e Alcântara, que vi-
ram nascer uma entidade des-
portiva de relevo. 

A nomenclatura Boa Hora 
Futebol Clube advém da cal-
çada na qual se situam as ins-
talações desportivas, exata-
mente entre freguesias. "O 
clube está na freguesia de Al- 

cãntara, porém, a sede saltitou 
para a Ajuda. Só quando foi 
deitado abaixo o campo pela-
do é que nos solidificámos em 
Alcântara", diz o presidente 
José Ramos. 

Davide Amado, presidente 
da freguesia de Alcântara, vê 
na localização uma oportuni-
dade: "Não sei como a Ajuda 
conseguiria que o complexo 
voasse para lá outra vez, mas 
não o analiso territorialmen-
te. É um clube representativo 
de duas freguesias, além de ser 
uma referência da zona Oci-
dental de Lisboa", adianta, em 
referência às cinco mudanças 
de sede ao longo dos tempos, 
estabilizado na Aliança Ope-
rária, em Alcântara, em 1967. 

Comoo nome indica, o clube 
começou por apostar no fute-
bol. Em 1992, a modalidade 
rainha deixou de ter prepon-
derância: "O futebol foi sem-
pre amador. Alargámos com o 
basquetebol, a natação e, pos- 

teriormente, com o andebol e 
o ténis de mesa. A direção de 
Fernando Tavares [que dá 
nome ao pavilhão] recons-
truiu o complexo e o futebol 
nunca mais voltou.Ainda ten-
támosofutsal, mas deuprejuí - 
zo. Somos um dos melhores 
clubes de Lisboa sem futebol. 
Apostamos no andebol e no 
ténis de mesa", refere, infor-
mando que as "atividades têm 

de serautossustentáveis": 
"Andebol é subsidiado 
pelos patrocinadores e 
pelos apoios estatais. Já 
os professores são cus-
teados pelas próprias 
secções". 

O edil local presta 
elogios: "O Boa Hora 
viveu dificuldades, 
mastornou-seequi-
librado e sustentá-
vel. Apoiamos com 

equipamentos e nas 
deslocaçõesdoandebol". 
A cumprir o quinto ano 
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f`. 

Foram seis 
sedessociais 
em100 anos e 
também são 
seis as 
modalidades 
atuais: 
andebol, padel, 
ténis de mesa, 
ténis, artes 
marciais e 
crossfit 

O Boa Hora 
tem uma casa 
do jogador 
destinada aos 
estrangeiros 
do andebol e 
uma piscina 
que virou lar do 
crossfrt 

2 

São os atletas 
-8 que estão no 

ténis de mesa 

DE bOTO 
à frente do clube, José Ramos 
lembra como idealizou o pro-
jeto de voltar a estar na elite 
do andebol. "O clube tinha 
acabado com a modalidade. 

"Já temos Fomos aos regionais, mas cin-
acordo com coanosdepoiscomemoramos 
todos os o centenário na elite. É dife- 
que rente estarmos na primeira 
queremos ou na segunda", revela, afir- 
para a mando a vontade de apostar 
próxima na formação, para "alimentar 
época. os seniores". E fecha a conver- 
Contamos sa com uma trave-mestra: 
coma ajuda "Somos um clube familiar. 
de Sporting Sem sermos grandes, os joga- 
e Benfica, dores não sofrem um grande 
que rodam choque em termos de condi- 
aqui ções. Todos recebem, mesmo 
jogadores. É só havendo um profissional 
um sinal de [servir) Uros Markovic]. Para 
confiança se jogar aqui, têm de ser bons 
em nós" seres humanos antes de se-

rem bons atletas. Andei mui- 
José Ramos tos anos atrás do Vasco Ribei- 
Presidente ro [45 anos], porque repre-

sentava a nossa mística", 
concretiza. 
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ANDEBOL 

França na rota 
de Portugal 

Portugal não teve um sorteio 
nada fácil no que diz respeito aos 
grupos de qualificação para o Eu-
ropeu de 2020, organizado pela 
Suécia, Áustria e Noruega. A Se - 
leção vai disputar o Grupo 6, ten-
do como adversários a fortíssima 
França (seis vezes campeã mun-
dial, três europeia e duas vezes 
olímpica), Lituânia e Roménia, 
duas seleções com tradição na 
modalidade. Mesmo assim, Por-
tugal parte como favorito ao apu-
ramento, já que cada um dos oito 
grupos qualifica as duas primei-
ras equipas, numa prova que será 
alargada pela primeira vez a 24 
conjuntos: Os três países anfi - 
triões e a Espanha, campeã em tí-
tulo, têm entrada direta. Os qua - 
tro melhores terceiros classifica-
dos também serão repescados 
para a fase final. e A.R. 
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Andebol/Angola: 1.º de Agosto conquista Supertaça Babacar Fall pela quarta vez
consecutiva
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13/04/2018

Meio: Sapo Online - Sapo Desporto Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=5d0fe0fb

 
'Agostinas' venceram o FAP, dos Camarões, por 26-23
 
A equipa feminina de andebol do 1.º de Agosto conquistou esta quinta-feira, no Cairo, Egipto, a
Supertaça Babacar Fall, ao derrotar o FAP dos Camarões, por 26-23.
 
Ao intervalo, a partida registava uma igualdade a 14 golos.
 
Este é o quarto título no palmarés das 'Agostinas', conquistados consecutivamente.
 
A partir de sexta-feira, o 1.º de Agosto e o Petro de Luanda vão disputar a 34.ª edição da Taça dos
clubes vencedores das Taças, a decorrer também no Cairo.
 
A formação rubro e negra, igualmente detentora deste troféu, está no grupo A, ao lado do Cara, da
República do Congo, HC Heritage, da RDC, Dynamic, dos Camarões, e do Al Ahly, que joga em casa.
 
Já as tricolores jogam no grupo B, com o FAP, dos Camarões, Abo Sport, da República do Congo,
Stade Mandji do Gabão, e Habitat HBC, da Costa do Marfim.
 
Partilhar Partilhar Partilhar
 
2018-04-13 08:44:34+01:00
 
Sportinforma / Angop
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Paulo Pereira: Vai ser uma guerra pelo segundo lugar entre nós, Lituânia e Roménia
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13/04/2018

Meio: ZeroZero.pt Online

URL: http://www.zerozero.pt/news.php?id=218813

 
Paulo Pereira, selecionador português, analisou o sorteio desta quinta-feira, onde Portugal ficou a
saber que vai ter de lutar por um dos lugares que dá acesso ao Europeu de 2020 com França, Lituânia
e Roménia.
 
Sabíamos que íamos ter um adversário muito complicado, pode ser visto como sorte ou azar, mas é
sempre bom jogarmos com estas equipas, como a França é disso exemplo. Vai ser uma guerra entre
nós, a Lituânia e a Roménia para conquistar o segundo lugar do Grupo , rematou o também técnico do
CSM Bucaresti.
 
Mas neste momento estamos completamente focados no nosso atual adversário, que é a Sérvia,
porque queremos rapidamente regressar aos grandes palcos do andebol internacional. Estamos a fazer
todos os esforços para estarmos munidos de todas as armas para conseguirmos alcançar o objetivo
que tanto é almejado por nós, que é ingressar no Campeonato do Mundo , concluiu o selecionador
Nacional, em declarações à Federação de Andebol de Portugal.
 
Recorde-se que Portugal está integrado no Grupo 6 da Fase de Qualificação para o Euro 2020,
disputada entre 24 de outubro de 2018 e 16 de junho de 2019, juntamente com França, Lituânia e
Roménia.
 
Gostava de sair do mundo Futebol de 11 e entrar no mundo de Andebol?
Acreditamos que vai gostar!
 
2018/04/13 01:32
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