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   A Artística de Avanca venceu
o segundo jogo da segunda fase
do campeonato, frente ao
Madeira SAD, dando deste
modo um passo importante
rumo à manutenção no
Campeonato Nacional de
Andebol 1. O resultado final foi
de 31 x 30, com a Artística a sair
vencedora, frente ao primeiro
classificado da tabela do Grupo
B.
   A vontade de querer vencer
foi notória neste jogo da equipa
avancanense, obrigando a um
esforço extra de toda a equipa.
Apesar de ter chegado ao
intervalo a vencer, a Artística teve
alguns momentos em que a
vantagem foi de três ou quatro
golos, deixando-se sempre
empatar, ou até estar em

// Artística 31 x Madeira SAD 29 //

Artística “soma e segue” rumo
à manutenção no Andebol 1

desvantagem. No entanto, a ida
para ao intervalo em vantagem
deu alguma confiança e
esperança à equipa. Era
necessária calma e concentração
para conseguirem ganhar o jogo.
   A seis minutos do final, a
Madeira SAD vencia por 25x27,
no entanto, a Artística conseguiu
empatar o jogo. O treinador
forasteiro ainda pediu um
desconto de tempo, mas de nada
lhe valeu. Os seus jogadores não
mais conseguiram superar a
equipa da casa. Remataram ainda
por três vezes, no entanto a bola
foi ao poste ou para fora. Com
o forte apoio do público, os
avancaneses reagiram e partiram
para a vitória. Diogo Taboada
marcou o 28x27, Tiago Cunha
os 30x29, e para o delírio total,

Pedro Maia remata e finaliza o
resultado, (31x29).
   A destacar a prestação de Beto
Silva, com sete golos marcados,
e Tiago Cunha, com seis golos e
seis assistências de golo. João
Silva, guarda redes, não foi titular,
mas quando entrou já na segunda
parte, fez uma boa exibição, com
uma eficácia de defesa na ordem
dos 44 por cento.
   A Artística de Avanca está
assim na terceira posição da
tabela, acima da linha de água, o
que torna o caminho da
manutenção no campeonato de
andebol da primeira divisão, um
sonho possível.
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Amanhã há clássicos

O FC Porto recebe amanhã, no
Dragão Caixa, o Sporting, na 3.ª
jornada da fase final do Andebol 1.
Além do embate entre portistas e
sportinguistas, às 17h30, uma nota
para o ABC-Benfica, que se joga no
pavilhão Flávio Sá Leite, às 15h30.

Andebol
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RTP 1  	Meio: RTP 1 - Linha da Frente

 	Duração: 00:31:53

 	Hora de emissão: 21:00:00
 

ID: 46778641

 
21/03/2013

Verdes Anos

http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=ea599734-c1ca-4feb-983b-

a9b42621414e&userId=cea27784-a7a8-429c-b774-b23c6950c0bc

/

 
São poucos os que têm uma memória viva do Sporting ganhador. Habituaram-se a ouvir uma repetida
influência que pretende perpetuar um designo. Declarações de Augusto Inácio, homem que no ano
2000 acabou com o jejum de 18 anos, de José Veiga, empresário, de Dias da Cunha, ex-presidente do
Sporting, de Tomás Aires, ex-dirigente do Sporting, de Mário Moniz Pereira, sócio nº 2, de Raul
Carreira, seccionista Sporting, de Rolão Preto, ex-treinador adjunto do Sporting, de Paulo Futre, ex-
jogador do Sporting, de Cátio Baldé, empresário, de Daniel Carriço, ex-jogador do Sporting, de Lúcia
Santos, Museu "Mundo Sporting", de Soares Franco, ex-presidente do Sporting, de Francisco Costina,
ex-dirigente Sporting, de José Couceiro, ex-dirigente Sporting, de Luís Carlos, Torcida Verde, e de
Fernandes Mendes, Juventude Leonina.
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A Cerimónia de Entrega dos Troféus 
Desportivos “O Minhoto”, referentes ao 
ano de 2012, teve lugar no passado dia 12, 
terça-feira, em Ponte de Lima.

Na Gala, que decorreu no Restaurante 
Panorâmico da Expolima, estiveram pre-
sentes inúmeras personalidades e entida-
des oficiais, entre as quais, várias Câmaras 
Municipais da região Minho, o Turismo do 
Porto e Norte de Portugal, o Instituto Por-
tuguês do Desporto e Juventude, o Comité 
Olímpico de Portugal, várias federações 
e associações de clubes e diversos clubes 
desportivos, entre outros. Das diversas 
personalidades de destaque presentes, 
realça-se a presença de: Mário Silva, Au-
rora Cunha e Rosa Oliveira (atletismo); 
Emanuel Silva e Fernando Pimenta (ca-
noagem); Ana Azevedo e Mélissa Antunes 
(futsal); José Carlos Macedo e Domingos 
Vieira (desporto adaptado); Nuno Teixeira 
(hóquei em patins); Eduardo Salgado (an-
debol); Rui Lavarinhas, Rui Sousa e César 
Fonte (ciclismo); entre muitos outros.

No decorrer da cerimónia, abrilhanta-
da pela atuação do Grupo de Tocadores de 
Concertina do Concelho de Ponte de Lima, 
foram entregues 28 troféus atribuídos 
por votação do júri. Na gala, foram, ain-
da, entregues Troféus Especiais aos Cam-
peões da Europa/Mundo: Inês Fernandes, 
Jennyfer Nogueira e Susana Castro (des-

Andebol
Eduardo Salgado (Águas Santas, Braga)
Artes Marciais
Mário Silva (SC Braga – Taekwondo, 
Braga)
Atletismo
Rui Pedro Silva (SL Benfica, Famalicão)
Basquetebol
João Mesquita (Gal. Barreiro, Ponte Barca)
Canoagem
Samuel Amorim (CNP, Ponte de Lima)
Ciclismo
César Fonte (Epafel/Glassdrive, Viana)
Desporto Adaptado
Domingos Vieira (Braga, Póvoa  Lanhoso)
Desportos Motorizados
Jorge Rodrigues (Automobilismo, Braga)
Futebol Amador
Filipe Vieira (Courense, P. Lima)
Futebol Profissional
Adrien Silva (Sporting SC, A. Valdevez)
Futsal
Mélissa Antunes (ARJ Mogege, Braga)
Hóquei em Patins
Nuno Teixeira (OC Barcelos, Barcelos)
Natação
Andreia Gomes (Vitória SC, Guimarães)
Modalidades Diversas
João Sousa (Cl. Barcino - Ténis, 
Guimarães)
Remo
Bruno Tiago (ACDJ Cerveira, VN Cerveira)
Voleibol
Ricardo Lima (Castêlo da Maia, Viana)
Árbitro
Mário Lobo Silva (Futsal, Viana do 
Castelo)
Associações de Clubes
Associação de Xadrez do Distrito de Braga
Consagração
Rui Sousa (Efapel - Ciclismo, Viana)
Clube Desporto Escolar
Escola Secundária Alberto Sampaio 
(Braga)
Clube Fomento Desporto Jovem
AD “ Os Limianos” (Ponte de Lima)
Clube Ligação Desporto/Cultura
ARA, Riba D´Âncora (Caminha)
Evento - Final 8 Taça Portugal 
Basquetebol (Fed. Port. Basq. e CM Fafe)
Revelação
Hélder Nunes (FC Porto, Barcelos)
Treinador
Luís Marta (Boccia, Braga)
Grande Prémio Júri Individual
Emanuel Silva (Sporting - Canoagem, Braga)
Grande Prémio Júri Colectivo
Moreirense Futebol Clube (Guimarães)

Relação de vencedores
(Nome, Clube e Concelho)

“O Minhoto”  premiou os melhores
do  desporto de 2012

porto adaptado); a Gonçalo Alves, Hélder 
Nunes e Pedro Mendes (hóquei em patins); 
a Jean Michel Fernandes, José Rodrigues e 
Júlio Ferreira (taekwondo); a Tiago Sousa 
(jet ski);e a Dulce Félix (atletismo). Nesta 
edição foram ainda homenageados os atle-
tas presentes nos Jogos Paralímpicos (Inês 
Fernandes, Domingos Vieira, Luís Silva e 
José Carlos Macedo) e nos Jogos Olímpicos 
de Londres 2012 (Jessica Augusto, Dul-

ce Félix e Rui Pedro Silva, do atletismo, e 
Teresa Portela, Emanuel Silva e Fernando 
Pimenta, da canoagem).

O irrefutável sucesso de mais uma edi-
ção do Troféu “O Minhoto”, em muito se 
deveu à louvável postura de cooperação e 
abertura demonstrada pelo município de 
Ponte de Lima. 
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Nos dias 22, 23 e 24 de 
Março, realizar-se-á o II Termas 
Andebol Clube, um evento des-
tinado aos escalões de formação 
e que conta ter a presença de 
550 jovens atletas provenientes 
de várias partes do país. Estes 
jovens com idades compreendi-
das entre os 9 e os 15 anos, irão 
realizar cerca de 70 jogos repar-
tidos pelos pavilhões municipais 
de São Pedro do Sul e Vouzela, 
o pavilhão da escola secundária 
de São Pedro e ainda o pavilhão 
da Lameira.

A A PA ESU L tem como 
objectivos, promover a prática 
desportiva nos jovens bem como 
desenvolver o espírito de cama-
radagem e confraternização en-
tre os atletas; promover a região 
de Lafões, já que a acompanhar 
estes jovens, virão os pais que 
poderão pernoitar nas unida-
des hoteleiras da região, bem 
como apreciar a gastronomia 
e paisagem da zona e por fim 
sensibilizar as pessoas da região 
a acompanhar ainda mais o des-
porto na zona, recorrendo aos 
pavilhões para poderem assistir 
a mais um torneio jovem.

Vai realizar-se em Março o II termas Andebol Cup
APAESUL – Associação de Pais e Encarregados de Educação de São Pedro do Sul

| João Romão |
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ANDEBOL • Madeirenses integram estágio da Selecção
Nacional Sénior fem, em Leiria, até hoje. • A dupla de ár-
bitro madeirense, Ricardo Fonseca/Duarte Santos, no
Torneio do Bahrain, até amanhã. • Madeirenses no Está-

gio Nacional da Selecção Juniores A femininos, emAl-
mada, até hoje
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7 ANDEBOL - SENIORES E JUNIORES A E B EM ACTIVIDADE

São várias as jogadoras madeirenses
ou atletas a representar equipas da Re-
giãoqueestão, ao longodesta semana,
envolvidas nas diversas selecções na-
cionais. Em termos seniores, a equipa
das “quinas”, orientadapor JoãoFlorên-
cio, está em estágio e vai participar no
Torneio Internacional de Leiria, com
sete atletas bemconhecidas dos adep-
tos locais. Sãoos casosdeAna temtem,
Cláudia Aguiar, Soraia Lopes, Catarina
Ascensão, Bebiana Sabino, Renata Ta-
vares, todas do Madeira SAD, e ainda
Sara Gonçalves (Sports da Madeira). O
eventoque sedesenrolaentre amanhã,
sexta-feira, e domingo, para além de
Portugal conta com as selecções da Es-
lováquia, da Noruega e ainda a equipa
espanhola do Porriño. Por seu lado, a
Selecção Nacional de Juniores A femi-
ninos, sob comando de Filomena San-
tos, está em estágio por Almada e vai
participar no Torneio das “4 Nações”, a
decorrer em Estugarda, na Alemanha.
Nas convocadas estão três atletas da
ilha, nomeadamente as guarda-redes
IsabelGóis eCatarinaOliveira e a 1.ª Li-
nha, Mónica Soares, todas doMadeira
SAD. Em terras germânicas, alémde lu-
sasealemães,oevento terápresençade

espanholas e de holandesas. Final-
mente,no “activo”estáaindaaSelecção
Nacional de Juniores B femininos, com
a treinadora madeirense Sandra Fer-
nandes. E sãomais três atletas regionais
presentes, casosde Jéssica Ferreira,Ná-
dia Nunes (ambas do Sports da Ma-
deira) edeCatarina Fernandes (CD Bar-
tolomeuPerestrelo).As jovens lusas vão
à Hungria disputar o Grupo 6 da quali-
ficação para o Campeonato da Europa
de Sub-17, sendo que vão medir forças
com as magiares, com a Macedónia e
com a Lituânia. Apenas o vencedor da
“poule” se apura para o “Europeu”.

“Play-off” da 1.ª Divisão
Terminada a 1.ª fase doCampeonato

Nacional da 1.ªDivisão feminina, oMa-
deira SAD (2.º) vão medir forças, no
“play-off”, com o Colégio de Gaia (7.º),
enquantoqueoSportsdaMadeira (6.º)
tempela frenteoColégio JoãodeBarros
(3.º). A eliminatória será à melhor de
dois triunfos, comosprimeirosembates
marcados para os dias 6 e 13 de Abril.
Emcasodeempate, a “negra” (3.º jogo)
decorre a 14 de Abril. 1

vascosousa@jornaldamadeira.pt

Equipas das “quinas” entre Leiria, Alemanha e Hungria até ao próximo domingo.

Região “dá” 13
às selecções

Al
bi

no
En

ca
rn

aç
ão

Página 12



A13

  Tiragem: 15000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 32

  Cores: Cor

  Área: 9,69 x 28,23 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 46760975 21-03-2013

Torneio de andebol feminino em Leiria

Campeãs olímpicas asseguram 
qualidade do espectáculo

Miguel Sampaio 
miguel.sampaio@jornaldeleiria.pt

�A detentora do ouro olímpico, a se-
lecção da Noruega, é a cabeça-de-
-cartaz do Torneio Internacional de
andebol feminino, competição que
decorre de amanhã, sexta-feira, e até
domingo, em três pavilhões do con-
celho de Leiria. A selecção portu-
guesa, a Eslováquia e a equipa ga-
lega do Porriño, da 1.ª Divisão es-
panhola, completam o lote de par-
ticipantes num torneio de “grande
qualidade”.

O seleccionador nacional, João
Florêncio, não tem dúvidas. “É qua-
se utópico falar em vencer o tor-
neio”, mas isso, numa equipa “mui-
to jovem” e com uma “estrutura
nova”, é o “menos importante”. A
jovem selecção de Portugal, com
cinco atletas da região entre as con-
vocadas, vai competir com três ad-
versários de respeito. E se a Norue-
ga, apesar de se apresentar com
uma equipa renovada, é campeã
olímpica e mundial em título é se-
gunda classificada no Europeu que
se realizou em Dezembro passado,
a Eslováquia é uma potência em as-
censão e não lhe fica muito atrás,
como realçou o responsável pelo
sete português. Em substituição da
Rússia, que não se pôde deslocar a
Portugal, e da China, a quem foi im-
possível aceitar o convite em cima
da hora, a equipa do Balonmano
Porriño, sexta classificada da Liga de
Honra espanhola, promete, igual-
mente, qualidade.

“O objectivo desta competição é
preparar as próximas eliminatórias
de apuramento para o Campeonato
da Europa, alargar o lote de joga-
doras da selecção e procurar cativar
o público e atletas para o andebol fe-
minino”, frisa João Florêncio. Umas
das jogadoras mais jovens das con-
vocadas é Inês Silva, da Juventude
do Lis, a quem agrada que estes pri-
meiros contactos com a selecção sé-
nior sejam feitos em casa. “É bom
estar num ambiente que nos é fa-

Telma Amado, da Juve Lis, vai representar Portugal em Leiria

RICARDO GRAÇA

5
são as jogadores dos clubes do
distrito convocadas para o o
Torneio Internacional de Leiria,
três da Juve Lis (Inês Silva,
Telma Amado e Mariama Sanó) e
duas do Colégio João de Barros
(Maria Pereira e Dulce Pina).

O número

miliar”, frisa. Já Telma Amado, tam-
bém da Juve, reconhece que jogar
em Leiria é mais um motivo de
pressão. “Vamos estar perante as ca-
madas jovens do clube e aqueles que
nos vêem a jogar e a treinar todos os
dias.”

Para Mário Bernardes, presiden-
te da Associação de Andebol distri-
tal, “Leiria merece um evento des-
ta dimensão e recebe-o porque re-
conhecem capacidade de organi-
zação”. “Faz-se um trabalho de
grande qualidade. Somos, de longe,
a maior associação distrital de an-
debol feminino.” Raul Castro, pre-
sidente da autarquia, salienta a
“possibilidade de os cidadãos de Lei-
ria participarem num evento em
que estarão atletas de alto gabarito”, 

As partidas vão ser disputadas
em três pavilhões. Na sexta-feira, o
Centro Desportivo Juve Lis, em Lei-
ria, acolhe às 19 horas o jogo entre a
Noruega e a Eslováquia e duas ho-
ras depois da selecção luda e do Ba-
lonmano Porriño. No sábado, o pa-
vilhão de Souto da Carpalhosa re-
cebe o Noruega–Balonmano Porriño
às 15:30 horas e o Portugal–Eslová-
quia duas horas depois. As decisões
estarão marcadas para domingo,
com Portugal a defrontar as cam-
peãs olímpicas às 15 horas e a equi-
pa galega a defrontar as eslovacas às
17 horas. Não quer dar uma vista de
olhos? Olhe que as entradas são
gratuitas. Página 13
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ANDEBOL

federação assina protocolos no distrito

Federação assina protocolos de modo a fazer 
renascer o andebol no concelho

A Federação de Andebol 
de Portugal, o Agrupa-

mento de Escolas Pêro da 
Covilhã, o Agrupamento 
de Escolas do Teixoso e o 
Agrupamento de Escolas do 
Tortosendo, estabelece-ram 
na passada quarta-feira, 13, 
protocolos de co-operação 
que têm como prin-cipal 
finalidade a realiza-ção 
de um Plano de Desen-
volvimento do Andebol 
no concelho da Covilhã, 
“con-tribuindo assim para o 
“renascimento” da modali-
dade na cidade” explicam 
os promotores.

Foi ainda assumido um 
protocolo com o Centro de 
Formação de Professores 
da Associação de Escolas 
da Beira Interior, para im-
plementação de acções de 
formação creditadas para 
professores de Educa-ção 
Física, de forma a “fidelizar” o 
andebol como modalida-de 
de Desporto Escolar, nas 
escolas abrangentes.

Na cerimónia estiveram 

presentes o vice-presiden-
te da Federação de Andebol 
de Portugal, Augusto Silva, 
o presidente da Associação 
de Andebol de Castelo 
Branco, João Ambrósio, os 
directores do Agrupamento 
de Escolas Pêro da Covilhã 
e Agrupamento de Escolas 
do Teixoso, Jorge Antunes 
e Liliana Ramos, respec-
tivamente, Jorge Saraiva, 
vice-director do Agrupa-
mento de Escolas do Torto-

sendo, e José Luís Adriano, 
director do Centro de For-
mação de Professores.

No mesmo dia, foi ainda 
assinado outro protocolo, 
com o Agrupamento de 
Escolas Ribeiro Sanches, 
em Penamacor - represen-
tado pela sua directora, 
Maria Helena Pinto - para 
a implementação de um 
projecto similar, com vista 
o desenvolvimento despor-
tivo desta vila raiana. 
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> Portalegre

> A nova Direção da Associação de Ande-
bol de Portalegre presidida por Sebastião 
Matos Rosa, recebeu quinta-feira nas suas 
instalações, para uma reunião de trabalho, 
o presidente  e vice presidente da Federação 
de Andebol de Portugal,  Ulisses Pereira e 
António Augusto Silva.

Para além da exposição feita pela Direção 
da Associação sobre a situação do Andebol 
no nosso Distrito, foram ainda manifestadas 
algumas preocupações sobre o reduzido 
número de clubes com prática e a falta de 
técnicos, entre outros assuntos.

Da parte da Direção da Federação assistiu-
-se a uma posição de total disponibilidade 
para colaborar em todos os projetos que 
possam levar  a alterar a situação atual, 
formação de árbitros, técnicos, apoio a 
jovens atletas e aos clubes.

Para Sebastião Matos Rosa, a Associação 
de Andebol de Portalegre e a Federação de 
Andebol de Portugal, iniciaram assim «um 

trabalho que ao longo do próximo quadrié-
nio tem como objetivos preparar um tempo 
novo, respeitando o trabalho realizado no 
passado, envolvendo todos os agentes do 
andebol num projeto comum para o de-
senvolvimento da modalidade fazendo uma 
gestão responsável dos recursos e iniciativas 
da Federação, tendo em conta o quadro 
financeiro atual do país».

Hoje pelas 10,30h o Selecionador Nacional 
de Andebol, Rolando Freitas, assiste a um 
treno de observação de jovens atletas do 
Distrito com o objetivo de poderem vir a 
integrar a Seleção Nacional, isto pensando 
sempre  que este é um trabalho de alguns 
anos, pois os jovens a observar são de esca-
lão Juvenil e Iniciados.

Andebol quer mais futuro

Selecionador Nacional
hoje em Portalegre
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> Andebol

> Num jogo em que se defrontaram 
duas equipas muito jovens e com pouca 
experiência, o GAP esteve sempre 
na frente do marcador, chegando ao 
intervalo com uma vantagem clara 
de 9 golos (13-4). No segundo tempo 
o Redondo entrou com uma maior 
determinação, enquanto os jovens 
de Portalegre facilitaram, passando a 
jogar menos como equipa, procurando 

lances individuais e jogando menos 
concentrados, o que permitiu que o 
marcador fosse ficando progressivamente 
mais nivelado.

Pelo GAP jogaram e marcaram: Pedro 
Frutuoso, Filipe Trindade, Nuno Gandum 
(5), António Dias (2), João Mourato (6), 
Diogo Lopes, Bruno Campos (6), Rodrigo 
Pombo, Paulo Grilo, Diogo Felizardo, 
Rodrigo Bonacho (1) e João Valério (2). 

Campeonato Regional de Iniciados
Ginásio Andebol Portalegre 22 - 18 / N.A. Redondo
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 A Federação de Andebol de Por-
tugal, o Agrupamento de Escolas
Pêro da Covilhã, o Agrupamento
de Escolas do Teixoso e o Agru-
pamento de Escolas do Torto-
sendo estabeleceram, no dia 13
de março, protocolos de coope-
ração, que tem como principal
finalidade a realização de um
Plano de Desenvolvimento do
Andebol no concelho da Covi-
lhã, contribuindo assim para o
“renascimento” da modalidade
na cidade.

Foi ainda assumido um pro-
tocolo com o Centro de Forma-
ção de Professores da Associa-
ção de Escolas da Beira Interior,
para implementação de ações
de formação creditadas para
professores de Educação Física,
de forma a “fidelizar” o Ande-
bol como modalidade de Des-

FEDERAÇÃO DE ANDEBOL DE PORTUGAL

Protocolos no Distrito

de Castelo Branco

Covilhã
e Penamacor
apostam
em plano
de dinamização
do andebol
a nível escolar

porto Escolar, nas escolas
abrangentes.

Na cerimónia estiveram
presentes o Vice-Presidente da
Federação de Andebol de Portu-
gal, Augusto Silva, o Presidente
da Associação de Andebol de
Castelo Branco, João Ambrósio,
os Diretores do Agrupamento
de Escolas Pêro da Covilhã e
Agrupamento de Escolas do Tei-
xoso, Jorge Antunes e Liliana Ra-
mos, respetivamente, Jorge Sa-

raiva, Vice-Diretor do Agrupa-
mento de Escolas do Tortosen-
do, e José Luís Adriano, Diretor
do Centro de Formação de Pro-
fessores.

No mesmo dia, foi ainda as-
sinado outro protocolo, com o
Agrupamento de Escolas Ribei-
ro Sanches, em Penamacor - re-
presentado pela sua diretora,
Maria Helena Pinto - para a im-
plementação de um projeto si-
milar, com vista o desenvolvi-

mento desportivo desta vila rai-
ana. A autarquia de Penamacor
esteve representada na cerimó-
nia pela vereadora Ilidia Lélé.

A Federação de Andebol de
Portugal perspetiva, a curto pra-
zo, estabelecer novos protocolos
com outros agrupamentos de
escolas, noutros concelhos do
distrito, pretendendo numa pri-
meira fase, dinamizar a modali-
dade junto dos alunos e escolas
do 1º Ciclo.

Assinatura do protocolo da cooperação com a Federação de Andebol

Página 18



A19

  Tiragem: 4900

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: IV

  Cores: Cor

  Área: 13,45 x 16,12 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 46759067 15-03-2013 | Desportivo

Andebol Campeonato Regional 
de Minis / MistosNa tarde de Domingo dia 

10/03/13, realizou-se no 
pavilhão “ Artur Gonçalves” 
(com a bancada repleta de pú-
blico afeto aos clubes partici-
pantes), a terceira jornada do 
campeonato regional de minis/ 
/misto, tendo-se realizado os 
seguintes jogos:

CDTN”O.A.A”, 8
ADC BENAVENTE (A), 13

CDTN - Tomás Tito, Ro-
drigo Lopes, Rui Pereira (5), 
João Correia, Tiago Lopes, 

Daniel Moreira, Vasco Silva, 
Fábio Costa, Tiago Amado 
(3) e Dânia Carreira.

Responsável técnico: Al-
fredo Garcia

Perante um adversário que 
se assume como potencial 
vencedor do campeonato, os 
torrejanos deram boa réplica.

Como nota de realce neste 
jogo, foi o aparecimento de 

um jovem (Tomás Tito) que 
por impedimento por moti-
vo de doença do habitual g/r 
torrejano (Guilherme) ocupou 
esse lugar, dando mostras de 
ter potencial para vir a dar 
garantias de se ter encontrado 
mais um bom elemento em 
tão difícil lugar.

*** *** ***

CDTN” O.A.A.”, 21
ADC BENAVENTE, 2

CDTN - Tomás 
Tito, Marco Lo-
pes, Rui Pereira 
(9), João Correia 
(1), Daniel Mo-
reira, Vasco Silva 
(4), Rafael Viegas, 
Tiago Amado (7) e 
Dánia Carreira.

R e s p o n s á v e l 
técnico: Alfredo 

Garcia

Perante o adversário mais 
fraco (quase totalidade dos 
atletas são bambis), o resul-
tado, embora dilatado, não 
foi reflexo de um bom jogo 
da equipa torrejana. Temos de 
nos empenhar sempre, quer a 
equipa contrária seja superior, 
quer seja inferior tecnicamen-
te.

*** *** ***

JAC (A), 28 – JAC (B), 3

De realçar mais uma vez 
a excelente moldura de pú-
blico, sendo de referir o bom 
número de adeptos que se 
deslocaram de Alcanena e de 
Benavente.
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O Pavilhão Gimnodesportivo da Na-
zaré recebe a 16 de Março, sábado, o
Torneio de Seleções Regionais de An-
debol (masculinos).

Participam neste Torneio as sele-
ções de Leiria, Braga, Lisboa e Porto.

Vão disputar-se, ao longo do dia,

ANDEBOLANDEBOLANDEBOLANDEBOLANDEBOL

Torneio Seleções Regionais na Nazaré
quatro jogos. O primeiro realiza-se às
10.30; o segundo às 12.30; o terceiro às
16.00 e o quarto às 18.00.

O Torneio é uma organização da
Associação de Andebol de Leiria com
a colaboração da Câmara Municipal
da Nazaré.
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