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ANDEBOL
| Redacção | 

Madeira A. Sad, Sporting CP, SL
Benfica e FC Porto - uma das
quatro equipas finalistas da edi-
ção 2015/ 2016 da Taça de Por-
tugal Fidelidade Seniores Mas-
culinos vão suceder ao
ABC/UMinho na conquista do
troféu. 

O Complexo Municipal dos
Desportos, em Almada, será o
palco desta grande festa do An-
debol, que junta quatro das me-
lhores equipas do Campeonato
Fidelidade Andebol 1. Estão, as-
sim, reunidos todos os ingre-
dientes para duas meias-finais
ao mais alto nível e com a garan-
tia de que as equipas vão lutar
até ao apito final por um lugar na
final. AM Madeira Sad e Spor-
ting CP são as duas primeiras
equipas a entrar em campo, a
partir das 15 horas de sábado. O
Sporting CP, que soma já 15 Ta-
ças de Portugal no seu palmarés,
tendo vencido a última em

2013/14, repete a presença na
Final4; já o Madeira Sad assi-
nou, esta época, o regresso à Fi-
nal4 da competição e vai procu-
rar levar a segunda Taça de
Portugal para casa, para juntar à
única do seu palmarés, conquis-
tada em 1998/99. A história dos
encontros entre as duas equipas,
em jogos a contar para o cam-
peonato, registou uma vitória
para cada lado e ambas pela di-
ferença mínima. Logo, só se po-
de esperar uma meia-final muito
disputada, na qual os dois em-
blemas vão dar tudo por um lu-
gar na final. A partir das 17 hho-
ras, é a vez de SL Benfica e FC
Porto reeditarem a meia-final da
última edição da Taça - a qual,
recorde-se, terminou com a vitó-

ria portista por 28-27. Para além
disso, as duas formações jogam
entre si três dias depois do últi-
mo encontro, disputado no Pavi-
lhão da Luz, em jogo das meias-
finais do play-off que só ficou
resolvido após prolongamento.
O Benfica não vence este troféu
desde 2010/11 e vai a Almada na
luta pela 5ª Taça de Portugal do
seu palmarés; já o FC Porto,
vencedor de 7 Taças de Portugal,
não levanta a Taça desde
2006/07. Depois dos últimos jo-
gos entre SL Benfica e FC Porto,
não se pode esperar menos do
que uma meia-final intensa e
emocionante, onde a vitória vale
um lugar na final. 

As duas meias-finais e a final
têm transmissão em directo n´A
Bola TV e Andebol|TV. Os bi-
lhetes diários custam três euros e
estarão à venda na bilheteira do
Pavilhão do Complexo Munici-
pal Desportos de Almada - sába-
do, 2 de Abril - das 10h às 13h e
das 18h30 às 21h; domingo, 3 de
Abril - 10h às 13h. Janeiro.

ABC/UMinho venceu a edição do ano passado

Final da Taça de Portugal
realiza-se em Almada

Quatro clubes partem à
conquista da Taça de
Portugal, troféu que na
época passada foi
conquistado pelo ABC.
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Hoje em Aveiro

O EDIFÍCIO DA ANTIGA CA-
PITANIA, em Aveiro, vai ficar
hoje e até domingo iluminado
a cor azul, no âmbito da inicia-
tiva “Light it up Blue”, que as-
sinala o Dia Mundial da Cons-
ciencialização do Autismo.

O LIONS CLUBE DE SANTA
JOANA PRINCESA promove
uma recolha de sangue no
hoje, das 9.30 às 13 horas,
nas instalações das Florinhas
do Vouga.

O CETA apresentará, hoje,
amanhã e nos dias 8, 9, 15, 16,
22 e 23, pelas 22 horas, a
peça de teatro “7 Pecados
Capitais”, com texto original e
encenação de Graça Amaral.

O NÚCLEO DE ESTUDAN-
TES DE TÉCNICO SUPERIOR
DE JUSTIÇA da Universidade
de Aveiro realizará, hoje, pe-
las 21 horas, no auditório da
Reitoria, um evento intitu-
lado “A Voz Solidária”.

A FÁBRICA DA CIÊNCIA DE
AVEIRO está a promover ac-
tividades nas férias da Páscoa
para crianças dos 6 aos 12
anos. As iniciativas decorrem
entre as 9 e as 17.45 horas.

A 582.ª EDIÇÃO DA FEIRA
DE MARÇO já começou, no
Parque de Exposições de
Aveiro. Um certame que alia
a componente comercial ao
divertimento em família, para
desfrutar até ao dia 25 de
Abril. A banda Tributus actua

hoje, pelas 22 horas, na Praça
da Música.

ESTÁGIO DE DANÇA DA
PÁSCOA termina amanhã, na
Dancenter. Uma formação
em três áreas: Ballet (Anna-
rella Sanchez), Dança Con-
temporânea (Liliana Garcia) e
Sapateado (Patricia Stellet).

A EXPOSIÇÃO “FIGURAS,
PERSONAGENS E OUTRAS
IMAGENS”, de H. Tércio Gui-
marães, está patente ao pú-
blico na Galeria Enquadrar.

EXPOSIÇÃO DE CARICA-
TURA WOLINSKY pode ser
visitada até ao dia 1 de Maio,
no Museu de Aveiro. 

Amanhã

O ESPECTÁCULO “A LUA É
DE QUEIJO?”, de Cláudia
Stattmiller, estará em exibi-
ção no Estaleiro Teatral, en-
tre amanhã e dia 24 (sábados
e domingos, pelas 16 horas).

MÉTODO DORN BREUSS –
FORMAÇÃO - Alinhamento
postural da coluna vertebral
e de todas as articulações do
corpo acessível a profissio-
nais e para quem se pretenda
iniciar na área. Método com
origem na Alemanha, seguro,
eficaz, sem manipulações
vertebrais. Nos dias amanhã
e domingo, por João Soares,
membro oficial da D.B.
Alemã. Info/Inscrições:
www.rodrigobelard.com,
926425817.

Nos próximos dias

O JOGO “CAÇA AOS OVOS

DA PÁSCOA”, no Cais da
Fonte Nova, foi adiado para o
dia 9 de Abril.

A UNIVERSIDADE DE
AVEIRO recebe, no dia 9 de
Abril, a Semifinal das Olim-
píadas de Química Júnior.
A  sessão de abertura está
marcada para as 10 horas, no
Auditório da Reitoria.

NOITE DE FADOS está mar-
cada para o dia 9 de Abril, pe-
las 21.30 horas, nos Bombei-
ros Velhos, com o grupo Aca-
pela. Uma iniciativa da Casa
Mãe de Aradas que visa a an-
gariação de fundos.

A ESCOLA DE MÚSICA DA
SOCIEDADE MUSICAL
SANTA CECÍLIA organiza
para estudantes de flauta
transversal dos níveis Básico,
Secundário e Superior, uma
Masterclass nos dias 16 e 17
de Abril, com o flautista Da-
vid Joseph Sousa. 

Na região…

O CONGRESSO NACIONAL
DO PSD realiza-se, entre hoje
e domingo, em Espinho.

MIGUEL ÂNGELO, vocalista
dos “Delfins”, dará um con-
certo no domingo, às 21.30
horas, no Centro Cultural da
Gafanha da Nazaré. Com um
preço muito especial (3,5 eu-
ros), o espectáculo realiza-se
no âmbito das comemora-
ções do Dia do Porto de
Aveiro e as receitas revertem
para a CERCIAV.

O CIEMAR-ÍLHAVO (Centro
de Investigação e Empreen-
dedorismo do Mar) come-
mora, amanhã, o seu 4.º ani-
versário, a partir das 17 horas,
no Museu Marítimo de Ílhavo,
com diversas acções, come-
çando pelo lançamento digi-

tal do seu Boletim n.º4. Com
enfoque na obra de Bernardo
Santareno, médico na frota
bacalhoeira, será inaugurada
uma exposição e será apre-
sentada a reedição de “Nos
Mares do Fim do Mundo”.
Ana Paula Medeiros, especia-
lista em Bernardo Santareno,
dará uma palestra sobre esta
obra do autor.

A BIBLIOTECA MUNICIPAL
DE AROUCA acolherá, a par-
tir de hoje e até ao final do
mês, a exposição de ilustra-
ção “Histórias de Arouca”, de
Pedro Avelar.

HOJE, O FESTIVAL ITINE-
RANTE “UM AO MOLHE”
passará por Espinho, apre-
sentando três projectos a
solo: “Filho da Mãe”, “Coelho
Radioactivo” e José Valente.

A PRIMEIRA COPA EUROPA
para Veteranos em Hóquei
em Patins e Andebol trará,
hoje, amanhã e domingo, à
Mealhada, experientes prati-
cantes das duas modalidades.

I FESTIVAL DE PERCUSSÃO
DA JOBRA decorre até ama-
nhã, no Centro Cultural da
Branca, com concertos, aulas
abertas e workshops.

A PEÇA “PERDIÇÃO - EXER-
CÍCIO SOBRE ANTÍGONA”,
de Hélia Correia, vai ser apre-
sentado a 16 de Abril (21.30
horas) no Cineteatro Alba,
em Albergaria-a-Velha.

O CENTRO DE INTERPRE-
TAÇÃO DA CULTURAL LO-
CAL (Castelo de Paiva) aco-
lhe, até ao dia 30 de Abril, a
exposição de pintura “Sensi-
bilidades”, do artista pai-
vense Mendes Monteiro, que
apresenta duas dezenas de
pinturas a óleo em tela e
azulejo.

É NOTÍCIA
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Copa Europa de Andebol e Hóquei começa hoje
A Mealhada é palco, a partir de hoje, da Copa Europa para Veteranos, nas modalidades
de Andebol e Hóquei em Patins. A competição desenrola-se até domingo nos pavilhões
da Pampilhosa, para o Andebol, do Luso e de Ventosa do Bairro, para o Hóquei em Patins.
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Minis do Alavarium
com boa participação
em Castelo Branco

A equipa do Alavarium que competiu em Castelo Branco

D.R.

INICIAÇÃOA equipa de Minis
Masculinos do Alavarium - An-
debol Clube de Aveiro partici-
pou, na passada semana, na IV
Edição do Torneio de Andebol
de Castelo Branco, que contou
com a presença de diversas
equipas dos escalões de Minis
e Infantis Masculinos. Tratou-
se de uma competição que tem
vindo a cotar-se como um dos
importantes eventos a nível
nacional para os escalões de
iniciação e que, para além dos
jogos de andebol, incluiu di-
versas outras atividades apro-
priadas para os mais jovens.

Na fase de grupos, a equipa
do Alavarium defrontou o con-
junto lisboeta do Galinheiras
(anterior detentor do troféu), o
Albicastrense (equipa da casa),
o Assomada e o Entroncamen -
to. Com três vitórias e um em-

pate, o conjunto aveirense pas-
sou para as meias-finais, onde
levou de vencida a equi pa do
Sismaria, de Leiria. Na final, o
Alavarium defrontou o Passos
Manuel - equipa que tinha ga-
nho de forma clara todos os
jogos - e numa partida pau ta -
da pelo equilíbrio no mar cador,
a formação de Lisboa foi mais
feliz e viria a ganhar por 21-19.

Uma excelente participação
dos Minis do Alavarium, que
alcançaram um segundo lugar
no seu esca lão, melhorando a
prestação da equipa aveirense
em relação ao ano anterior. Em
termos individuais, o atleta
Afonso Ferreira sagrou-se o
melhor marcador do torneio,
com 55 golos em seis jogos dis-
putados. Pelo Alavarium par-
ticiparam ainda Daniel Correia,
Alexandre Graça, João Figuei-
redo, Afonso Cres po, Nuno Sil -
va, Francisco Matos, Hugo
Malcato e Vasco Oliveira. |

Andebol
Torneio
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Andebol

“Final four” da Taça

de Portugal em Almada

O Pavilhão do Complexo Municipal
Desportos de Almada acolhe
amanhã e domingo a “final four”
da Taça de Portugal masculina de
andebol. Os encontros das meias-
-finais, amanhã, são: Madeira SAD-
-Sporting (15h); e Benfica-FC Porto
(17h). No domingo joga-se a final
(17h30). Todos os jogos vão ter
direitos de transmissão em BolaTV.
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A11Benfica e FC Porto focados no clássico da Taça
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 01-04-2016

Meio: Record Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=4b695552

 
Apenas três dias depois do jogo da meia-final do campeonato nacional, que o Benfica venceu no
prolongamento (30-29), águias e dragões voltam a encontrar-se num duelo decisivo, agora na Taça
de Portugal. Em declarações à BTV, Uelington da Silva (na foto), determinante no último clássico, com
10 golos, garante que a equipa está preparada para um novo embate: "Estamos focados no próximo
jogo, queremos ganhar e passar para a final. Temos de estar bem porque vai ser um encontro duro,
como têm sido todos, mas acho que este vai ser ainda mais difícil." No final da partida da última
quarta-feira, ambos os treinadores concordaram que este será um jogo diferente, com outro cariz. E
os cartões vermelhos do último clássico - Rui Moreira (FC Porto); Augusto Aranda e Ales Silva
(Benfica) - não terão consequências nesta final-four, pois os castigos apenas serão cumpridos no
campeonato. 'Meias' de luxo Continuar a ler Benfica, FC Porto, Madeira SAD e Sporting discutem
amanhã e domingo, em Almada, a final-four da Taça de Portugal, cujo vencedor vai suceder ao ABC. O
primeiro finalista sairá do duelo entre Madeira SAD e Sporting, que se disputa às 15h00 de amanhã,
seguindo-se o 'jogo de cartaz', às 17 horas, entre Benfica e FC Porto. Todos os finalistas já ergueram
a Taça de Portugal. Sporting soma 15 troféus, seguido do FC Porto (7), Benfica (4) e Madeira SAD (1)
.
 
 04h17
 
 

Página 11



A12

Benfica e FC Porto focados no clássico da Taça
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 01-04-2016

Meio: Sábado Online

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

 
Apenas três dias depois do jogo da meia-final do campeonato nacional Por Record Apenas três dias
depois do jogo da meia-final do campeonato nacional, que o Benfica venceu no prolongamento (30-
29), águias e dragões voltam a encontrar-se num duelo decisivo, agora na Taça de Portugal. Em
declarações à BTV, Uelington da Silva (na foto), determinante no último clássico, com 10 golos,
garante que a equipa está preparada para um novo embate: "Estamos focados no próximo jogo,
queremos ganhar e passar para a final. Temos de estar bem porque vai ser um encontro duro, como
têm sido todos, mas acho que este vai ser ainda mais difícil." No final da partida da última quarta-
feira, ambos os treinadores concordaram que este será um jogo diferente, com outro cariz. E os
cartões vermelhos do último clássico - Rui Moreira (FC Porto); Augusto Aranda e Ales Silva (Benfica) -
não terão consequências nesta final-four, pois os castigos apenas serão cumpridos no
campeonato.'Meias' de luxoBenfica, FC Porto, Madeira SAD e Sporting discutem amanhã e domingo,
em Almada, a final-four da Taça de Portugal, cujo vencedor vai suceder ao ABC. O primeiro finalista
sairá do duelo entre Madeira SAD e Sporting, que se disputa às 15h00 de amanhã, seguindo-se o 'jogo
de cartaz', às 17 horas, entre Benfica e FC Porto.Todos os finalistas já ergueram a Taça de Portugal.
Sporting soma 15 troféus, seguido do FC Porto (7), Benfica (4) e Madeira SAD (1) .
 
 04:17 . Record
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Região de Lafões acolheu 77 equipas
em quatro dias de grande competição

A região de Lafões recebeu ao
longo de quatro dias a 5.ª edi-
ção do torneio “Termas Ande-
bol Cup”, com cerca de 1.100
atletas que tiveram a oportu-
nidade de confraternizar  e
competir  num evento com ex-
celente organização - a cargo
da Associação Andebol Acade-
mia de S. Pedro do Sul, uma
das referências da prática da
modalidade, com a parceria da
Câmara Municipal sampe-
drense, da Associação de An-
debol de Viseu e da Federação

de Andebol de Portugal - e que
foi elogiado por todos os in-
tervenientes.

O “Termas Andebol Cup” en-
trou já no cardápio dos mais
importantes torneios a nível
nacional em escalões de for-
mação até aos 16 anos de
idade. Este ano aderiram ao
evento 77 equipas que realiza-
ram entre si mais de duas cen-
tenas e meia de jogos em sete
pavilhões de S. Pedro do Sul,
Vouzela e Oliveira de Frades. 

O torneio contou ainda com
24 árbitros para dirigir os jogos,
além da colaboração de uma
centena de voluntários. |

Andebol
Termas Andebol Cup

Competição decorreu em sete pavilhões da região de Lafões

DR
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Andebol em cadeira 
de rodas

A cidade de Viseu foi o local esco-
lhido pela Federação de Andebol
de Portugal para a realização da
fase final do Campeonato Nacio-
nal de Andebol em Cadeiras de
Rodas (ACE4). Os jogos decorrem
no sábado no Pavilhão Cidade de
Viseu e iniciam-se às 9h30. O final
dos jogos está previsto para as
17h30.
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Andebol: Torneio Internacional Terras do Demo

Fábio Antunes e Spínola (ABC)
entre os convocados

O
s atletas Fábio Antu-
nes e Pedro Spíno-
la, do ABC, são dois 
dos convocados pa-

ra a seleção nacional sé-
nior de andebol mascu-
lino tendo em vista a sua 
participação no Torneio 
Internacional Terras do 
Demo, a disputar entre 8 
e 10 de abril, em Moimen-

ta da Beira.
Os 16 escolhidos por 

Rolando Freitas concen-
tram-se no dia 4 de abril, 
em Moimenta da Beira, 
onde permanecem até 
ao dia 10.

Portugal começa por 
defrontar a Holanda no 
dia 7 de abril, pelas 19h30. 
No dia seguinte, jogam 

reira (Águas Santas), Pe-
dro Solha, Pedro Portela, 
Fábio Magalhães e Bosko 
Bjelanovic (Sporting), Jo-
sé Costa (Montepellier), 
Tiago Rocha (Wisla), Tia-
go Pereira Benfica), João 
Ferraz (Wetzlar) e Cláudio 
Pedroso (Madeira).

Aproveitando a pre-
sença da Holanda nas ter-
ras de Moimenta, as duas 
seleções têm agendado 
um jogo particular para 
as 15h00 de quinta-feira, 
dia 7 de abril. 

A competição integra-
-se na preparação da sele-
ção nacional de Portugal 
para o ‘play-off’ de apu-
ramento para o Campeo-
nato do Mundo de Fran-
ça – 2017. 

Recorde-se que, nes-
se apuramento, Portugal 
vai ter pela frente a sele-
ção da Islândia, começan-
do por jogar em Reykjavik 
no dia 12 de junho para 
depois receber os islan-
deses, no Dragão Caixa, 
em jogo agendado para 
o dia 16 de junho.

Eslováquia e Holanda, às 
21h00. O torneio encer-
ra no domingo, com o jo-
go Portugal-Eslováquia 
(17h00). 

Para além dos aca-
demistas, foram ainda 
convocados: Hugo Lau-
rentino, António Areia, 
Gilberto Duarte e Rui Sil-
va (FC Porto), Telmo Fer-

Fábio Antunes, com camisola escura, é um dos convocados
D
R
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O sorteio da "Final Four" da
Taça de Portugal em andebol
feminino, que estava inicial-
mente marcado para a tarde
do dia de ontem foi adiado
para o próximo dia 5 de abril.
Em causa esteve o facto do
Aeroporto Internacional da
Madeira ter estado encerrado,
situação que acabou por im-
pedir a aterragem no Funchal
do presidente da Federação
Portuguesa de Andebol. Re-
corde-se que vão participar na
"Final Four" o Madeira SAD, o
Sports Madeira, Colégio Gaia e
ainda a formação do Juve Liz.

FINAL FOUR
SORTEIO FOI ADIADO
PARA O DIA 5 DE ABRIL
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SAD procura sonho
"Taça de Portugal"
O Madeira SAD parte amanhã para Lisboa, onde vai disputar a “Final Four da
Taça de Portugal" no Complexo Municipal de Desportos de Almada.

O
adversário dá pelo nome
de Sporting, equipa com-
plicada, e que segundo
Paulo Fidalgo, técnico da
equipa do Funchal, tudo

fará para levar de vencida o Ma-
deira SAD. No entanto, deste
lado, estará um conjunto que
vai procurar suplantar-se para
garantir uma presença na final.
«O Sporting eliminou o ABC de
Braga de forma convincente, e
tem como objetivo vencer a Taça Paulo Fidalgo acredita que a sua equipa pode chegar à final da Taça de Portugal.

TAÇA DE PORTUGAL
Décio Ferreira
decioferreira@jm-madeira.pt

©
 J

M

de Portugal. Estar ao mesmo ní-
vel desportivo dos maiores em-
blemas de Portugal, procurando
ter uma meia-final equilibrada
e procurando a suplantação de
forma a abrirmos a porta à pre-
sença na final. Seria um enorme
feito para o desporto madeirense
este grupo estar na final de do-
mingo, é com isso que iremos
sonhar e trabalhar», confessou
o treinador.
No mais, Cláudio Pedroso, jo-

gador da equipa madeirense,
também acredita no potencial
da sua equipa e por isso aposta
num jogo equilibrado frente ao
Sporting. O objetivo passa por
chegar à final e conquistar a
Taça. «Não estamos totalmente
contentes por estar na “Final-

Four”, porque na nossa cabeça
vamos para lutar para ir à final
e quem sabe vencer. Acho que
vai ser um jogo equilibrado tal
e qual foi os dois jogos do cam-
peonato que tivemos com o Spor-
ting. Se estivermos ao nosso me-
lhor nível podemos alcançar a
tão desejada vitória», disse o an-
debolista que está em dúvida
para os embates deste fim de
semana, pois padece de uma en-
torse no joelho, tal como Nelson
Pina a contas com um trauma-
tismo no joelho.
A equipa madeirense já por

duas ocasiões marcou presença
na final da competição, vencendo
uma e perdendo outra, em
1998/1999 e em 2010/2011, res-
petivamente.  JM
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Disputou-se a 3ª jornada
da fase final do Cam-
peonato Nacional da 3ª

Divisão – Fase Sul. O Ginásio
Clube do Sul conseguiu final-
mente uma vitória nesta fase
de acesso ao nacional da 2ª di-
visão, ao vencer no recinto do
Sassoeiros, por 35-28. Após
duas derrotas consecutivas
era imperioso para a formação
do distrito conseguir uma vi-
tória para manter intactas as
aspirações de lutar pela pro-
moção. O jogo no 1º tempo foi
equilibrado com o Sassoeiros
a ir para o intervalo com uma
vantagem de dois golos no
marcador (17-15). Na segun-
da parte o cariz do jogo pare-
cia não se alterar com a equi-
pa da casa sempre na frente
do marcador, mas a equipa do

Ginásio do Sul arregaçou as
mangas encetando uma es-
pectacular recuperação cul-
minada com a reviravolta no
placard, que no final lhe seria
favorável pelo resultado de
35-28.
Resultados da 3ª Jornada:

Clube Oriental de Lisboa 32-
30 NA Samora Correia; CCP
Serpa, 26-31 ACR Zona Azul;
AD Albicastrense 28-35 Giná-
sio do Sul; Sassoeiros 28-35
Ginásio do Sul
Classificação:1º Vela de Ta-

vira - 9 pontos – 2º AD Albi-
castrense – 7 pts; 3º Zona Azul
– 7 pts; 4º Clube Oriental de
Lisboa -7 pts; 5 º Ginásio Clu-
be do Sul – 5 pts; 6º Sassoei-
ros – 5 pts; 7º NA Samora Cor-
reia - 5 pts; 8º CCP Serpa - 3
pts JF

ANDEBOL Campeonato Nacional 
da 3ª Divisão – Fase Final 

Ginásio Clube do Sul
somou o primeiro triunfo
no campeonato
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Vitória bate Benfi ca 
em andebol sénior

A equipa de ande-
bol sénior do Vitó-
ria conseguiu um 

triunfo importante na lu-
ta pela subida de divi-
são, ao bater o Benfi ca B 
no Pavilhão Antoine Vel-
ge, no sábado, por tangen-
cial e emocionante 26-25, 
em partida referente à 22ª 
jornada do Campeonato 
Nacional da 2ª Divisão – 
Zona Sul.

Após este êxito, os sa-
dinos reforçam o 3º lu-

gar, o último de acesso à 
fase de promoção, quando 
faltam ainda quatro ron-
das por disputar. E, à con-
dição, o conjunto setuba-
lense aproximou-se do 2º 
classifi cado, o Sismaria – 
tem mais dois pontos mas 
menos um jogo -, precisa-
mente o próximo adversá-
rio na prova. O confronto 
entre as duas equipas está 
agendado para as 18 ho-
ras de sábado, no Pavilhão 
da Gandara, em Leiria.

[ ARQUIVO �
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ANDEBOL O FC Gaia veio a S. Paio de Oleiros 
conquistar uma vitória (24-25) difícil num jogo 
carregado de emoções extremas, a contar 
para 21.ª jornada da 2.ª Divisão do Campeo-
nato Nacional de Seniores Masculinos, Zona 
Norte.  Com um início arrasador, a forma-
ção de Gaia rapidamente distanciou-se no 
marcador. A defesa criava dificuldades aos 
Oleirenses e no ataque tudo funcionava na 
perfeição. Desconto de tempo do técnico 
da casa e o jogo virou, gradualmente a van-
tagem foi desaparecendo até ao momento 
que o técnico do FC Gaia pediu desconto de 
tempo na tentativa de arrefecer o empolga-

mento dos atletas da casa. Até ao intervalo 
o jogo decorreu equilibrado com 13-13 no 
marcador.
Numa segunda parte, em que cada ataque 
das duas equipas era uma pequena batalha, 
o S. Paio de Oleiros estava forte e por cima 
do jogo chegando mesmo a ter por alguns 
momentos uma vantagem de quatro golos. 
Mas o FC Gaia não desistiu e com as bolas 
a baterem em tudo excepto no fundo das 
suas redes, no último minuto passaram 
para a frente do marcador por um golo, uma 
vantagem que conseguiram manter até ao 
soar do apito final.

S. paio de Oleiros perde com o FC Gaia
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CD FEIRENSE Makaridze e Nuno Santos 
foram os vencedores de dois dos prémios 
mais importantes da XV Gala do Clube Des-
portivo Feirense, realizada na sexta-feira, no 
auditório do Europarque, em Santa Maria da 
Feira. O guarda-redes viu premiada, espe-
cialmente, a boa época 2015/16 que está a 
realizar, ao ser considerado o atleta do ano 
do futebol profissional. Já o treinador Nuno 
Santos [treinador principal dos juniores e 

treinador-adjunto dos seniores] foi consagra-
do treinador do ano, mercê, em grande parte, 
da subida à I Divisão Nacional de Juniores 
conquistada na época 2014/15. O prémio 
de personalidade do ano, último prémio a 
ser entregue e um dos mais esperados das 
galas do Feirense, foi para o sócio fogaceiro, 
Candinho. 
A Gala do CD Feirense realiza-se anualmen-
te, tem como objectivo premiar os atletas e 

personalidades que mais se destacam ao 
serviço do clube.
Este ano, o Clube Desportivo Feirense cele-
bra o 98.º aniversário, e a gala contou com 
a apresentação e comediante Joel Santos 
[de Souto], natural de Santa Maria da Feira 
que ao longo dos anos conquistou diversos 
palcos a nível nacional e internacional, e com 
a actuação dos All About Dance, grupo igual-
mente local e de reconhecimento nacional.  

Makaridze e NuNo 
SaNtoS coNSagradoS 
Na XV gala do FeireNSe

Quadro completo dos 
prémios atribuídos na 
XV Gala do Feirense
Taekwondo - Rafael Soares
Futsal - Michael Pinto
Natação - Manuel Pinho
Judo - Maria João
Andebol - Nuno Reis
Atletismo - David Duarte
Treinador do Ano - Nuno Santos
Futebol 7 - Tiago Sousa
Futebol 11 - Diogo Almeida - Diga
Dirigente do ano - João Sá
Futebol Profissional - Makaridze
Sócio do Ano - Valdemar Andrade
Personalidade do Ano - Candinho

O guarda-redes georgiano Makaridze e o técnico Nuno Santos conquistaram, 
respectivamente, os prémios de atleta do futebol profissional e treinador do ano na 
XV Gala do Feirense.

Rafael Soares - Taekwondo

Diga - Futebol 11

Maria João - Judo

Emblemas de Prata

Makaridze - Jogador do Ano Futebol Profissional Nuno Santos - Treinador do Ano

António Teixeira
Emblema de OuroRodrigo Nunes - Presidente

David Duarte - Atletismo

Tiago Sousa - Futebol 7

Manuel Pinho - Natação

Nuno Reis - AndebolMichael Pinto - Futsal

Valdemar Andrade
Sócio do AnoJoão Sá - Dirigente do ano
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