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ABC e Benfica lutam por final no andebol
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17.04.2015
Taça Challenge em disputa. As equipa do ABC e do Benfica procuram no domingo, frente aos
noruegueses do Stord e aos romenos do Odorhei, respetivamente, resolver as meias-finais e marcar
presença numa inédita final portuguesa da Taça Challenge de andebol. Com a situação definida nas
meias-finais do 'play-off' do título nacional, o ABC foi afastado pelo Sporting (3-1) e o Benfica foi
eliminado pelo hexacampeão FC Porto (3-0), os clubes concentram agora as atenções nos seus
adversários europeus e na final. O ABC, que esta época já conquistou a Taça de Portugal, na final
disputada com o FC Porto (25-24), em Loulé, quebrando a hegemonia do Sporting, vencedor das
últimas três edições, está praticamente com um pé na final da Taça Challenge. Com a eliminatória no
intervalo, após disputados os jogos da primeira mão das meias-finais, a situação do ABC, que venceu
em casa os noruegueses do Stord, por 25-18, é mais favorável do que a do Benfica, que perdeu fora
por dois golos (31-29). ABC e Benfica procuram na presente edição da Taça Challenge, terceira mais
importante da hierarquia das provas da Federação Europeia de Andebol (EHF), secundar o feito do
Sporting, em 2009/10, quando ergueu o troféu ao bater os polacos do MMTS Kwidzyn.
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Andebol: ABC e Benfica perto de garantir final portuguesa da Taça Challenge
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HOJE às 09:50
As equipa do ABC e do Benfica procuram no domingo, frente aos noruegueses do Stord e aos
romenos do Odorhei, respetivamente, resolver as meias-finais e marcar presença numa inédita final
portuguesa da Taça Challenge de andebol.
Com a situação definida nas meias-finais do 'play-off' do título nacional, o ABC foi afastado pelo
Sporting (3-1) e o Benfica foi eliminado pelo hexacampeão FC Porto (3-0), os clubes concentram
agora as atenções nos seus adversários europeus e na final.
O ABC, que esta época já conquistou a Taça de Portugal, na final disputada com o FC Porto (25-24),
em Loulé, quebrando a hegemonia do Sporting, vencedor das últimas três edições, está praticamente
com um pé na final da Taça ChallengeCom a eliminatória no intervalo, após disputados os jogos da primeira mão das meias-finais, a
situação do ABC, que venceu em casa os noruegueses do Stord, por 25-18, é mais favorável do que a
do Benfica, que perdeu fora por dois golos (31-29), ante o Odorhei.
ABC e Benfica procuram na presente edição da Taça Challenge, terceira mais importante da
hierarquia das provas da Federação Europeia de Andebol (EHF), secundar o feito do Sporting, em
2009/10, quando ergueu o troféu ao bater os polacos do MMTS Kwidzyn.
Recém-regressado aos principais palcos do andebol europeu, após um interregno de quatro anos de
ausência, o ABC procura na presente temporada, pela mão do antigo internacional Carlos Resende,
atingir a terceira final.
O triunfo em casa frente aos noruegueses, num encontro em que a diferença de golos poderia ter sido
ainda maior, e que teve a sua chave nas ações defensivas do ABC, algo perdulário no ataque, abre
boas perspetivas para que esse objetivo seja atingido.
Na década de 90, com uma equipa moldada em torno do ucraniano Viktor Tchikoulaev e do russo
Vladimir Bolotski, o ABC perdeu a final da Liga dos Campeões de 1994 frente aos espanhóis do TEKA
Santander, com um empate em casa a 22-22 e uma derrota fora por 23-21.
Na edição da Taça Challenge de 2004/05, o ABC voltou a marcar presença numa final europeia de
clubes, desta feita frente aos suíços do Wacker Thun, mas falhou novamente a conquista do troféu
pela diferença de dois golos, por 24-29 (fora) e 29-26 (casa).
O Benfica perdeu por 31-29, na primeira mão da eliminatória na Roménia, mas tem a oportunidade
de retificar esse resultado desfavorável domingo na Luz e validar a desejada presença na final da Taça
Challenge.
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O georgiano Vladimir Rusia, com oito golos marcados na primeira mão, e Chike Onyejekwe, com sete,
são os jogadores a merecer maior atenção por parte da formação 'encarnada' para o jogo de domingo
com os romenos, com início às 19h15 horas, na Luz.
O Benfica procura na presente edição da Taça Challenge alcançar a final e poder assim lutar pelo
título que lhe escapou em 2010/11 frente aos eslovenos do RK Cimos Koper, com 27-27 e 31-27,
depois de em 2007/08 ter sido afastado nas meias-finais.
Afastado da decisão do título nacional, ao terceiro jogo das meias-finais do 'play-off' com o FC Porto,
com uma derrota pesada na Luz (17-26) o Benfica aposta forte na Taça Challenge para conquistar um
troféu na presente temporada.
Caso ABC ou Benfica ergam o troféu, as vagas nas competições europeias da próxima época,
distribuídas por Liga dos Campeões (uma), Taça EHF (uma) e Taça Challenge (duas) alargam a um
quinto representante, que será indicado pela classificação do campeonato nacional.
Esta situação poderá trazer na reta final da época um acréscimo de motivação aos clubes que lutam
pelo quinto lugar do campeonato: Aguas Santas, Madeira SAD, Sporting da Horta e Passos Manuel.
Diário Digital com Lusa
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Andebol | Seleção participa pela primeira vez nas Universíadas de Verão 2015 e já
conhece adversários
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A seleção nacional universitária de Andebol masculino, atual Campeã Mundial Universitária, vai marcar
presença, pela primeira vez, na 28ª edição das Universíadas de Verão, que vão decorrer de 3 a 13 de
julho, em Gwagju, na Coreia do Sul. A equipa, liderada pelo também selecionador da Federação de
Andebol de Portugal, Rolando Freitas, conheceu hoje, dia 13, os seus adversários no sorteio que teve
lugar na cidade anfitriã. A habitual presença portuguesa nas Universíadas de Verão vai, este ano, ser
complementada com a participação coletiva no Andebol masculino. A delegação portuguesa é, este
ano, chefiada pela presidente da Federação Académica de Desporto Universitário (FADU), Filipa
Godinho. "Depois de, nos últimos anos, não ter sido possível o enquadramento de uma modalidade
coletiva nas delegações às Universíadas de Verão, este ano, após o título da modalidade de Andebol
universitário masculino, surgiu novamente a oportunidade, que será certamente um estímulo para os
desportos universitário e federado trabalharem lado a lado no cumprimento da importante missão do
desenvolvimento desportivo nacional", afirma a presidente. A modalidade tem ganho expressão em
Portugal e a nível universitário também. Após a organização do Campeonato Mundial Universitário de
Andebol, em 2014, a Associação Académica da Universidade do Minho (AAUM) e a Universidade do
Minho (UM) vão voltar a organizar, em Braga, um campeonato universitário da modalidade Campeonato Europeu Universitário de Andebol 2015 (de 2 a 9 de agosto). A equipa vai ser
acompanhada pelo selecionador da Federação de Andebol de Portugal, Rolando Freitas, que conta com
Luís Monteiro e Gabriel Oliveira como treinadores adjuntos. "A oportunidade de participar num dos
maiores eventos desportivos internacionais tem que ser valorizada e vista, em função do crescimento
que a modalidade tem tido no nosso país em geral, e ao nível da sua prática e popularidade
universitária, em particular. O Andebol é tradicionalmente uma modalidade praticada por muitos
alunos universitários, com elevados níveis de formação académica. Faz por isso, todo o sentido que
Portugal possa estar representado com a sua melhor seleção universitária, e é para nós um orgulho
termos essa primazia", explica Rolando Freitas. O sorteio que decorreu dia 13, em Gwangju, ditou o
destino de Portugal, colocando-o no Grupo B juntamente com a República Checa e o Japão. Para
Rolando Freitas, o título de campeão mundial é um fator relevante para os adversários e motivador
para a equipa portuguesa. "Portugal irá encarar ambos os jogos, e os seguintes, com a ambição de
fazer uma boa prova e colocar-se em condições de regressar contente ao nosso país", deseja o
selecionador. Nos restantes grupos da competição ficaram: Grupo A - Coreia do Sul, Sérvia, México e
Estados Unidos da América; Grupo C - Brasil, Hungria, Suíça e Israel; Grupo D - Rússia, Turquia e
Lituânia. A delegação portuguesa vai ainda participar nas modalidades de Ginástica, Atletismo, Remo,
Esgrima, Taekwondo, Judo, Natação, Ténis de Mesa e Tiro com Arco.
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do futebol às modalidades de pavilhão
FUTEBOL
Jamor. Ultrapassado o Nacional, o Sp. Braga perfila-se como adversário provável
ANDEBOL
Playoff. Título começa a discutir-se a 9 e 13 de maio no Pavilhão do FC Porto
FUTSAL
UEFA Futsal Cup. De 24 a 26 de abril, leão enfrenta Barcelona, Kairat Almaty e Dínamo Moscovo
HÓQUEI EM PATINS
Taça de Portugal. Após afastar o Valongo, leões defrontam a Oliveirense
Taça Cers. Oliveirense ficou pelo caminho, seguem-se Réus, Igualada e OC Barcelos

Siga-nos no Facebook e no Twitter.
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É presença constante nos encontros decisivos Uma característica que distingue Bruno de Carvalho dos
seus antecessores na presidência do clube é que só por motivos de força maior não está presente nos
compromissos mais decisivos das diversas equipas do clube. Ainda na quarta-feira, o líder verde e
branco fez questão de dizer presente no derradeiro encontro das meias-finais do campeonato de
andebol, disputado em Braga, diante do ABC. Bruno de Carvalho esteve com a equipa instantes antes
do início do encontro, foi visto no túnel e não hesitou em tirar fotos com o grupo vencedor no interior
do autocarro que transportou a equipa até Lisboa. Este cunho pessoal é extensivo ao futsal, ao
andebol e, claro, ao futebol, não passando despercebida a ninguém a presença do presidente no banco
de suplentes, nos encontros da equipa principal. O líder não joga, não marca golos, mas transmite
uma imagem de confiança que tem ajudado a motivar as diversas equipas.
, 17 abril de 201506:27
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ABC e Benfica procuram no domingo, marcar presença numa inédita final portuguesa da Taça
Challenge de andebol.
Com a eliminatória no intervalo, após disputados os jogos da 1ª mão das meias-finais, a situação do
ABC, que venceu em casa os noruegueses do Stord, por 25-18, é mais favorável do que a do Benfica,
que perdeu fora por dois golos (31-29).
ABC e Benfica procuram na presente edição da Taça Challenge, terceira mais importante da
hierarquia das provas da Federação Europeia de Andebol (EHF), secundar o feito do Sporting, em
2009/10, quando ergueu o troféu ao bater os polacos do MMTS Kwidzyn.
Recém-regressado aos principais palcos do andebol europeu, após um interregno de quatro anos de
ausência, o ABC procura na presente temporada, pela mão do antigo internacional Carlos Resende,
atingir a terceira final.
O triunfo em casa frente aos noruegueses, num encontro em que a diferença de golos poderia ter sido
ainda maior, e que teve a sua chave nas ações defensivas do ABC, algo perdulário no ataque, abre
boas perspetivas para que esse objetivo seja atingido.
O Benfica perdeu por 31-29, na 1ª mão da eliminatória na Roménia, mas tem a oportunidade de
retificar esse resultado desfavorável domingo na Luz e validar a desejada presença na final da Taça
Challenge.
O georgiano Vladimir Rusia, com oito golos marcados e Chike Onyejekwe, com sete, são os jogadores
a merecer maior atenção por parte da formação encarnada para o jogo de domingo com os romenos,
com início às 19h15 horas, na Luz.
O Benfica procura na presente edição da Taça Challenge alcançar a final e poder assim lutar pelo
título que lhe escapou em 2010/11 frente aos eslovenos do RK Cimos Koper, com 27-27 e 31-27,
depois de em 2007/08 ter sido afastado nas meias-finais.
Caso ABC ou Benfica vençam o troféu, as vagas nas competições europeias da próxima época,
distribuídas por Liga dos Campeões (uma), Taça EHF (uma) e Taça Challenge (duas) alargam a um
quinto representante, que será indicado pela classificação do campeonato nacional.
Esta situação poderá trazer na reta final da época um acréscimo de motivação aos clubes que lutam
pelo quinto lugar do campeonato: Aguas Santas, Madeira SAD, Sporting da Horta e Passos Manuel.
Mário Aleixo
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1As finais verde e brancas
07:27 Record
Por Record
FUTEBOLJamor. Ultrapassado o Nacional, o Sp. Braga perfila-se como adversário provável
ANDEBOLPlayoff. Título começa a discutir-se a 9 e 13 de maio no Pavilhão do FC Porto FUTSALUEFA
Futsal Cup. De 24 a 26 de abril, leão enfrenta Barcelona, Kairat Almaty e Dínamo Moscovo HÓQUEI EM
PATINS Taça de Portugal. Após afastar o Valongo, leões defrontam a OliveirenseTaça Cers. Oliveirense
ficou pelo caminho, seguem-se Réus, Igualada e OC Barcelos
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06:27 . Record Por Record Uma característica que distingue Bruno de Carvalho dos seus antecessores
na presidência do clube é que só por motivos de força maior não está presente nos compromissos
mais decisivos das diversas equipas do clube. Ainda na quarta-feira, o líder verde e branco fez questão
de dizer presente no derradeiro encontro das meias-finais do campeonato de andebol, disputado em
Braga, diante do ABC.Bruno de Carvalho esteve com a equipa instantes antes do início do encontro, foi
visto no túnel e não hesitou em tirar fotos com o grupo vencedor no interior do autocarro que
transportou a equipa até Lisboa. Este cunho pessoal é extensivo ao futsal, ao andebol e, claro, ao
futebol, não passando despercebida a ninguém a presença do presidente no banco de suplentes, nos
encontros da equipa principal.O líder não joga, não marca golos, mas transmite uma imagem de
confiança que tem ajudado a motivar as diversas equipas.
06:27 . Record

Página 14

A15

ID: 58843789

16-04-2015

Tiragem: 10000

Pág: 25

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 25,00 x 34,31 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 2

Andebol

Agora todas as fichas na Challenge

ABC/UMINHO não conseguiu empatar a eliminatória e obrigar à disputa da ‘negra’, sendo eliminado das meias-finais com uma derrota caseira, às mãos do Sporting, por 26-37, no quarto jogo desta fase da competição. Agora resta apostar as fichas todas na Europa.
ABC/UMINHO 26

PLAY-OFF

| Carlos Costinha Sousa |

Fora da final. O ABC/UMinho
não vai participar na final do
Campeonato Nacional de Andebol da I Divisão, depois de ter sido derrotado, na noite de ontem,
pelo Sporting, no quarto jogo
das meias-finais, por 26-37. Depois de terem conseguido recuperar de uma desvantagem de
dois jogos [derrotas averbadas
em Lisboa], no terceiro encontro
os academistas relançaram as
meias-finais, com um triunfo caseiro que obrigou à disputa do
quarto jogo. Ontem, nessa partida, os academistas não estiveram claramente ao seu melhor
nível e acabaram eliminados de
uma competição que era também um dos objectivos traçados
no início da época.
Um jogo que se esperava de
grandes emoções e equilíbrio,
acabou por confirmar as expectativas de todos. Intensidade máxima, muita velocidade e espectáculo desde o primeiro minuto.
Em campo estavam duas equipas que gostam de jogar rápido,
principalmente nas transições
defesa/ataque e foi essa a principal arma utilizada durante o primeiro tempo, com o Sporting a
ser mais feliz e eficaz nesse
campo, conseguindo construir
um resultado favorável que, ao
intervalo se cifrava no 13-17.
No entanto, até praticamente
aos 25 minutos o jogo manteve
uma toada de equilíbrio quase
total, com golos atrás de golos,
boas defesas também de ambos
os guarda-redes e, em alguns
momentos, um ritmo alucinante.
A partir dos 25 minutos e com
algumas falhas defensivas dos

Humberto Gomes (GR), Fábio Vidrago (3),
Nuno Grilo (3), Pedro Seabra, João Pinto
(2), Carlos Martins (3) e Gabriel Teca (1).
Jogaram ainda Ricardo Pesqueira (2),
Hugo Rocha (1), David Tavares (2), Nuno
Rebelo (3), Tomás Albuquerque (4), Diogo
Branquinho (2), Emanuel Ribeiro (GR),
Bruno Dias (GR) e João Gonçalves.
Treinador: Carlos Resende.

SPORTING 37

Ricardo Candeias (GR), Pedro Portela (6),
Frankis Marzo (6), João Antunes (1), Bosko Bjelanovic, Sérgio Barros (3) e Fábio
Magalhães (8). Jogaram ainda Rui Silva
(2), Bruno Moreira (5), Pedro Spínola (6),
Ricardo Correia (GR), Luís Oliveira (GR) e
Diogo Domingos.
Treinador: Frederico Santos.
Árbitros Daniel Martins e Roberto Martins.
Intervalo: 13-17.

FLÁVIO FREITAS

Pavilhão Flávio Sá Leite

Hugo Rocha em acção ofensiva do ABC/UMinho. Esforço academista não foi suficiente para continuar em prova

academistas, os leões passaram
para a frente do marcador e
construíram uma vantagem de
3/4 golos que conseguiram ir
mantendo até ao final dos primeiros 30 minutos, muito por
culpa da eficácia ofensiva de
Frankis Marzo, Pedro Spínola e
Fábio Magalhães.
No segundo tempo tudo se alterou, com o Sporting a entrar
muito forte e o ABC a errar. Algumas perdas de bola no ataque
academista permitiram aos leões
lançar rápidas e eficazes transições que permitiram o avolumar
do resultado, construíndo mesmo uma vantagem de dez golos.
Os academistas pareciam ter
perdido já a esperança de que

era possível dar a volta ao jogo e
a diferença pontual no marcador
também já não ajudava a aumentar o moral da equipa.
Os leões, com a vantagem
construída, foram controlando o
rumo do jogo, mantendo a diferença no marcador, apesar de um
ténue tentativa de resposta academista que levou a que o Sporting não conseguisse levar o resultado a outros contornos.
O início da segunda parte acabou mesmo por ser a chave do
jogo. Três passes falhados pelos
academistas e consequente recuperação de bola e contra-ataque
dos sportinguistas permitiu aumentar a vantagem no marcador
de quatro para sete golos. Nesse

“Não queria dizer que pagámos pelo esforço
físico das últimas semanas. De facto, do ponto de vista físico não é fácil o enquadramento
de época que tivemos agora na parte final a
jogar sábado e domingo e quarta e sábado...
Sabíamos que não era fácil, mas, por outro
lado, sabíamos que era isto que queríamos e
que era este o calendário traçado desde o
início da época. Olhando agora é fácil dizer
que estávamos cansados, mas de facto não
conseguimos ser competentes.”

“Fomos superiores em todos os aspectos do
jogo e isso é fruto do trabalho que fazemos
todos os dias. É para isso que trabalhamos,
que nos preparamos e conseguimos o objectivo que era chegar à final. Fizemos um
grande jogo hoje [ontem] e só temos que
dar os parabéns aos jogadores do Sporting.
Não sei se tirámos partido da frescura física
do ABC. Sei que jogámos melhor que o ABC
e não faço ideia se foi pela frescura física ou
não. Isso não nos cabe a nós avaliar.”

Carlos Resende (tr. ABC/UMinho)

Frederico Santos (tr. Sporting)

momento, o ABC/UMinho vacilou e os leões aproveitaram com
Frankis Marzo em destaque na
finalização. Pelo meio, também
algumas decisões erradas da
equipa de arbitragemcontribuíram para que os academistas não
mais conseguissem responder de
forma efectiva e conseguissem
diminuir a desvantagem existente no marcador.
Até ao final, os sportinguistas
foram conseguindo manter a
vantagem, numa fase do jogo em
que os golos se foram sucedendo
para um e outro lado, e terminaram com uma vitória por 26-37
que lhe permite marcar presença
na final do campeonato, onde
vai defrontar o FC Porto.

+ público
Pavilhão Flávio Sá Leite
praticamente lotou para
assistir a este jogo e, se do
lado do Sporting estavam
cerca de 30 adeptos, a
apoiar os academistas estavam mais de mil que
nunca pararam de incentivar os jogadores.
A ‘catedral’ do andebol
português merece mais
vezes este tipo de jogos e
de gente nas bancadas.
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Quinta 16 de Abril 2015

ANDEBOL

CHEGOU AO FIM O SONHO DO
TÍTULO PARA O ABC/UMINHO
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LATI promove conferência
sobre desporto e deficiência

O

desporto para pessoas
portadoras de deficiência
é um assunto a abordar no
encontro que irá decorre no próximo dia 20, de manhã, no Salão
Multiusos da LATI – Liga dos
Amigos da Terceira Idade, em Setúbal.
A conferência, com o título
“Desporto, Deficiência e Juventude: realidade portuguesa”, organizado pela área de Jovens da
LATI, tem a sessão de abertura
marcada para as 09.30 horas, na
qual participam a directora do
Centro Distrital de Segurança
Social, Ana Clara Birrento, e o presidente da LATI, Sertório Herrera.
Meia hora depois, no primeiro
painel dos trabalhos, com início
às 10 horas, o presidente da
APPACDM de Setúbal, José Salazar, apresenta “Desporto adaptado em Setúbal: que caminhos
queremos percorrer?”
Segue-se, às 10h30, a conferência “Andebol como inclusão”,
por Danilo Ferreira, da Federação
de Andebol Portugal e técnico do
“Andebol 4All”, projecto que tem
como objectivo a implementação
da modalidade em três áreas de
deficiência: motora, intelectual e
auditiva.
No segundo painel, às 11.10

horas, João Alexandre, dirigente
da Confederação Portuguesa das
Colectividades de Cultura, Recreio e Desporto, apresenta a organização europeia TAFISA – The
Association for International Sport
for All, parceira daquela confederação no projecto “Jogos do
Passado, Desporto do Presente”,
que visa a reintrodução dos jogos
tradicionais nos países da União
Europeia.
O último painel do encontro
“Desporto, Deficiência e Juventude: realidade portuguesa”, enquadrado no Ciclo de Conferências Juventude 2015, da LATI,
prossegue, às 11.40 horas, com
“Políticas públicas de desporto –
desafios nacionais, europeus e internacionais”, intervenção a cargo do director do Departamento
de Desporto do Instituto Português do Desporto e Juventude,
Jorge de Carvalho.
A comunicação “Sim, eu consigo! Desporto como ferramenta
de inclusão social” é apresentada pelo atleta paralímpico e dirigente associativo Jorge Pina.
O encerramento da conferência, previsto para as 12.30 horas,
é feito pelo vereador da Câmara
Municipal de Setúbal, Pedro Pina,
e por Ângela Lemos, da LATI.

Página 17

A18

ID: 58843291

16-04-2015

Tiragem: 8500

Pág: 21

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 26,00 x 30,80 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 3

Carlos Resende, técnico do ABC

Leões levaram a melhor
na "Catedral do Andebol"

«Não conseguimos
ser competentes»

ABC

ABC/Uminho falhou acesso à final do campeonato

«Do ponto de vista físico, não é fácil o enquadramento que tivemos neste final de temporada,
com jogos às quartas e sábados, mas sabíamos
que era isto que queríamos e era este o calendário que estava estabelecido.
Não conseguimos ser competentes e superar os
duelos individuais. Acabámos sempre por andar
atrás do resultado e o Sporting cavou um fosso
de quatro golos no final da primeira parte e tirou-nos toda a capacidade de raciocínio», disse.
Por seu turno, Tomás Albuquerque lamentou a incapacidade da equipa em
vencer o jogo. «Não podemos sofrer tantos golos numa meia-final. Hoje [ontem]
é dia para estarmos chateados,
mas agora temos é de pensar na
meia-final da Taça Challenge, pois
queremos muito estar na final», disse.

Frederico Santos, técnico do Sporting
Teca remata à baliza do Sporting

Luís Filipe Silva

ABC/UMinho foi ontem afastado da final do campeonato
nacional de andebol
da I Divisão, ao perder no
Flávio Sá Leite frente ao
Sporting, por 37-26.
Após uma primeira
metade onde, com exceção dos últimos cinco minutos, conseguiu disputar
o resultado com os leões,
os academistas descarrilaram completamente com
uma etapa complementar totalmente desastrada quer em termos ofensivos quer defensivos, e não
conseguiram levar a decisão para o quinto jogo.

O

ABC/
UMinho
pensa já
na meia-final
da Challenge

A primeira metade foi
jogada "taco a taco" até aos
últimos cinco minutos, altura em que o Sporting
conseguiu "cavar" uma
vantagem de quatro golos com a qual foi para
intervalo.
E foi aqui que começou
o descalabro do ABC. Desgastados pela sobrecarga

de jogos entre provas internas e competições europeias, os academistas
não tiveram pernas para
aguentar o segundo tempo, onde o Sporting acabou por ser superior em
todos os capítulos.
Assim, o ABC já centra
as suas atenções no jogo
da segunda mão da Taça
Challenge, onde domingo defende uma vantagem
de sete golos na Noruega,
ao passo que o Sporting
virou já as suas atenções
para a final, frente ao FC
Porto, que será disputada
à melhor de cinco jogos,
que começa no próximo
dia 9 de maio e continua
até ao dia 23.

PAVILHÃO FLÁVIO SÁ LEITE
Árbitro: Daniel Martins
e Roberto Martins

ABC/UMinho 26
Humberto Gomes (Bruno Dias e Emanuel
Ribeiro); Fábio Antunes (3), Hugo Rocha
(1), Pedro Seabra, Diogo Branquinho (2),
David Tavares (2), Ricardo Pesqueira (2),
João Gonçalves, Carlos Martins (3), Nuno Grilo (3), Nuno Rebelo (3), Tomás Albuquerque (4), João Pinto (2) e Teca (1)
Treinador: Carlos Resende

Sporng

37

Ricardo Candeias (Luís Oliveira e Ricardo
Correia): Nuno Pinto, Pedro Portela (6),
Bosko Bjelanovic, Bruno Moreira (5), Sérgio Barros (3), João Ligeiro, Frankis Marzo
(6), Rui Silva (2), João Antunes (1), Diogo
Domingos, Pedro Spínola (6) e Fábio Magalhães (8)
Treinador: Frederico Santos

Sá Leite quase cheio

Presidente do Sporting

Público apoiou até final

Bruno de Carvalho presente

Não foi por falta de apoio que o ABC saiu ontem
derrotado pelo Sporting na meia-final do campeonato. O Pavilhão Flávio Sá Leite estava quase lotado e fervilhou a fazer lembrar os velhos tempos.
O público afeto à equipa bracarense não regateou
apoio à sua equipa, mesmo quando o jogo estava praticamente perdido. No final, o técnico Carlos Resende
ficou satisfeito com a resposta dos adeptos e só lamentou não ter sido possível oferecer o triunfo.

O jogo era importante e por isso, o presidente do
Sporting, Bruno de Carvalho, fez questão de marcar
presença no Pavilhão Flávio Sá Leite, onde se sentou
no camarote, junto dos dirigentes do ABC/UMinho.
Também de Lisboa viajaram meia centena de elementos afetos à Torcida Verde, uma das claques leoninas que apoiaram a sua equipa durante toda a partida.
No final, fizeram a festa com a passagem à final da
competição.

ABC valorizou
a nossa vitória,
mas fomos melhores
«Não foi nada fácil, foi muito difícil, mas os
jogadores do Sporting trabalharam muito. Quero dar os parabéns ao ABC, que valorizou a nossa vitória, mas hoje fomos superiores em todos
os aspetos do jogo e isso é fruto do trabalho que
fazemos todos os dias.
Não sei se foi falta de frescura física do ABC,
isso é difícil de avaliar, mas a diferença neste jogo foi notória e o resto é história. Estamos muito
satisfeitos por termos ganho, ganhámos a uma
grande equipa, que nos obrigou a um quarto jogo e queríamos ter resolvido a eliminatória em
três jogos, mas hoje (ontem) provámos que somos uma equipa mais forte que o ABC, a quem
desejo a maior sorte no segundo jogo das meias-finais da Taça Challenge.
Agora, na final frente ao FC Porto podem esperar um Sporting motivado».
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ABC
AFASTADO
DA LUTA
PELO TÍTULO
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ABC
afastado da luta
pelo título
DESPORTO O ABC foi,

ontem, afastado
da luta pelo título
de campeão nacional
de andebol. P.21
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V BrincAndebol
sábado na Ribeirinha
O Gabinete Técnico da Associação
de Andebol da Ilha Terceira promove no próximo dia 18 de abril,
sábado, no pavilhão da escola básica da freguesia da Ribeirinha, concelho de Angra do Heroísmo, entre
as 10:00 e as 11:00, o V Encontro
de Miniandebol – designado BrincAndebol.
O evento tem, como sempre acontece, entrada livre.
Sublinhe-se, a propósito, que o
BrincAndebol constitui uma festa
de animação sócio desportiva para
crianças dos 7/8 aos 10/11 anos de
idade e está integrado no conhecido
projeto da direção regional do Desporto “Escolinhas do Desporto”.
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Esta sexta-feira e sábado
16-04-2015
Nas modalidades de andebol, basquetebol, futsal e voleibol
São cerca de mil alunos e vêm de vários estabelecimentos de ensino de todo o Norte do país para
disputar, na sexta-feira e no sábado (17 e 18 de abril), a fase regional de desporto escolar em
diferentes modalidades, que tem lugar no Entre Douro e Vouga.
Tendo como epicentro a cidade de S. João da Madeira, para onde estão marcados os jogos de
andebol, basquetebol, futsal e voleibol, a competição abrange ainda espaços desportivos nos vizinhos
concelhos de Santa Maria da Feira e de Oliveira Azeméis.
No caso concreto de S. João da Madeira, a competição realiza-se no Pavilhão das Travessas e nas
instalações na Escola João da Silva Correia. Na sexta-feira, os jogos decorrem entre as 14h00 e as
19h00, aproximadamente. No sábado, começam depois das 9h00 e devem prolongar-se até às 19h00,
incluindo a entrega de prémios, que encerra o programa.
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16-04-2015 15:52
O treinador dos leões realçou a superioridade da sua equipa diante do ABC.
Frederico Santos desejou ainda boa sorte ao ABC para as provas europeias
Por SAPO Desportosapodesporto@sapo.pt
Frederico Santos guiou esta quarta-feira o Sporting à final do campeonato nacional de andebol, com a
terceira vitória em quatro jogos das meias-finais com o ABC.
Depois do triunfo inequívoco sobre os bracarenses, por 26-37, o treinador dos leões reconheceu o
mérito dos seus jogadores no apuramento. "O ABC valorizou a nossa vitória. Obrigou ao quarto jogo,
mas mostrámos que a nossa equipa é mais forte. Fomos superiores, conseguindo o objetivo de chegar
à final. Os meus atletas estão de parabéns, não só pelo jogo, mas pelos dias de trabalho. Boa sorte ao
ABC para a Taça Challenge", afirmou.
Na final do campeonato português de andebol, o Sporting vai defrontar o FC Porto, que afastou o
Benfica na outra meia-final.
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ANDEBOL

Próximos jogos da AD Godim
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Sábado, 21h30 - Pavilhão Municipal Peso Régua
AD Godim - AC Lusitanos
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ANDEBOLISTA DARIO ANDRADE PARTICIPA NA INICIATIVA INDIVIDUALIDADES NA ESCOLA A 21 de
abril, pelas 10h30, a Escola EB 2,3 Engº Duarte Pacheco, em Loulé, recebe o andebolista Dario
Andrade, atleta do Sport Lisboa e Benfica e da Seleção Nacional, em mais uma sessão da iniciativa
"Individualidades na Escola". O jogador é recebido no auditório da escola, numa sessão de abertura
que contará com a presença do vice-presidente da Câmara Municipal de Loulé, Hugo Nunes, e do
diretor do Agrupamento, Carlos Fernandes. Seguidamente, Dario Andrade irá falar aos alunos sobre a
sua carreira, as experiências desportivas vividas nos quatro cantos do planeta, valorizando a
importância da escola, bem como os hábitos de vida saudáveis. Posteriormente a audiência terá a
oportunidade de colocar questões ao atleta. Pelas 11h30, no átrio da escola, Dario Andrade dará uma
sessão de autógrafos a toda a comunidade escolar e, às 11h50, realizará uma visita à sala de
multideficiência. Pelas 12h00, terá lugar a parte prática desta sessão, durante a qual os alunos
poderão experimentar a modalidade e conviver com uma das maiores referências nacionais do
andebol. O ponta esquerda do Benfica e da Seleção Nacional é natural de Braga e começou a praticar
andebol aos 10 anos, no Sporting de Braga. Ao longo da sua carreira foi quatro vezes campeão
nacional e venceu duas super taças. Jogou no ABC de Braga, no FC Porto e no Sport Lisboa e Benfica.
Ao nível da Seleção Nacional "A" estreou-se aos 22 anos sendo que acumula quase 100
internacionalizações. "Individualidades na Escola", iniciativa da Câmara Municipal de Loulé, em
colaboração com os agrupamentos de escolas do Concelho, surgiu em 2014, no âmbito de "Loulé
Cidade Europeia 2015". Este projeto foi pensado numa perspetiva de âmbito alargado, que não se
esgote num calendário de ações mas possibilite a consolidação de laços duradouros que permitam
potenciar sinergias, promovendo a criação de valor junto da comunidade escolar do Concelho, numa
ótica de valorização social do desporto. O desporto é uma linguagem universal e um fator de inclusão,
convivialidade, aproximação e união de povos, culturas e religiões. O projeto "Individualidades na
Escola" leva às escolas do Concelho de Loulé personalidades de referência ao nível desportivo, dando
oportunidade de toda a comunidade escolar de interagir com prestigiados desportivas nacionais e
internacionais. Os principais objetivos do projeto passam pela promoção do desporto, da cidadania
desportiva, dos hábitos saudáveis e, realçar a importância da relação escola/desporto no presente e
futuro das crianças e adolescentes. Ricardo Pereira (Futebol), João Neto (Judo), Ruben Faria
(Motocross), Ricardo Santos (Golfe) e Ana Cabecinha (Marcha) foram os desportistas que já
participaram neste projeto. De referir que este projeto conta com o apoio do Instituto Português do
Desporto e da Juventude, do Comité Olímpico de Portugal e do Desporto Escolar. O Conrad Algarve e a
Decathlon associaram-se também à iniciativa, sendo que, a Decathlon irá sortear um cabaz de
material desportivo, a um dos agrupamentos do concelho louletano. Por: CM Loulé
14:11 - 16/04/2015
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ANDEBOL Nacional 2ª Seniores masculinos

Vela de Tavira soma nova derrota

No Campeonato Nacional de Andebol da 2ª Divisão, 1ª fase, zona Sul, de Seniores masculinos,
realizou-se a 25ª jornada, com o Vela de Tavira a visitar o Liceu Camões, averbando mais uma
derrota, por 29-19. Os jogos, Benfica “B” 34 - Ílhavo 23, Boa Hora 38 - Marienses 30, Vitória
de Setúbal 30 - Torrense 29, Almada 26 - Samora Correia 25 e Sportivo de Loures 26 - Sismaria 32, fecharam a ronda.
O Boa Hora é o líder da prova, com 68 pontos, os algarvios ocupam o 14º lugar, com 31.
A 26ª e última jornada, desta fase, tem o Vela de Tavira a receber o Benfica “B”, as partidas, Ílhavo-Boa Hora, Sismaria-Liceu Camões, Torrense-Benavente, Samora Correia-Vitória de Setúbal, Marienses-Almada e Alto do Moinho-Sportivo de Loures, encerram a jornada.
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Ò Ò Andebol

Seniores femininas perdem
por um golo com as lideres
No passada sábado, em jogo antecipado
da 9ª jornada, a equipa sénior feminina da SIR
1º de Maio recebeu o Santa Joana, líder da
competição só com vitórias e que na semana
anterior tinha disputado a final four da Taça de
Portugal.
A SIR 1º de Maio conseguiu surpreender e
entrou bastante forte no jogo, controlando toda
a 1ª parte, chegando a ter três golos de vantagem. No entanto, perto do intervalo, algumas
más decisões das locais permitiram que as visitantes reduzissem para 12-11, resultado registado ao intervalo.
No início da segunda parte, o Santa Joana
mostrou o seu valor e deu a volta ao resultado,
chegando a registar uma vantagem por 3 golos. Uma reação final permitiu à SIR 1º de Maio
reduzir até a diferença à mínima (23-24) num
excelente espetáculo de andebol.
Este fim de semana há muito andebol no Pavilhão Municipal Nery Capucho. Eis os jogos:
Sábado:
Iniciados Masculinos: 10h – SIR 1º de Maio
x Sismaria; Infantis Femininos: 12h – SIR 1º de
Maio x Ansião; Infantis Masculinos: 14h – SIR 1º
de Maio x Batalha; Seniores Masculinos: 16h –
SIR 1º de Maio x Salvaterra de Magos; Seniores
Femininos: 19h – SIR 1º de Maio x São Felix da
Marinha.
Domingo:
Juniores masculinos: 16h - SIR 1º de Maio
x Sismaria; Juniores femininos: 18h - SIR 1º de
Maio x Juve Lis. ß
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Seniores Masculinos

Sanjoanense/Mário Rui Lda, 33
Porto B, 29

Inserido no ambiente do Andebolmania
2015, provavelmente com o maior número
de assistentes de um jogo de andebol da
Sanjoanense, e provavelmente recorde de
assistência num jogo da segunda divisão
nacional, jogou-se a penúltima jornada do
campeonato sénior masculino entre a A.D.
Sanjoanense e a equipa B do F.C. do Porto.
Com as duas equipas tranquilas na
classificação do campeonato, esperava-se um bom espectáculo e as expectativas
dos mais de 1500 assistentes não saíram
defraudadas.
A equipa da ADS, talvez sentindo um
pouco a responsabilidade do momento,

Agenda

entrou mal no jogo, permitindo um parcial de
7-2, favorável à equipa azul e branca. Mas,
a partir dai, só deu ADS, com 20 minutos
do melhor andebol que se praticou nas
Travessas este ano, chegando ao intervalo
já em vantagem por 12-18.
A segunda parte foi mais repartida, com
a equipa do Porto a conseguir chegar ao
empate a cinco minutos do fim.
Mas com uma ponta final de grande
querer e determinação, e empurrados pelo
clima de festa e apoio vindo das bancadas,
a equipa conseguiu chegar à vitória final
por 29-33.
Na próxima semana joga-se a última

11/04/2015
11/04/2015

SENIORES MASC.
INFANTIS MASC.

ADS/MÁRIO RUI, LDA
ADS

ACADÉMICO F.C.
AA AVANCA

MUN. TRAVESSAS
MUN. TRAVESSAS

20H00
11H00

12/04/2015
12/04/2015
12/04/2015
12/04/2015
12/04/2015
12/04/2015

JUNIORES MASC.
INICIADOS MASC
MINIS MASC.
MINIS MASC.
INICIADOS MASC
INICIADAS FEM.

ADS
ADS/B
ADS/A
MONTE/B
TAROUCA
S. PEDRO SUL

CDS PAIO OLEIROS
CDS PAIO OLEIROS
CDS PAIO OLEIROS/A
ADS/B
ADS/A
ADS

MUN. TRAVESSAS
MUN. TRAVESSAS
MUN. TRAVESSAS
MONTE
MUN. TAROUCA
MUN. S.PEDRO SUL

17H00
15H00
11H00
15H30
12H00
10H00
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I – Às más práticas da gestão camarária
Há cerca de três semanas - mais dias
menos dias - foi noticiado, pelo jornal “O
Regional”, a decisão do Tribunal Judicial
que obrigava a que o nosso município removesse uma rua aberta no terreno situado
entre a avenida do Brasil e a avenida eng.
Arantes de Oliveira e pertencente à empresa A. Henriques & C.ª L.da, para além de
uma indeminização monetária pela ocupação parcial e indevida do referido terreno.
A dita rua, que começa ou acaba na rua
Padre Américo, não tem, como umas tantas
ruas da cidade, nenhuma placa com o nome
da mesma. Todavia, descobri que muitos lhe
chamam a rua das Quintãs.
A abertura dessa rua, ao que se sabe
agora, foi mais uma das más práticas da
gestão camarária efetuadas nos mandatos
do senhor Manuel de Almeida Cambra, com
as chamadas “expropriações selvagens”,
muito criticadas na altura.
Desse executivo que decidiu a abertura
indevida da rua naquele terreno, fazia
parte, supostamente, o agora vereador Dr.
Jorge Lima, que era o vice-presidente do
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senhor Cambra. Poderá ele explicar os
porquês daquela decisão, que resulta
agora em consequências gravosas para
o município?
Certo, certo é que o atual executivo
camarário acaba de herdar mais uma
situação para a qual não contribuiu e
terá agora de a resolver. É uma boa ocasião para o presidente Ricardo Oliveira
Figueiredo demonstrar a sua capacidade
negocial, tentando minimizar os custos desta decisão judicial, uma vez que é notório
que o referido terreno ficou valorizado com
a abertura - embora indevida - da dita rua.
Vamos continuar a seguir este assunto
com a devida atenção.
II – O acidente que desmascara as más
práticas no abuso de utilização indevida
A atitude do executivo municipal, que
se tem esforçado em mascarar o acidente
que denuncia as más práticas no abuso de
utilização indevida de coisa pública, é de
todo vergonhoso e demonstra a marca e a
prática do PSD nesta e em outras práticas
similares.
Foi assim com o próprio Dr. Castro Al
meida, quando utilizou a carrinha 4L indevidamente, quando ainda era funcionário
municipal. Foi assim com o Dr. Castro
Almeida, já como presidente, quando minimizou a gravidade de um procedimento
indevido e grave de quem andou a pintar
um parque de estacionamento privado com
material da autarquia. E é agora, também,
com a tentativa de abafar o procedimento
de quem utilizou um automóvel municipal,
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num domingo, perto de Arouca, que não
fora o acidente entretanto ocorrido e não
se saberia que os abusos de utilização
indevida de coisa pública se mantinham,
infelizmente, no nosso município.
Admira-me que um gestor, que é tido
como competente e rigoroso, características
que lhe deram fama no meio empresarial,
o presidente Ricardo Figueiredo, se deixe
enredar com esta tentativa de mascarar um
mau comportamento.
É vergonhoso e impróprio de quem foi
mandatado pera gerir, com zelo, a coisa
pública.
III – Andebolmania/2015 registou mais
um sucesso
O habitual Torneio da Páscoa – Ande
bolmania, que a secção de Andebol da ADS
tem vindo a realizar de há uns anos a esta
parte, obteve mais um sucesso pela eficácia
da sua organização. Está de parabéns todo
o executivo da secção de Andebol, bem
como todos os colaboradores que de forma
discreta prestaram a sua contribuição.
Contudo, gostaria de exaltar aqui a contribuição de algumas mães de atletas e
esposas de dirigentes que estiveram nas
cantinas e nos bares a dar um contributo
verdadeiramente importante, que lhes obrigava a sair da cama quase de madrugada.
E, depois, dar o devido relevo às funcionárias das escolas, em particular às da EB2/3,
onde estive a colaborar, tanto às auxiliares
como às da cozinha, que se esmeraram
pela positiva, na eficácia e simpatia nas
tarefas que lhes cabiam exercer, fazendo

com que os jovens atletas, de maioria espanhóis, que nos visitaram, se sentissem
felizes entre nós.
Acho que a cidade mereceu o movimento juvenil que lhe foi proporcionado nesta
quadra pascal.
IV – Morreu Serafim Barata
Morreu o bom amigo, Serafim Barata,
um confesso são-joanense, um social-democrata amante de consensos, um homem
de fino trato, que tinha um excelente sentido
crítico das coisas e das situações, como o
demonstrava nos vários artigos que assinou
e foram publicados no jornal “O Regional”
de que era colaborar antigo.
Sou suspeito a falar dele, porque fui
seu amigo, como sou amigo dos restantes
irmãos Baratas. Sua esposa é testemunha
das nossas conversas quando ocasionalmente nos encontrávamos. Era conversa
de mais de uma hora. Eu gostava de o
ouvir, porque era um excelente conversador
e tinha uma grande experiência de vida.
Falava do que sabia e perguntava do que
não sabia. Com ele eu aprendia sempre
qualquer coisa.
Foi um dos fundadores da secção de
Andebol da ADS, foi atleta da modalidade
e presidente da secção da modalidade que
ajudou a fundar.
Deixa, felizmente, filhos e netos que
darão continuidade à sua meiga personalidade.
Até sempre, amigo Serafim.
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Pedro Nuno Gual

S. João da Madeira é uma cidade que
respira desporto e cultura. Os primeiros
meses da primavera são um bom exemplo
disso. Na verdade, os meses de março e
abril são pródigos em eventos culturais
e desportivos mobilizadores tanto dos
sanjoanenses como dos habitantes dos
concelhos vizinhos.
Em março foi marcante mais uma edição
da “Poesia à Mesa”, iniciativa da Câmara
Municipal já bem cimentada, com projeção local e nacional, que movimenta os
sanjoanenses em torno dos poemas que
são declamados nos locais mais inesperados, como, por exemplo, em instalações
fabris da cidade. A presença de figuras
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S. João da Madeira
- cidade do desporto e da cultura
nacionais ligadas à arte e à cultura constituem uma mais valia para esta iniciativa já
que provocam uma adesão em massa da
população, como acontece na “Peregrinação Poética”, momento marcante e inovador
no setor cultural português.
No início do mês de abril é o desporto
que dá cartas na cidade com a realização
do torneio “Andebolmania”, a melhor forma
de divulgar o andebol junto das camadas
mais jovens da população. Organizado pela
Sanjoanense, este torneio, que envolve a
participação de cerca de 1300 atletas, em
representação de equipas Portuguesas
e Espanholas, é um dos melhores da
Península Ibérica e uma forma excelente
de mobilizar os jovens em torno de uma
modalidade desportiva que, apesar de ter
momentos espetaculares, é, muitas vezes,

esquecida pelos meios de comunicação
social. A par da componente desportiva,
a componente social do torneio permite o
contacto dos atletas com a cidade, com a
sua população e com os seus equipamentos. Uma excelente oportunidade para a
afirmação da centralidade de S. João da
Madeira no panorama desportivo nacional
e internacional.
E, para fechar este dois meses de intensa
atividade cultural e desportiva, realiza-se,
de 17 de abril a 3 de maio, o Festival de
Teatro de S. João da Madeira. Depois da
poesia, os palcos dos Paços da Cultura
e da Casa da Criatividade serão o centro
das atenções dos sanjoanenses. A edição
deste ano, composta por 16 espétaculos,
contará com a presença de 14 grupos de
teatro amador e escolar, mantendo, assim,

a tendência de crescimento e afirmação
regional que tem vindo a apresentar desde
que foi implementado. Organizado pelo
Projeto Espaço Aberto, do Agrupamento
de Escolas Dr. Serafim Leite, em parceria
com a Câmara Municipal, estima-se que
supere as 3 mil entradas, colocando-se,
assim, entre os eventos culturais organizados na cidade com um maior número de
assistentes.
Qualquer uma destas atividades reflete
o dinamismo da Câmara Municipal e das
Instituições da cidade na promoção dos
valores desportivos e culturais, valores
essenciais para a valorização da qualidade
de vida dos sanjoanenses.
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O andebolmania foi um sucesso
a todos os níveis

80 equipas, 1300 atletas e centenas de acompanhantes invadiram a cidade.
A nível competitivo foi dos mais competitivos de
sempre, tendo a última final do dia sido decidida
por marcação de livres de 7 metros, numa final
emocionante entre o Bartolomeu Perestrelo e o
Colégio dos Carvalhos.
Durante quatro dias a cidade respirou desporto,
respirou convívio e alegria.
Foi uma verdadeira invasão com milhares de
turistas que deram um outro colorido a S. João
da Madeira. Os hotéis encheram, os restaurantes
encheram, as padarias/pastelarias encheram.
Toda a cidade sentiu o Andebolmania.
O impacto económico que prevíamos de 450 mil
euros seguramente foi ultrapassado.
O bom tempo ajudou à festa.
No dia 2 de Abril, realizou-se a Andebolmania

Party na Sala dos Fornos da Oliva e foi um dos
momentos altos do evento.
No dia 3 de Abril, o Best Trick Show provou ser
uma aposta ganha. Um evento inédito em Portugal
e que promove o espectáculo e entretenimento fez
com que as Travessas enchessem para vibrar com
momentos de elevada qualidade.
Durante todo o torneio, as mascotes MANIAS
deram um colorido especial ao evento e mostraram que Andebolmania é muito mais do que um
simples torneio de andebol.
Os feedbacks foram extremamente positivos
e estamos seguros que este foi, sem sombra de
dúvidas, um dos melhores torneios do ano na
Península Ibérica.
José Fonseca
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Os vencedores da edição 2015 do
Andebolmania foram:
- Infantis Femininos: CB Chapela (Espanha)
- Infantis Masculinos: Seis Nadal “A” (Espanha)
- Iniciados Femininos: AD Sanjoanense
- Iniciados Masculinos: SL Benfica
- Juvenis Femininos: S. Aveiro
- Juvenis Masculinos: CD Bartolomeu Perestrelo
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Sucesso a todos
os níveis
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equipa de rui medeiros continua na 1.ª divisão

Juvenis masculinos do Cister SA
garantem manutenção
Ainda sem sofrer qualquer
derrota na fase dos últimos,
a equipa de juvenis masculinos do Cister SA já garantiu
a manutenção na 1.ª Divisão
nacional e vai participar no
escalão principal pelo terceiro
ano consecutivo.
A equipa comandada por Rui

Medeiros encontra-se no 2.º
lugar da zona 3, da 2.ª fase grupo B, com 30 pontos, a apenas
um ponto do São Bernardo, o
1.º classificado.
A duas jornadas do final do
campeonato, a equipa alcobacense ainda pode ascender à
liderança. No próximo sábado,

a equipa desloca-se ao reduto
do Estarreja para tentar alcançar o 1.º posto. Na derradeira
jornada, os juvenis masculinos
do Cister SA folgam. Recorde-se
que os alcobacenses derrotaram (32-31) os atuais líderes
da zona 3 do campeonato
nacional.
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+LIDOS
1

O maior pinheiro do
País está plantado há
cerca de 300 anos no Vale
de Santarém e está em
risco devido à erosão do
terreno e eà exposição
das raízes. Corre já um
abaixo-assinado para a sua
preservação lançado pelo
movimento ecologista do
Vale de Santarém.

2

Abriu a caça ao pombo
em Santarém. A Câmara
Municipal avançou com
um plano de abate para
cerca de mil pombos
na cidade para evitar
contágios de doenças e a
sujidade provocada pelos
dejetos destas aves.

3

Uma atleta dos Caixeiros
é a melhor marcadora do
campeonato nacional de
andebol. Maria do Carmo
Sanhá Sissé leva já 155 golos
em 12 jogos, um recorde
que nem o Cristiano
Ronaldo consegue bater. A
jogadora milita na equipa
de juvenis femininos e tem
17 anos.

4

A suspensão de uma
prova de motonáutica
em Salvaterra provocou
polémica, com a autarquia
a decidir adiar a prova
por prejudicar o período
de nidificação das aves
migratórias. É uma das
notícias mais lidas.
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Caixeiros têm a melhor
marcadora do nacional
ANDEBOL É dos Caixeiros a melhor
marcadora do Campeonato Nacional 1º fase de juvenis femininos na
modalidade de andebol.
Maria do Carmo Sanhá Sissé,
nascida em 1998, é neste momento
a jogadora a nível nacional com
mais golos obtidos na 1º fase da
categoria, com 155 golos em 12
jogos.
Jogadora de 1º linha, muito forte

no remate exterior, tem como ponto forte a capacidade de remate de
longa distância.
Para coroar a excelente época a
atleta recebeu por parte dos treinadores, o troféu de melhor jogadora
do Torneio Caixeiros Cup.
Faltando a fase complementar
do campeonato, o objectivo é o
mesmo, ser novamente a melhor
marcadora do campeonato.
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AS ESTRELAS

António Torres
PRESIDENTE DA ACADÉMICA DE SANTARÉM

ÎÎÎÎÎ
A Académica de Santarém
está de parabéns pelo êxito na
organização da terceira edição da
Santarém Cup. O torneio de futebol
nos escalões mais jovens juntou
mais de 600 jovens de 48 equipas
e 26 clubes de todo o país, em 120
jogos realizados nos campos da
Escola Superior Agrária, Chã das
Padeiras e Moçarria. Foi um dos
maiores torneios nacionais de
futebol de formação organizados
por um clube.

Maria do Carmo Sissé
ATLETA DOS CAIXEIROS DE SANTARÉM

ÎÎÎÎÎ
Maria do Carmo Sissé é a revelação
nacional do andevol juvenil. A
atleta dos Caixeiros de Santarém
é a melhor marcadora nacional
do campeonato nacional de
juvenis. Só na primeira fase
do campeonato marcou uns
impresssionantes 155 golos
em 12 jogos. Segue-se a fase
complementar em que a atleta
não vai deixar os golos por mãos
alheias. Força Caixeiros!

Pedro Ribeiro
PRESIDENTE DA CÂMARA DE ALMEIRIM

ÎÎÎÎÎ
Para quem não tem mais do
uns paus e umas lonas a servir
de paredes e um pedaço de
chapa ondulada como teto, até a
mais miserável barraca é o mais
acolhedor dos lares. Mandar
arrasar um acampamento para
expulsar os ciganos que ali
nasceram e têm vivido com o
argumento de que está ilegal é um
ato de desumanidade reprovável.

Página 39

A40

ID: 58822590

08-04-2015

Tiragem: 5000

Pág: 14

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Semanal

Área: 18,71 x 15,61 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

ORGANIZADO PELA ADA E PELA ASSOCIAÇÃO DE ANDEBOL DE CASTELO BRANCO

Torneio de Andebol
Cidade de Castelo Branco
A prova
albicastrense
destinou-se
a atletas
dos escalões
de minis
e infantis
Chegou ao fim o 3º Torneio de
Andebol Cidade de Castelo
Branco, organizado pela Associação Desportiva Albicastrense (ADA) em parceria com
a Associação de Andebol de
Castelo Branco. Este torneio
que decorreu entre os dias 2 e 4
de abril destinou-se aos escalões de minis e infantis . Mais
uma vez a CBCB esteve pre-

ACBCB foi a única equipa exclusivamente feminina
sente com uma equipa de minis feminina. Realizando seis

jogos a equipa ficou em 9º lugar num total de 11 equipas

presentes, sendo a única exclusivamente feminina.
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Andebol

LAAC em 5º
no torneio da
Sanjoanense
A LAAC participou no
torneio internacional
da Sanjoanense
(Andebolmania) que
se realizou de 1 a 4 de
abril, em 9 pavilhões,
com a presença de
68 equipas, das quais
37 espanholas. Foi
5º em seis equipas
que participaram em
infantis femininos.
APESAR de não ter o
escalão de infantis, a LAAC

 Infantis da LAAC

participou com 12 atletas
minis e três infantis, perante equipas muito fortes
fisicamente (principalmente as três espanholas, que
ficaram nos três primeiros
lugares). Apesar disso,
apenas num jogo, contra
o vencedor Chapela, o
resultado foi desnivelado
(31-8), tendo nos restantes jogos o equilíbrio sido a

nota dominante. A LAAC
venceu um jogo, contra a
Sanjoanense, equipa organizadora, por 18-8.
Participaram neste torneio
as atletas Nicole Rodrigues,
Beatriz Almeida, Sara Pinto, Beatriz Figueiredo, Joana
Oliveira, Cátia Cabral, Juliana Valente, Catarina Escada,
Inês Ferreira, Carolina Ribeiro, Marta Pontes, Beatriz

Parreira, Lara Santos e Iara
Santos. Acompanharam a
equipa os treinadores Daniel
Cardoso e Jorge Mesquita.
Além deste escalão, o torneio da Sanjoanense destinou-se ainda aos escalões
de infantis masculinos (20
equipas), iniciados femininos (14) e masculinos (16)
e juvenis femininos (12) e
masculinos (12).
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Torneio de Andebol Cidade
de Castelo Branco

Chegou ao fim o 3º
Torneio de Andebol Cidade de Castelo Branco,
organizado pela Associação desportiva Albicastrense (ADA) em parceria com a Associação

de Andebol de Castelo
Branco. Este torneio que
decorreu entre os dias 2
e 4 de abril destinou-se
aos escalões de minis e
infantis . Mais uma vez
a CBCB esteve presente

com uma equipa de minis feminina. Realizando
seis jogos a equipa ficou
em 9º lugar num total de
11 equipas presentes, sendo a única exclusivamente feminina. ■
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