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A1 Seleção Nacional de Andebol Feminina Sub19 recebida na Câmara Municipal de Pinhel
- Atletismo Magazine Modalidades Amadoras
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20-03-2015

Meio: Atletismo Magazine Online

URL:: http://www.ammagazine.pt/noticias/noticias-andebol/21239-selecao-nacional-de-andebol-feminina-

sub19-recebida-na-camara-municipal-de-pinhel

 
A Seleção Nacional de Andebol Feminina Sub19, juntamente com Espanha, França e Alemanha,
disputam o Torneio das 4 Nações a partir de amanhã, quinta-feira, dia 19 de Março.
 O Presidente da Câmara Municipal de Pinhel recebeu, ao início da manhã desta terça-feira,, a Seleção
Nacional de Andebol Feminina Sub19.
 
 A equipa encontra-se em Pinhel para um estágio de uma semana que coincide com a realização do
Torneio 4 Nações onde participam, além da Seleção Nacional, as seleções de Espanha, França e
Alemanha.
 
 Na receção, que teve lugar no Salão Nobre dos Paços do Concelho, estiveram presentes as jogadoras,
a equipa técnica e o selecionador, Carlos Pires, que enalteceu o trabalho realizado pela autarquia
pinhelense, a nível da modalidade.
 
 Da parte do autarca de Pinhel, Rui Ventura, ficaram também palavras de agradecimento à Federação
de Andebol de Portugal, representada por Joaquim Escada, assim como à Associação de Andebol da
Guarda, representada por Miguel Fonseca.
 
 À jovem Seleção ficaram votos de um excelente estágio e o desafio de ganhar o Torneio 4 Nações.
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A2

Leiria recebe II Torneio Internacional de Seniores Femininos de 20 a 22 de Março -
Atletismo Magazine Modalidades Amadoras
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20-03-2015

Meio: Atletismo Magazine Online

URL:: http://www.ammagazine.pt/noticias/noticias-andebol/21241-leiria-recebe-ii-torneio-internacional-de-

seniores-femininos-de-20-a-22-de-marco

 
Portugal, Finlândia, Itália e Noruega vão participar na segunda edição do torneio.
 O II Torneio Internacional de Leiria - Seniores Femininos foi apresentado oficialmente na tarde de
terça-feira. Na Câmara Municipal de Leiria, atletas e dirigentes da seleção nacional foram recebidos,
antes do Torneio Internacional de Andebol de Leiria que arranca no dia 20 de março.
 
 Ulisses Pereira, Presidente da Federação de Andebol de Portugal, referiu que "Leiria é um parceiro
fundamental no caminho da evolução do andebol português".
 
 Para além do Presidente da Federação, a comitiva nacional foi ainda recebida por Raul Castro,
Presidente da CM Leiria e Mário Bernardes, Presidente da Associação de Andebol de Leiria.
 
 O II Torneio Internacional de Leiria disputa-se de 20 a 22 de Março e o jogo de Portugal com Itália,
no sábado, é transmitido em directo pel' A Bola TV e, também, pel'Andebol|TV.
 
 No domingo, o jogo que encerra o Torneio, Portugal - Noruega, pode ser seguido em directo
pel'Andebol|TV.
 
 Calendário de jogos - II Torneio Internacional de Leiria
 1ª jornada - 6ª feira - 20 Março - Centro Desportivo Juve Lis
 19h00 - Noruega : Itália
 21h00 - Portugal : Finlândia
 2ª jornada - sábado - 21 Março - Pavilhão Pousos
 16h30 - Noruega : Finlândia
 19h00 - Portugal : Itália - A Bola TV
 3ª jornada - domingo - 22 Março - Pavilhão Souto Carpalhosa
 15h00 - Itália : Finlândia
 17h00 - Portugal : Noruega - Andebol|TV
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  Tiragem: 78226

  País: Portugal
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A9

Tomar já tem protocolo para desenvolver o andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20-03-2015

Meio: Templário Online

URL:: http://www.otemplario.pt/ultimahora/noticia/?id=10828

 
Foi assinado ontem, no Pavilhão Municipal Jácome Ratton, o protocolo para desenvolver o andebol no
concelho de Tomar.
 
 O protocolo envolve o Município de Tomar, a Federação Portuguesa de Andebol, os agrupamentos
escolares do concelho (Templários e Nuno de Santa Maria), a Associação de Andebol de Santarém e o
Núcleo do Sporting Clube de Portugal de Tomar.
 
 A testemunharem o ato estiveram algumas dezenas de alunos da Escola Básica do 1º Ciclo Infante D.
Henrique que antes tiveram oportunidade de participar numa animada sessão de introdução à
modalidade. Também o andebol nacional esteve representado ao mais alto nível, com a presença do
Vice-Presidente da Federação, António Augusto Silva e de um dos mais reconhecidos andebolistas
portugueses, Eduardo Filipe, antigo jogador do F.C. Porto e da Selecção Nacional.
 
 Entre as ações já definidas, o andebol vai ser uma das modalidades prioritárias no desporto escolar
das escolas do concelho, enquanto o Núcleo do Sporting irá promover a criação de equipas para
competição.
 
 No âmbito deste "Plano de Desenvolvimento do Andebol no Concelho de Tomar", a Federação e a
Associação de Andebol comprometem-se a promover e apoiar acções de divulgação da modalidade;
realizar acções de formação de agentes desportivos; apoiar diretamente os docentes de Educação
Física ou outros agentes desportivos para o fomento e a prática do Andebol nos seus estabelecimentos
de ensino ou nas estruturas associativas em que estiverem inseridos; apoiar a filiação e inscrição de
clubes do concelho que desejem encetar a prática federada da modalidade; e apoiar a criação de
condições para a estruturação de Escolas de Andebol.
 
 O Município compromete-se a apoiar as acções previstas ao abrigo do protocolo, nomeadamente a
Festa do Andebol no final do ano lectivo; divulgar as diversas acções a desenvolver, possibilitando
uma participação alargada da população; e apoiar no transporte de docentes, alunos, técnicos e
agentes desportivos.
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A10

Torneio Internacional de Andebol Jovem "Nazaré Cup ? reúne mais de mil
participantes
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20-03-2015

Meio: Tinta Fresca.net

URL:: http://www.tintafresca.net/News/newsdetail.aspx?news=412ef204-2507-4266-a6da-

428df393fcf2&edition=173

 
28ª edição Realiza-se de 29 de março a 2 de abril o XXVIII Torneio Internacional de Andebol Jovem
"Nazaré Cup ?, que contará com a presença de 80 equipas e mais de mil participantes. Estão
programados cerca de 200 jogos, que serão disputados em cinco pavilhões do concelho. O "Nazaré
Cup ? é um torneio criado na Páscoa de 1987, pelo Dr. Fernando Soares, tem sido um meio de
divulgação e de inserção do Andebol na cultura Nazarena. Este torneio, em que participam equipa de
âmbito nacional e internacional (Portugal, Espanha e Polónia), abrangendo, atualmente, os escalões
de Minis, Infantis, Iniciados, Juvenis e Juniores, de ambos os sexos. "Este Torneio tem sido um meio
de divulgação e de inserção do andebol na cultura da Nazaré, como um polo dinamizador e de
animação turística para esta Região ?, afirmou o vereador com o desporto, Manuel Sequeira. A 28ª
edição do Nazaré Cup é organizada pela Associação Externato D. Fuas Roupinho, com o apoio
institucional da Câmara da Nazaré; Serviços Municipalizados da Nazaré; Juntas de Freguesia da
Nazaré, Valado dos Frades e Famalicão; Externato D. Fuas Roupinho; Agrupamento de Escolas da
Nazaré; Confraria N. S. Nazaré; Associação Recreativa Pederneirense; CERCINA; Associação dos
Bombeiros Voluntários da Nazaré e Circulo Cultural Mar-Alto. Para mais informações: 20-03-2015
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A11

Natação em destaque nas Olisipíadas 18:25 - 19-03-2015
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19-03-2015

Meio: Bola Online

URL:: http://www.abola.pt/nnh/ver.aspx?id=537777

 
19-03-2015
 
 No próximo domingo, dia 22 de março, às 14.30 horas, realizam-se as competições locais da
modalidade de natação dos jogos da cidade: As Olisipíadas. A cerimónia de abertura da modalidade
será realizada na Piscina Municipal do Rego na presença de representantes do Município, da Federação
Portuguesa de Natação e dos seus padrinhos.
Para a prática da natação estão inscritos cerca de 800 crianças e jovens das várias freguesias da
Cidade que vão disputar os seus conhecimentos e experimentar a modalidade, em alguns casos, em
diversas piscinas municipais, reunidas em grupos de freguesias, especificamente: Rego, Oriente,
Santa Clara e Restelo.
Os padrinhos da Modalidade são os atletas Jéssica Celliers Vieira e Alexis Santos, Campeões Nacionais
de Natação Pura com participação em Campeonatos da Europa e do Mundo.
No quadro da fase local das Olisipíadas falta ainda realizar as provas de voleibol, andebol, ciclismo,
rugby e skate, as quais serão concretizadas até final do mês de abril. As equipas selecionadas vão
posteriormente participar na fase final dos jogos, prevista para os dias 30 e 31 de maio.
 Programa - Fase Local da Natação
 Domingo, 22 de março
 Piscina Municipal do Rego
14 horas - Receção das Equipas das Juntas de Freguesia de Arroios, Areeiro, Alvalade, Avenidas
Novas, Campolide e Santo António
14.30 horas - Início do Desfile dos Atletas das Juntas de Freguesia
14.45 horas - Início do Aquecimento dos Atletas das Juntas de Freguesia
15 horas - Início das Provas dos Atletas das Juntas de Freguesia
 Programa - Fase Local da Natação
 Domingo, 22 de março
 Piscina Municipal do Oriente
14 horas - Receção das Equipas das Juntas de Freguesia de Beato, Marvila, Olivais e Parque das
Nações
14.30 horas - Início do Desfile dos Atletas das Juntas de Freguesia
14.45 horas - Início do Aquecimento dos Atletas das Juntas de Freguesia
15 horas - Início das Provas dos Atletas das Juntas de Freguesia
 Programa - Fase Local da Natação
 Domingo, 22 de março
 Piscina Municipal de Santa Clara
14 horas - Receção das Equipas das Juntas de Freguesia de Benfica, Carnide, Lumiar, Santa Clara e
São Domingos de Benfica
14.30 horas - Início do Desfile dos Atletas das Juntas de Freguesia
14.45 horas - Início do Aquecimento dos Atletas das Juntas de Freguesia
15 horas - Início das Provas dos Atletas das Juntas de Freguesia
 Programa - Fase Local da Natação
 Domingo, 22 de março
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 Piscina Municipal do Restelo
14 horas - Receção das Equipas das Juntas de Freguesia de Ajuda, Alcântara, Belém,Campo de
Ourique, Estrela, Misericórdia, Penha de França, Santa Maria Maior e São Vicente
14.30 horas - Início do Desfile dos Atletas das Juntas de Freguesia
14.45 - Início do Aquecimento dos Atletas das Juntas de Freguesia
15 horas - Início das Provas dos Atletas das Juntas de Freguesia
 
 Redação
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A13

  Tiragem: 8000

  País: Portugal
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  Área: 25,00 x 32,22 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 58438238 19-03-2015

QUARTOS-DE-FINAL
| Joana Russo Belo | 

Nas meias-finais, com uma dose
de sofrimento. O ABC/UMinho
venceu o segundo jogo dos quar-
tos-de-final do play-off de cam-
peão nacional, frente ao Madeira
SAD, por 29-26, depois do
triunfo no Funchal, por 21-33,
mas teve de sofrer para não ter
nenhuma surpresa. Segue-se o
Sporting, nas meias-finais, à me-
lhor de cinco jogos. 

Num jogo marcado pelo equilí-
brio, a alternância do marcador
foi uma das notas dominantes,
num duelo em ritmo de resposta
por ambas as equipas, o que ori-
ginou mudanças constantes e um
registo frenético em termos de
golos, quase sempre um para ca-
da lado, o que não permitiu
grandes vantagens. 

Depois de ter entrado a perder,
o ABC/UMinho teve de reagir a
três desvantagens e colocou-se
na frente aos dez minutos, com
um golo de Seabra, mas os ma-
deirenses responderam de ime-
diato, empatando sempre o mar-
cador. Somente aos 23 minutos,
os academistas conseguiram três

golos de vantagem, por Carlos
Martins. No entanto, estava vis-
to que os madeirenses não iam
facilitar, chegando mesmo em
vantagem ao intervalo, com Nu-
no Silva em destaque no ataque

(seis golos na primeira parte).
No segundo tempo, a toada de

equilíbrio manteve-se e só nos
últimos dez minutos de jogo o
ABC embalou para o triunfo,
fruto de uma maior orgnização

defensiva aliada a boas defesas
de Humberto Gomes (15 rema-
tes defendidos, o que não permi-
tiu à equipa da Madeira concre-
tizar) e Nuno Grilo endiabrado
no ataque com seis golos. 

QUARTOS-DE-FINAL
| Joana Russo Belo | 

Satisfeito com o triunfo, Car-
los Resende, treinador do
ABC/UMinho lembra que já es-
perava as dificuldades no segun-
do jogo do play-off. 

“As equipas hoje [ontem] esti-
veram um bocadinho mais acer-
tadas do que nos outros dois jo-
gos, no play-off isso é normal. O
Madeira SAD jogou muitíssimo
bem, não tinha nada a perder, e
nós, envolvidos em todas as
competições que estamos, ter de
fazer outro jogo com o Madeira
SAD seria bastante danoso, por
isso, a vitória foi bastante boa.
Mas já antecipávamos este tipo
de problemas”, sublinhou o téc-

nico, destacando a “segunda par-
te, onde apenas sofremos dez
golos”.

“Por outro lado, houve alguma
ineficácia na parte da finaliza-
ção, em momentos em que nos
deslumbrámos com demasiadas
facilidades e isso não pode acon-
tecer, temos de manter a mesma
concentração”, alertou Carlos
Resende, recusando a ideia de
algum relaxamento depois do
triunfo folgado na Madeira. “Po-
díamos ter ganho por 30 que não
transporta nada para o segundo
jogo. O Madeira SAD fez um
belíssimo jogo e o facto de man-
ter o jogo tão equilibrado até ao
final vai retirando alguma tran-
quilididade a quem quer resolver
o jogo mais cedo”, explicou.

Boa dose de sofrimento até às meias
ABC/UMINHO VENCEU O MADEIRA SAD, por 29-26, no segundo jogo dos quartos-de-final do play-off de campeão nacional 
de andebol. Jogo marcado pelo equilíbrio só foi resolvido na recta final. Incerteza manteve-se até ao fim. Segue-se o Sporting. 

ROSA SANTOS

ABC/UMinho teve de sofrer em casa diante do Madeira SAD para confirmar a presença nas meias-finais do play-off de campeão

ABC/UMINHO 29
Humberto Gomes (GR), Fábio Antunes (1),
Hugo Rocha (1), David Tavares (1), Ricardo
Pesqueira (2), João Pinto (5) e Nuno Grilo
(6) - sete inicial. Jogaram ainda Diogo
Branquinho, Carlos Martins (3), João
Gonçalves, Pedro Seabra (4) Nuno Rebelo
(2), Tomás Albuquerque (4) e Gabriel Teca.
Treinador: Carlos Resende.

MADEIRA SAD 26
Luís Carvalho, Hugo Lima (6), João
Mendes (3), Daniel Santos (1), Nuno Silva
(10), Sérgio Rola (1) e José Azevedo (2) -
sete inicial. Jogaram ainda Eduardo Pinto,
Gonçalo Vieira (1), João Martins (4),
Francisco Freitas e Daan Garcia.
Treinador: Paulo Fidalgo.

Árbitros Mário Coutinho e Ramiro Silva.
Intervalo: 15-16

ABC/UMinho vai agora
medir forças com o
Sporting nas meias-finais,
que se disputam à melhor
de cinco jogos. Os dois
primeiros jogos são fora.

+ meias-finais

Carlos Resende, treinador do ABC/UMinho

“Houve alguma ineficácia 
na parte da finalização”

“O ABC é um digno
vencedor desta elimina-
tória. Conseguimos
equilibrar 75 por cento da
eliminatória. Pelo menos
conseguimos levar o jogo
até ao final com muito brio
e dignidade, fazendo com
que o ABC tivesse de
esgotar todos os recursos
para nos vencer. O ABC é
uma grande equipa e um
sério candidato ao título, o
Carlos Resende e toda a
estrutura estão a fazer um
trabalho brilhante.” 
Paulo Fidalgo (treinador Madeira SAD)
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Andebol
Infantis da Didáxis
apuradas para 
a segunda fase

Na última jor-

nada da primei-

ra fase do cam-

peonato de an-

debol regional

– Série A, as

infantis da Di-

dáxis desloca-

ram-se a Cha-

ves para de-

frontar a equi-

pa local, tendo

vencido por

30-12. Agora

seguem para a segunda fase, que

vai dar acesso à disputa do título

regional do escalão. 

As iniciadas da colectividade

daquele estabelecimento famali-

cense de ensino cumpriram a se-

gunda jornada do torneio de en-

cerramento, escalão iniciados/

/juvenis com a deslocação a Ca-

minha e, mais uma vez, vence-

ram por 23-10, o que lhes permi-

te seguir à frente na tabela clas-

sificativa. Quanto às juvenis de-

ram um passo atrás nas suas as-

pirações com a derrota no reduto

do Colégio de Gaia por 21-16.

Esta fase não está a correr bem

às juvenis da A2D que têm acu-

sado em demasia a ausência, por

lesão, de algumas atletas pre-

ponderantes na equipa.

Relativamente à equipa sénior

da Didáxis iniciou o Torneio de

Encerramento com a recepção

ao AC Fafe, tendo vencido de

forma por 34-16. As atletas Dia-

na Oliveira e Margarida Oliveira

cotaram-se como as melhores

marcadoras do jogo com9 e 8

golos. De realçar o regresso de

Margarida Oliveira, após uma

cirurgia ao joelho.

DR

Ana Margarida
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ANDEBOL Projecto inovador no concelho da Moita

União Banheirense vai criar uma secção de Andebol

OUnião Banheirense a
convite da Associação
de Andebol de Setúbal,

apoiada pela Federação Por-
tuguesa de Andebol e em par-
ceria com o Agrupamento de
Escolas Mouzinho da Silveira,
vai tentar criar a Secção de An-
debol na Vila da Baixa da Ba-
nheira e Concelho da Moita.

Segundo Paulo Silva, presi-
dente da direcção do clube
“pensamos que esta é uma
modalidade com enorme po-
tencial pelo que se pretende,
com o surgimento do Andebol
na União Banheirense, divulgar
a modalidade pelos jovens de
forma a cativa-los para a prá-
tica desportiva e assim au-

mentar a competição na Baixa
da Banheira/Vale da Amoreira,
a nível da formação” diz justi-
ficando a aposta numa nova
modalidade. Vai mais longe
dizendo “Vamos tentar traba-
lhar num projecto consistente
em parceria com as entidades
do Andebol a nível distrital e na-
cional, com as escolas da nos-

sa Vila e em parceria com as
nossas autarquias”. O clube
abre as portas a todos os
amantes desta modalidade
que queiram fazer parte deste
projecto como seccionistas,
treinadores, fisioterapeutas ou
massagistas “ esperamos pela
vossa ajuda” apela o presi-
dente. JF
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Cid Ramos

O Colégio João de Barros (CJB)
perdeu diante do Madeira SAD
por 27-22 e, desta forma, foi eli-
minado da Taça de Portugal em
andebol feminino. A vitória do
conjunto madeirense justifica-
-se, sobretudo, pelo facto de a
partir dos últimos 15 minutos,
ter sido claramente superior.
Até aí imperou o equilíbrio na
partida entre duas das melho-
res equipas portuguesas da ac-
tualidade.

O jogo começou com al-
guma vantagem das madeiren-
ses, mas as locais conseguiram
sempre anular a vantagem do
conjunto madeirense. A meio
do primeiro tempo as coman-
dadas de Paulo Félix consegui-
ram passar para a frente pela
primeira vez (9-8). Esta foi a
melhor fase do CJB na partida
que chegou a ter uma vanta-
gem de três golos, contudo
uma reacção do conjunto ma-
deirense, ditou apenas um golo
de desvantagem ao intervalo.

O início do segundo tempo
começou novamente sob o

signo do equilíbrio com uma
ou outra equipa a deter uma
vantagem de um golo. Aos
poucos, as meirinhenses não
conseguiram anular a desvan-
tagem, acabando as madeiren-
ses para dilatar a vantagem,
com o Madeira SAD a conse-
guir uma vantagem de quatro
golos, sem que o CJB conse-
guisse ter reacção para mudar
o rumo dos acontecimentos.

Pouco tempo depois chegou
o final da partida e a vitória do
Madeira SAD por 27-22. A
guarda-redes Carolina Costa e
a lateral Fátima Suaré foram as
jogadoras em plano de evidên-
cia no Colégio João de Barros.

João de Barros recorre do
castigo a Mariama Sanó

O Colégio João de Barros re-
correu do castigos aplicado a
Mariama Sanó. Recorde-se que
a jogadora do clube de Pombal
apanhou seis jogos de castigo
na sequência do jogo frente ao
Alpendorada. O castigo apli-
cado a Mariama Sanó motivou
uma onda de solidariedade no
facebook. ‘Somos todos Sanó’
é o lema de apoio à jogadora.
Resta aos clubes aguardar pela
decisão da FAP.|

João de Barros eliminado
da Taça de Portugal

Madeira SAD foi mais forte na etapa final da partida

Andebol
Meirinhas

HÉLDER FERREIRA
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José Roque

Está tudo a postos para Leiria
receber pela segunda vez o
Torneio Internacional de An-
debol Feminino que vai ter lu-
gar a partir desta sexta-feira
até domingo. Os pavilhões da
Juve Lis, dos Pousos e do
Souto da Carpalhosa vão aco-
lher as selecções da Noruega,
Itália, Finlândia e Portugal na-
quele que promete ser um tor-
neio em que o andebol prati-
cado será de alta qualidade,
tendo ainda como aliciante ex-
tra o facto de na formação lusa
pontificarem quatro atletas na-
turais de Leiria: Maria Pereira,
Telma Amado, Ana Filipa
Gante e Francisca Marques.

“Esta será a minha primeira
internacionalização e é um or-
gulho muito grande represen-
tar o meu país ainda para mais
na cidade onde cresci como
atleta”, salientou Francisca
Marques, jogadora do Colégio
João de Barros, aquando da
apresentação do torneio que
decorreu na terça-feira e con-
tou com a presença das quatro
atletas leirienses da selecção,
do presidente da Federação de
Andebol de Portugal, Ulisses
Pereira, do presidente da As-
sociação de Andebol de Leiria,

Mário Bernardes, do presi-
dente da Câmara de Leiria,
Raul Castro, da seleccionadora
nacional Sandra Fernandes e
da capitã da selecção, Renata
Tavares.

Em termos competitivos, a
técnica nacional aponta à vi-
tória no torneio. “Queremos
vencer. Temos consciência que
vamos encontrar equipas com
qualidade e ambição, mas esta
será também uma competição
interessante para nós prepa-
rarmos os próximos compro-
missos, dignificar o país e esta
região”, frisou Sandra Fernan-
des, acrescentando que o prin-
cipal adversário será “a No-
ruega” e que o actual lote de
seleccionadas lhe dá “totais ga-

rantias” apesar da sua juven-
tude.

O líder federativo aproveitou
ainda a oportunidade para lan-
çar vários desafios, entre eles
à autarquia leiriense, para que
a cidade possa “acolher um
jogo oficial” de qualificação
para o Campeonato da Europa,
destacando que “as jogadores
lusas merecem estar numa
fase final do europeu”. 

Ulisses Pereira recordou
ainda que Leiria vai acolher em
Junho o Grande Encontro Na-
cional de Infantis, em mascu-
linos e femininos, destacando
a importância do andebol lei-
riense no contexto nacional.
“Em 16 jogadores que estão na
selecção, quatro são de Leiria,

e elas são o exemplo da im-
portância que o andebol femi-
nino tem na região e do traba-
lho que os clubes locais têm
desenvolvido”, disse.

Os primeiros jogos do II Tor-
neio Internacional irão dispu-
tar-se amanhã, sexta-feira,
com os confrontos entre No-
ruega-Itália (19h00) e Portu-
gal-Finlândia (21h00), ambos
no Centro Desporto da Juve
Lis, em São Romão. No sábado,
os jogos Noruega-Finlândia
(17h00) e Portugal-Itália
(19h00) terão lugar no pavi-
lhão dos Pousos. No domingo,
será o pavilhão de Souto da
Carpalhosa que acolhe os jo-
gos Itália-Finlândia (15h00) e
Portugal-Noruega (17h00). |

“Leirienses vão ter bom 
andebol para ver”
Leiria Arranca amanhã o II Torneio Internacional em andebol feminino e presi-
dente da Federação, Ulisses Pereira, garante bons espectáculos 

CML

Selecção Naciona tconta com quatro atletas naturais de Leiria: Telma Amado, Francisca Marques,
Ana Gante e Maria Pereira. Adversárias de Portugal são Noruega, itália e Finlância

Andebol
Selecção Nacional
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Leiria tem quatro
atletas na selecção 
Andebol | P17
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CARLOS RESENDE

«Já esperávamos
este tipo de problemas»

O técnico do ABC/UMinho destacou a importância 
do triunfo pela passagem às meias-finais, uma vez 
que, no seu entender, ir a terceiro jogo com o Madeira 
SAD seria muito prejudicial à equipa, envolvida em 
três frentes nesta reta final da temporada. «As equipas 
estiveram um pouco mais acertadas do que no outro 
jogo. O Madeira SAD não tinha nada a perder e para 
nós, que estamos envolvidos em todas as frentes, ir 
a terceiro jogo com o Madeira SAD seria danoso.A 
vitória foi importante e nós já esperávamos este tipo 
de problemas.

Na segunda parte estivemos muito bem, onde só 
sofremos 10 golos. Deslumbrámo-nos com demasia-
das facilidades, pois falhámos em algumas situações 
ofensivas».

Paulo Fidalgo: «ABC é sério
candidato ao título»

Paulo Fidalgo, técnico do Madeira SAD, destacou 
o bom jogo da sua equipa frente a «um dos mais 
fortes candidatos ao título.«O ABC é um digno ven-
cedor desta eliminatória do play-off. Nós conseguimos 
equilibrar 75 por cento desta eliminatória; na primeira 
parte da Madeira, a primeira parte daqui e também a 
segunda. Estivemos muito mal na segunda parte do 
jogo da Madeira.

Conseguimos levar o jogo até final com brio.
Acreditar faz parte da nossa filosofia de jogo. O ABC 

é um sério candidato ao título. O Carlos Resende e esta 
estrutura diretiva estão a fazer um trabalho brilhante, 
parece o ABC do passado», disse

Sporting-ABC
nas meias-finais

O ABC vai medir forças nas meias-finais com o 
Sporting – também seu adversário na final four da 
Taça de Portugal – enquanto no outro encontro vão 
defrontar-se FC Porto e Benfica. O calendário para as 
meias-finais (à melhor de cinco jogos):

04 abril – FC Porto-Benfica
05 abril – FC Porto-Benfica
11 abril – Benfica-FC Porto
12 abril – Benfica-FC Porto (*)
18 abril – FC Porto-Benfica (*)
04 abril – Sporting-ABC/UMinho
05 abril – Sporting-ABC/UMinho
11 abril – ABC/UMinho-Sporting
12 abril – ABC/UMinho-Sporting (*)
18 abril – Sporting-ABC/UMinho (*)
—
(*) Se necessário. Final (à melhor de cinco jogos).

Pavilhão Flávio Sá Leite

Árbitro:  Mário Coutinho/Ramiro Viana

ABC 29
Humberto Gomes e Bruno Dias; Fá-
bio Vidrago (1),  Hugo Rocha (1), Pe-
dro Seabra (4), Diogo Branquinho, Da-
vid Tavares (1), Ricardo Pesqueira (2), 
Carlos Martins (3), Nuno Grilo (6), Nu-
no Rebelo (2), Tomás Albuquerque (4), 
João Pinto (5) e Gabriel Teca.

Treinador: Carlos Resende

Madeira 26
Francisco Freitas e Luís Carvalho;Hugo 
Lima (6), Gonçalo Vieira (1), João Mar-
tins (1), Eduardo Pinto, João Mendes 
(4), Daniel Santos (1), Nuno Silva (10), 
Sérgio Rola (1), José Azevedo (2) e 
Daan Garcia.

Treinador: Paulo Fidalgo

Ao intervalo: 15-16

Madeira SAD
fez suar ABC/UMinho

LUÍS FILIPE SILVA

O ABC/UMinho precisou 
de se aplicar a fundo para 
resolver ontem a passagem 
à meia-final do play-off 
para o apuramento de 
campeão. O Madeira SAD 
deu uma enorme réplica 
aos academistas tornando 
a partida bem diferente 
daquela disputada na se-
mana passada no Funchal 
e que os academistas ven-
ceram por 33-21.

Foi somente nos últi-
mos 10 minutos da parti-
da que a equipa de Carlos 
Resende conseguiu criar 
uma vantagem no marca-
dor para gerir os momen-
tos finais. Até aí, o Madei-

ra SAD, com Nuno Silva 
em destaque na finaliza-
ção, conseguiu equilibrar 
sempre o jogo e alternou 
com o ABC a liderança no 
marcador, sempre por nú-
meros mínimos.

A primeira parte decor-
reu de um modo equili-
brado. As equipas nun-
ca conseguiram ganhar 
uma vantagem expressi-
va no marcador e o Ma-
deira SAD até conseguiu 
ir para o intervalo em po-
sição de vantagem, embo-
ra aliçercada num escas-
so golo.

O ABC/UMinho bem 
tentou começar a resolver 
as coisas cedo para “pou-
par” baterias para o com-

promisso europeu do pró-
ximo sábado, mas o Ma-
deira SAD não o permitiu.

A equipa madeirense 
respondeu sempre à le-
tra às tentativas dos aca-
demistas em ganhar as-
cendente no marcador 
e quando parecia que a 
equipa de Carlos Resen-
de ia “disparar” na fren-
te, os insulares souberam 
sempre reagir, como por 
exemplo aos 23 minutos 
quando o ABC construiu 
a vantagem mais dilatada 
(13-10), mas que depres-
sa foi anulada.

A segunda metade se-
guiu os mesmos caminhos 
da primeira até aos 10 mi-
nutos derradeiros do jogo. 

LUÍS FILIPE SILVA

ACADEMISTAS ESTÃO NAS MEIAS-FINAIS DO “PLAY-OFF”

ABC sofreu mas foi superior ao Madeira SAD

Mas nesta fase o ABC 
mostrou outros argumen-
tos. Apesar de ter falha-
do em algumas situações 
ofensivas, a equipa de Car-
los Resende acertou em 
termos defensivos e só 
consentiu 10 golos nos se-
gundos 30 minutos, con-
tra os 16 sofridos na pri-
meira parte.

Esteve aqui a chave do 
sucesso academista que 
mesmo assim teve de es-
gotar todos os seus recur-
sos para resolver ontem 
a questão da passagem às 
meias-finais do play-off de 
apuramento de campeão.

Agora, o ABC/UMinho 
encontra na meia-final o 
Sporting e hoje começa já 
a pensar nos finlandeses 
do Cocks que visitam Bra-
ga no sábado para a Taça 
Challenge. Sem parar.
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ABC nas meias-finais
da luta pelo título
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O Madeira SAD ofereceu uma exce-
lente réplica, chegou mesmo a estar a
vencer ao intervalo, por 16-15, mas aca-
bou por perder, na noite de ontem,
em Braga, com o ABC, por 29-26, e
está afastado da luta pelo título nacio-
nal de andebol masculino, ficando por
aqui a sua participação na prova. Em
causa estava o segundo jogo dos quar-
tos de final da competição, sendo que
no primeiro, no Funchal, os minhotos
venceram, folgadamente, por 33-21.
Agora, no Pavilhão Francisco Sá Leite, a

equipa de Paulo Fidalgo estava obri-
gada a vencer, para forçar a "negra",
que seria de novo disputada no
mesmo recinto. Mas não foi possível ir
mais longe e uma segunda parte mais
forte dos locais, que construíram um
parcial de 14-10, afastou a  equipa ma-

deirense da prova. Pelos insulares, jo-
garam e marcaram Eduardo Pinto (0),
Hugo Lima (6), Gonçalo Vieira (1), João
Martins (1), Francisco Freitas (0), João
Mendes (4), Daniel Santos (1), Luís Car-
valho (0), Nuno Silva (10), Sérgio Rola
(1), José Azevedo (2) e Daan Garcia (0).

David Spranger
davidspranger@jornaldamadeira.pt

Terminou o “nacional”
para o Madeira SAD

AL
BI

N
O

 E
N

C
AR

N
AÇ

ÃO

Está terminada a participação dos madeirenses no presente “nacional” de andebol.

ESTÁ CONCLUÍDA A PARTICIPAÇÃO DO
MADEIRA SAD NO PRESENTE CAM-
PEONATO NACIONAL DE ANDEBOL DA I
DIVISÃO MASCULINA. A EQUIPA INSU-
LAR FICOU-SE PELOS QUARTOS DE
FINAL, AO PERDER ONTEM EM BRAGA,
COM O ABC, POR 29-26, DEPOIS DE
TER SIDO JÁ DERROTADA NO FUN-
CHAL, ENTÃO POR 33-21.
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1º Europeu de Andebol INAS será realizado em Fafe
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19-03-2015

Meio: Jornal de Fafe Online

URL:: http://jornaldefafe.blogs.sapo.pt/1o-europeu-de-andebol-inas-sera-88364

 
por JORNAL de FAFE, em 19.03.15 O 1.º Campeonato da Europa de Andebol INAS, competição para
jogadores com deficiência intelectual, vai realizar-se na cidade de Fafe entre os dias 30 de março e 3
de abril. Autoria e outros dados (tags, etc)
 
 por, em 19.03.15
 
JORNAL de FAFE
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Quatro atletas da região entre as seleccionadas de Portugal

Campeãs olímpicas garantem 
andebol de espectáculo em Leiria
Miguel Sampaio
miguel.sampaio@jornaldeleiria.pt

� A detentora do ouro olímpico, a se-
lecção da Noruega, é a cabeça-de-
cartaz da segunda edição do Torneio
Internacional de andebol feminino,
competição que decorre de amanhã,
sexta-feira, e até domingo, em três pa-
vilhões do concelho de Leiria. A se-
lecção portuguesa, a Itália e a Finlân-
dia completam o lote de participantes
num cartaz de “grande qualidade” e
que servirá de preparação para os
próximos jogos oficiais.

Ora, o distrito estará representado
por nada menos do que quatro atletas
entre as 16 convocadas por Sandra Fer-
nandes, algo que deixa Mário Ber-
nardes feliz. “É um orgulho, sendo que
destas apenas uma joga em Leiria, algo
que é importante salientar”, disse o
presidente da Associação de Andebol
de Leiria. A pivot Telma Amado, de 26
anos, partiu no início da temporada
passada para a Islândia, onde alinha no
IBV Vestmannaeyjar e o fluxo migra-
tório foi seguido, em Janeiro último,
pela lateral Maria Pereira, de 23 anos,
que deixou o Colégio João de Barros
para representar as francesas do HAC
Handball. Outra lateral, Ana Gante, de
20 anos, trocou no início da temporada
a Juve Lis pelo Colégio de Gaia, uma
vez que foi estudar para o Porto.

A mais nova de todas é a ponta Fran-
cisca Marques, de 19 anos, que ainda
alinha nos clubes da região. Joga no
Colégio João de Barros, depois de ter
deixado a Juve Lis no final da tempo-
rada passada. Francisca revelou ao
JORNAL DE LEIRIA ter ficado surpresa
e feliz com esta chamada. “Devido às

actividades das selecções jovens é
compreensível que a seleccionadora
queira explorar as opções de que dis-
põe no escalão sénior. Claro que fico
satisfeita com o voto de confiança”, re-
velou. Agora quer “dar provas de que
esta chamada não foi em vão”. Em ter-
mos colectivos,  além de “consolidar
o grupo”, quer “ganhar o torneio,
como é óbvio”.

A seleccionadora nacional Sandra
Fernandes não tem dúvidas de que
ganhar a competição será difícil, ten-
do em conta os adversário presentes.
“Entramos nas competições para
vencer, conscientes da forte oposição
que vamos encontrar. Esperamos
que Portugal tenha uma palavra a di-
zer.” A jovem selecção lusa, irá com-
petir com três adversários de respei-
to. E se a Noruega, apesar de se apre-
sentar com uma equipa renovada, os-
tenta os galões de campeã olímpica,
a Itália e a Finlândia estarão mais pró-
ximas do nível das portuguesas.

As partidas serão disputadas em
três pavilhões. Amanhã, sexta-feira,
o Centro Desportivo Juve Lis, em
Leiria, acolhe às 19 horas o jogo entre
a Noruega e a Itália e, duas horas de-
pois, defrontam-se Portugal e a Fin-
lândia. No sábado,  Noruega e Fin-
lândia encontram-se às 17 horas no pa-
vilhão dos Pousos, seguido pelo en-
contro entre lusas e transalpinas, às 19
horas. As decisões estão marcadas
para domingo. Itália e Finlândia jogam
às 15 horas, no pavilhão de Souto da
Carpalhosa, seguido pelo aguardado
jogo entre Portugal e a Noruega, mar-
cado para as 17 horas. Não quer ir dar
uma vista de olhos? Olhe que as en-
tradas são gratuitas.

Em breve
Campo de andebol 
de praia no CNL
Os muitos adeptos e
praticantes de andebol de
praia da região vão gostar de
saber que o Centro Nacional de
Lançamentos, em Leiria, vai, a
breve prazo, receber obras para
a construção de um recinto
dotado de todas as condições
para a prática daquela
variante. As equipas de Leiria
coleccionam títulos nacionais
e terão agora um local
privilegiado para os treinos,
algo que tinham dificuldade
em fazer, até porque os campos
só estão montados no
Pedrógão, em São Pedro de
Moel e em Paredes de Vitória
durante os meses estivais. 
Para Nuno Marques, técnico
dos Raccoons d'Areia,
campeões nacionais em 2013,
esta é uma grande novidade:
“Vai fortalecer a base de
treino, o que raramente
acontecia, e permitir que as
equipas da região sejam ainda
mais competitivas. 
Por outro lado, sendo uma
modalidade com uma
penetração grande na cidade,
poderá servir para os clubes
poderem oferecer uma
actividade desportiva durante
os meses de Verão, sobretudo
aos atletas mais novos,
evitando longos meses sem o
contacto com a bola.” 

Telma Amado, à espera do passe da colega, também esteve presente na edição de 2013

RICARDO GRAÇA7ARQUIVO

Página 24



A25

9e 80 equipas no AndebolMania 2015
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19-03-2015

Meio: Jornal Único Online

URL:: http://jornalunico.pt/80-equipas-no-andebolmania-2015/

 
3ee
 
 A organização do AndebolMania confirmou, na passada segunda-feira, a inscrição de 80 equipas na
edição 2015 do evento, que decorrerá entre 1 e 4 de abril, em S. João da Madeira. A sessão de
apresentação da prova contou com as presenças do vice-presidente da autarquia, Miguel Oliveira, da
presidente da Junta de Freguesia, Helena Couto, do presidente da Associação de Andebol de Aveiro,
João Lemos, e do presidente da Sanjoanense, Luís Vargas Cruz.
 
 Foi igualmente apresentada a mascote do evento, o MANIAS. Em números, estarão em competição
1300 atletas, num total de 200 jogos, que se vão disputar em nove pavilhões espalhados pela cidade.
O impacto na economia local estimado do AndebolMania é de 350 a 400 mil euros, o que demonstra a
importância que a prova detém no panorama desportivo e social no município.
 
 Fotografia - Facebook AndebolMania
 
 9 12 ce
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Madeira SAD enfrenta "final" em Braga
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19-03-2015

Meio: Madeira Futebol Online

URL:: http://www.madeirafutebol.com/madeira-sad-enfrenta-final-em-braga/

 
18 Março, 2015
 
 A equipa masculina do Madeira SAD enfrenta hoje uma missão quase impossível no Pavilhão
Francisco Sá Leite, em Braga: vencer o ABC no seu próprio reduto e forçar a "negra" para decidir
quem segue em frente no Campeonato Nacional da I Divisão.
 
 Em causa, hoje, está o segundo desafio relativo aos quartos de final da competição. No primeiro jogo,
realizado no Pavilhão do Funchal, as coisas não correram bem à formação de Paulo Fidalgo, que
perdeu por 33-21.
 
 Esta noite, numa partida que terá início às 21 horas, não há dois resultados possíveis e apenas o
triunfo madeirense obrigará à disputa do terceiro, e derradeiro, jogo, desiderato que aconcretizar-se
levará de novo a equipa madeirense ao local do embate de hoje, na próxima quarta-feira.
 
 Apurados, para as meias finais, estão já Benfica e Sporting, que afastaram Águas Santas e Sporting
da Horta, respetivamente, em apenas dois jogos, que irão agora defrontar-se entre si. Do desafio
Passos Manuel - FC Porto, hoje no primeiro jogo os portistas venceram irá sair a equipa que
defrontará o vencedor desta eliminatória entre ABC e SAD.
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Campeãs europeias de andebol jogam em Leiria - Região de Leiria
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19-03-2015

Meio: Região de Leiria Online

URL:: http://www.regiaodeleiria.pt/blog/2015/03/18/campeas-europeias-de-andebol-jogam-em-leiria/

 
Região de LeiriaCampeãs europeias de andebol jogam em LeiriaRegião de LeiriaMaria Pereira, Telma
Amado, Ana Gante e a estreante Francisca Marques. As quatro atletas vão jogar em "casa", este fim
de semana, no II Torneio Internacional de Leiria. Comitiva nacional com a presença de quatro atletas
de Leiria: Telma Amado,...
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Ac. Lamego A 13 –  4 Molelos A
Ac. Lamego B  9  –  15 Molelos B

Dois bons jogos de andebol realiza-
dos no passado domingo no Pavilhão 
Álvaro Magalhães a contar para a 3ª 
jornada da fase final de andebol de 5. 

O escalão de minis do Andebol 
Clube de Lamego apresentou um an-
debol com qualidade, defendendo de 
uma forma muito profunda obrigando o 
adversário a cometer inúmeras falhas 
técnicas. Sem dúvida alguma que a 
qualidade individual de cada jogador do 
Ac. Lamego está cada vez mais apurada e isso é o mais impor-
tante nestas idades para no futuro existir matéria para trabalhar. 
Repara-se que quase todos os jogadores da equipa Lamecense 
marcam golos, todos têm interferência no jogo, pois o técnico 
Luís Machado tem dado tempo de jogo a todos os jogadores. 

Embora esteja numa fase final a política do clube é vai ser 
sempre preparar os atletas para os próximos anos e com isso 
conseguir para já trabalhar as capacidades físicas e técnicas dos 
atletas deixando as tácticas para etapas mais avançadas. 

O crescimento dos atletas em termos desportivos depende 
sobretudo do acompanhamento dos pais que até agora têm sido 
incansáveis em todas as actividades do clube. 

Ac. Lamego: Daniel Gomes, José Lamelas, José Nuno, 
Gustavo Guerra, João Nuno, João Carlos, João Oliveira, Fran-
cisco Pinto, Martin Sousa, André Silva, Eduardo Vieira, Diogo 
Lucena, Guilherme Taveira, Rafael Esperanço, João Avelino e 
Gil Santarém. 

Treinador: Luís Machado 
Directores: Tânia Taveira, Eduardo Luís e Manuel Oliveira

Andebol Club de Lamego
Fase final de Minis - Andebol de 5

AC Lamego com futuro assegurado!
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SC Espinho 18  –  15 AC Lamego

O Andebol Club de Lamego deslocou-se a Espinho 
para defrontar os locais. A primeira parte caracterizou-
-se por um grande equilíbrio entre as duas equipas, com 
o resultado ao intervalo a registar um empate a 9 golos. 
Na segunda parte assistiu-se a um conjunto de falhas técnicas 
que não permitiram à equipa de Lamego passar para a frente do 
marcador, estando vários minutos sem marcar golo. Apesar de 
em termos defensivos o Andebol Club de Lamego ter feito uma 
exibição aceitável, por sua vez o ataque não produziu o suficiente 
que permitisse o controlo do jogo.

Andebol Club de Lamego: Guedes, Daniel, João Nuno, Lapa, 
Zé Pedro, Carlitos, André Dias, Sérgio, Diogo, António e Luís 
Marques. Treinadores: Tiago Oliveira e Luís Machado

Diretores: Carlos Pereira e Rui Silva.
Na próxima jornada, dia 22/3, o Andebol Club de Lamego 

recebe o FC Porto, as 17:00h no pavilhão Álvaro Magalhães.

Andebol Club de Lamego 
INICIADOS - Campeonato Nacional 
1ª Divisão - 2ª Fase- 1ª Jornada

Fraca produtividade 
ofensiva ditou derrota!
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No fim de semana de 28 
de fevereiro e 1 de março, 
nos sete jogos do CAAE Bal-
tar, conseguiram cinco 
vitórias. 

Resultados da semana 
são em Minis de 5 Femini-
nas: ARC Alpendorada 13-
16 CAAE Baltar. Minis de 5 
Masculinos: CAAE Baltar 
19-15 FC Porto. Minis Mas-
culinos: CAAE Baltar 28-14 
GC Santo Tirso. Infantis Fe-
mininos: CAAE Baltar 28-14 

SC Nun’Alvares. Infantis 
Masculinos: CAAE Baltar 
32-28 Col. Carvalhos; FC 
Porto 28-22 CAAE Baltar. Ju-
venis Femininas: CAAE Bal-
tar 15-17 Académico FC. 

Já no fim de semana de 7 
e 8 de março, o CAAE Baltar 
obteve um saldo positivo, 
em cinco jogos, quatro vitó-
rias e apenas uma derrota. 

Resultados da semana 
são em Minis de 5 femini-
nos: CAAE Baltar 19-18 Ma-

cieira. Minis masculinos: FC 
Gaia 19-22 CAAE Baltar. In-
fantis femininos: AD Ama-
rante 29-14 CAAE Baltar. In-
fantis masculinos: ISMAI 
19-33 CAAE Baltar. Juvenis 
Femininos: AD Amarante 
23-28 CAAE Baltar. 

Em destaque: a equipa 
de Minis de 5 femininos 
conseguiu uma vitória aper-
tada contra o Macieira, num 
jogo em que o Baltar esteve 
sempre a perder, controlado 

pelas adversárias. Mesmo 
em desvantagem no marca-
dor, não desistiu do jogo, lu-
tou até ao fim e conseguiu 
dar a volta ao resultado a 
poucos segundos do fim. 
Constituição da equipa: Ana 
Sousa, Ana Moura, Débora 
Almeida, Alda Sousa, Luana 
Santos, Maria Amarelo, 
Mafalda Vasconcelos, Vanil-
son Souza, Mara Carneiro. 
Treinadores: Fátima Pereira 
e Carla Rocha. 

Dois fins de semana  
de vitórias  
no Andebol de Baltar
Andebol. Damos conta dos resultados das várias equipas da CAAE Baltar, na 
última quinzena. Num total de 12 jogos, onde obtiveram nove vitórias. 
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No passado sábado, dia 
7 de Março, disputou-se 
uma dupla jornada de ande-
bol no Pavilhão Municipal 
de Vouzela, com as duas 
equipas de infantis da Asso-
ciação S. Miguel do Mato.

Infantis Femininas 
Começaram primeiro 

as infantis femininas para 
disputar a 10º jornada, do 
campeonato regional da 
associação de andebol de 

Andebol com muita emoção em Vouzela
numa dupla jornada da Associação S. Miguel do Mato
ASCD S. Miguel do Mato

Infantis masculinos

Infantis Femininas

Viseu, contra a equipa de 
São Pedro de sul. Previa-
-se um jogo complicado 
para a nossa equipa e assim 
aconteceu. Em disputa es-
tava o primeiro lugar da 
competição. Na primeira 
parte a nossa equipa entrou 
bem no jogo e marcou três 
golos sem resposta. O jogo 
equilibrou e ao intervalo 
verificava-se um resultado 
positivo de 5-2. Como era 
de esperar a segunda parte 
foi muito equilibrada e com 
a ajuda do público a nossa 

equipa conseguiu 
obter uma vitó-
ria por 8-5 que 
permite conso-
lidar o primeiro 
lugar com mais 
quatro pontos do 
que o atual se-

gundo classifica-
do, ficando assim 
mais próximos 
de se sagrarem 
campeões distri-
tais. Toda equipa 
técnica e atletas 
agradeceram o 
apoio às mais de 50 pessoas 
que estiveram presentes no 
pavilhão.

Na próximo dia 21 de 
Março a equipa de São 
Miguel do Mato recebe o 
Andebol Clube Oliveira de 
Frades (ACOF) para mais 
uma jornada deste campe-
onato. Este encontro será 
realizado às 15:00 no pavi-
lhão Municipal de Vouzela.

Infantis masculinos 
empataram 21-21 com o 

Académico de Viseu
A equipa masculina de 

infantis realizou uma das 
melhores exibições da épo-
ca. Foi pena não ter conse-
guido a vitória pois seria 
merecida pelo desempenho 
de alto nível por parte dos 
atletas da Associação de S. 
Miguel do Mato. No en-
tanto, deve salientar-se que 
a equipa visitante também 
se exibiu a um bom nível 
o que fez com que o jogo 
fosse emocionante até ao 
apito final. 
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ANDEBOL

Albicastrense
superou o Monte
A Associação Desportiva Albi-
castrense (ADA) estreou-se a 
vencer na 2.ª fase do campeonato 
nacional de andebol da 3.ª divisão. 
À 2.ª jornada a equipa de Castelo 
Branco obteve um triunfo inequí-
voco (32-22) no reduto do Monte, 
em Murtosa (Aveiro). No jogo 
anterior tinha perdido (34-26) em 
Sandim com o Modicus.
Depois de qualifi cada na fase re-
gional, a ADA está agora integrada 
na zona norte, com Estarreja, 
Monte, Modicus, Sp. Espinho, Ac. 
Leça, Gondomar e Infesta. No pró-
ximo sábado, às 18H00, recebe no 
Pavilhão Municipal o Infesta.
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Andebol
INFANTIS 
DE VALONGO 
SÓ GANHAM
A equipa de infantis femi-
ninos da CPVV tem nove 
vitórias em nove jogos no 
campeonato nacional. No 
sábado, foi ganhar (29-13) a 
Canelas, equipa que apre-
sentou apenas cinco atletas. 
A CPVV alinhou e marcou: 
Ana Costa, Mariana Mendes, 
Naide Gonçalves (2), Juliana 
Marques (8), Beatriz Teixeira 
(3), Bruna Ladeira (2), Veróni-
ca Nelson (9) e Ana Saraiva 
(5). Treinador: Rui Calhau. 
Sábado (11h) a CPVV joga 
em Salreu. 
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