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Futebol internacional  

   

TURQUIA ATENTADO EN/ ANCARA 

   

 

   

Quando regressava a casa depois de ver o filho jogar diante do Genclerbirligi, pai de Umut Bulut 

Morreu depois 
de ver o filho 
jogar pelo 
Galatasaray 
Kemal Bulut, pai do avançado Umut, é uma 

das 37 vítimas o Voltava a pé do estádio 

ror 
MIGUEL CORREIA 

O
Galatasaray confirmou 
ontem que Kemal Bulut, 
pai do avançado Umut 
Bulut, é uma das 37 víti-
mas do atentado ocorri- 

do, anteontem, no centro de An-
cara (explosão de uma carro bomba). 

«A nossa capital foi abalada pelo 
ataque fatal de ontem [anteontem] 
que teve como alvos civis inocentes. 
E ficámos devastados, uma vez mais, 
com as notícias que recebemos esta 
manhã [ontem]. Soubemos com tris-
teza que o pai de Umut Bulut, Ke-
mal Bulut, foi urna das pessoas que 
perderam a vida. O clube expressa 
condolências a Umut Bulut e à famí-
lia. A dor é muito grande», pode 
ler-se no comunicado emitido pelo 
clube de Istambul. 

No momento em que aconteceu 
o atentado, o pai do internacional 
turco regressava a pé para casa (vi-
via em Ancara e geria um café ofe-
recido pelo filho), após ter visto Umut 
no jogo contra o Gençierbirligi (1-1) 
e de o ter visitado no hotel antes do 
desafio, a contar para a 25.9  jornada 
da Superliga turca. 

Bulut e companheiros de 
equipa, que se encontravam no 
autocarro, a caminho do estádio 
para o aeroporto, ouviram 
a explosão (45 minutos de-
pois do apito final) a dois qui-
lómetros de distância, mas o 
avançado desconhecia que o pai 
se encontrava entre as vítimas, até 
ser informado pelo irmão no treino 
de ontem de manhã. A sessão de 
trabalho foi imediatamente inter-
rompida e o jogador foi autorizado 
'a viajar até Ancara. O plantei do Ga-
latasaray segue hoje para a capital 
turca para participar nas cerimó-
nias fúnebres. 

O avançado alemão Podolski, 
que formou dupla de ataque com 
Umut Bulut no desafio de anteon- 

tem, ficou chocado com o atenta-
do. «Os meus sentimentos estão 
com as famílias das vítimas e fe-
ridos. Que mundo terrível», es-
creveu no Twitter. 

MULHER BOMBISTA 
O governo confirmou que um dos 

suicidas, que carregava a bomba, é 
uma mulher, Seher Cagla Demir, 
conotada com o Partido dos Traba-
lhadores do Curdistão. O cúmplice, 
um homem turco, ainda não foi 
identificado, mas estará ligado aos 
militantes curdos. 

Foi o terceiro ataque nos últimos 
seis meses na capital turca — em ou-
tubro morreram 113 pessoas na prin-
cipal estação de comboios, numa 
ação atribuída ao Estado Islâmico; . 
em fevereiro o grupo Falcões da U-
berdade do Curdistão assumiu a au-
toria de um ataque suicida contra 
colunas militares, no qual faleceram 
29 pessoas e 81 ficaram feridas. 

O primeiro ministro, Ahmet Da-
vutoglu, informou de que foram de-
tidas 20 pessoas por 
suposto envolvi-
mento no ataque 
de anteontem.  

Recep Tayyip Erdogan prome-
ter «ajoelhar» o terrorismo; 
adiou visita ao Azerbaijão 

O presidente da Turquia, Re-
cep Yayyip Erdogan, fez on-

tem um discurso duro, prometendo 
combater e fazer «ajoelhar» o ter-
rorismo, no mesmo dia em que a 
Turquia lançouum ataque aéreo con-
tra rebeldes curdos no norte do Ira-
que como retaliação ao ataque de 
anteontem em Ancara. 

«Não é apenas a pessoa que puxa 
o gatilho, aqueles que permitem que 
estes ataques sejam possíveis tam-
bém devem ser definidos como ter - 
roristas, independentemente do seu 
estatuto», acrescentando que tan-
to pode ser um jornalista, um depu  

tadô ou um ator na sociedade civil. 
Recep Tayyip Erdogan, refira-se, 

cancelou a visita ao vizinho Azerbai-
jão pela segunda vez num curto es-
paço de tempo. O presidente e o ho-
mólogo Ilham Aliyev iriam presidir 
uma reunião intergovernamental 
hoje, em Baku. Aliyev propôs a rea-
lização da reunião do Conselho de 
Cooperação Estratégica de Alto Ní-
vel, emAncara, no mesmo dia, como 
forma de solidariedade com a Tur-
quia na luta pelo terrorismo. 

A reunião intergovernamental 
estava inicialmente marcada para 
o dia 18 de fevereiro, na capital 
azeri, mas, na ocasião, o presi-
dente turco cancelou a visita de-
pois de na véspera ter havido um 
ataque em Ancara. 

Carro bomba explodiu numa das artérias da capital, espalhando tragédia e panico 

Presidente turco implacável 

Umut Bulut (à 

dir.), internacional 

turco (36 jogos) que 

faz hoje 33 anos, 

desconhecia que 

o pai era uma das 

vitimas 

do atentado 

em Ancara 
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Portugal perdeu na Turquia, por 31-37, mas ainda tem hipotese de apuramento 

14. 

oerdeu a vida na sequência da explosão. Um acontecimento nue agitou os turcos mas também os estrangeiros, como foi o caso da Seleção Nacional feminina de andebol 

Um susto pela televisão 
Jogadoras da Seleção Nacional feminina de andebol estavam a salvo no momento da explosão 

Viveram horas seguintes em ansiedade Sirenes e orações fizeram-se ouvir na capital turca 

TURQUIA 

ror 
GABRIELA MELO 

S
IRENES e orações ecoaram 
em Ancara após o atenta-
do atribuído a separatis-
tas surdos, anteontem, 
acordando a Seleção Na- 

cional feminina de andebol do tor-
por da derrota com a Turquia (31-
-37), onde cumpriu jogo do Grupo 
6 de qualificação para o Euro-2016, 
que os responsáveis portugueses, 
ainda a viver o sobressalto, admi-
tem levantar a questão sobre a or-
ganização de eventos desportivos 
em cenários de risco. 

Se «só algumas jogadoras ouvi-
ram o rebentamento» às 16.35 ho-
ras de Portugal continental, na Pra-
ça de Kizilar, centro da capital turca, 
as sirenes e as orações muçulmanas 
fizeram soar o alarme. A equipa 
acabara de chegara ao hotel e não 
tardou até a televisão «transmitir 
imagens chocantes» do atentado. 
«Não percebíamos a língua. A nos-
sa preocupação foi tranquilizar toda 
a gente, não só no seio da equipa,  

como familiares, porque as ima-
gens eram alarmantes», explicou 
Juliana Sousa, líder da comitiva vi-
sitante. O presidente da Federação 
Portuguesa de Andebol, Ulisses Pe-
reira, «telefonou» de seguida para 
se certificar que estavam em segu-
rança e uma informação condizen -
te colocada no site tranquilizou fa-
miliares e amigos. 

No epicentro do atentado, em An-
cara, a equipa lidou com o susto sem  

alarmismos. «Não sentimos medo 
porque só nos apercebemos da situa-
ção através da televisão. Ficámos 
algo intranquilos e apreensivos por-
que não sabíamos o que esperar», 
contou o selecionador, Ulisses Mi-
guel Pereira, lembrando a preocupa - 
ção das jogadoras «mais velhas». 

Convidada a permanecer no ho-
tel, até devido à suspeita de «um 
segtindo engenho», a comitiva aca - 
bou por adiantar trabalho numa 

D R.  

noite longa. «Fizemos um balanço 
individual do estágio com reuniões. 
Mas alguns de nós, como eu, acor-
dámos de noite, mais em sobres-
salto», disse o técnico. 

Instaladas a quatro quilómetros 
do local do atentado, as jogadoras 
só lá passaram à chegada a Anca - 
ra, sábado, seguindo trajeto dife-
rente para o pavilhão, no dia se-
guinte, tal como até ao aeroporto, 
ontem, para o regresso a Portugal. 
Prevendo o reforço de medidas de 
segurança antes da partida, como 
se confirmou ao verem as malas 
«revistadas ainda antes do check 
in», segundo Juliana Sousa, a equi - 
pa antecipou a saída do hotel. 

Para os dois responsáveis, a rea-
lização de jogos em cenários de 
risco é uma decisão a ponderar. 
«Este atentado ocorreu a três ou 
quatro quilómetros do pavilhão e 
poderíamos ter sido um alvo fácil. 
Se tivesse acontecido um ou dois 
dias antes não haveria jogo», lem-
brou o treinador. «Tudo depende 
da evolução da situação e do con-
texto político. Mas o terrorismo 
quer criar o pânico e levar-nos a 
viver com medo, o que não pode 
suceder», rematou Juliana Sousa. 
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GERALDO DIAS

Guarda-redes Vítor Hugo de novo chamado à selecção nacional

FUTSAL
| Redacção | 

O seleccionador nacional de futsal, Jorge Braz,
convocou, ontem, os mesmos 14 jogadores que le-
vou ao Europeu para os jogos do ‘play-off’ de apu-
ramento para o Mundial de futsal, com a Sérvia.
Entre as escolhas do técnico mantêm-se os Guer-
reiros Vitor Hugo e Tiago Brito. Portugal defronta
a Sérvia no jogo da primeira mão a 22 de Março,
em Belgrado, e a segunda mão disputa-se a 12 de
Abril, em Odivelas. 

Lista dos 14 jogadores convocados:
Guarda-redes: Vítor Hugo (SC Braga) e Bebé

(Benfica); fixos: Fábio Cecílio (Benfica) e João
Matos (Sporting); alas: Anilton (Fundão), Arnaldo
(Axed), B. Coelho (Benfica), Djô, Fabinho, Pauli-
nho e Cary (Sporting), Ricardinho (Inter Movistar)
e Tiago Brito (SCB) e pivot: Cardinal (Inter M.).

Atletas do SC Braga/AAUM convocados

Vítor Hugo e T. Brito 
na selecção nacional
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Em noite de festa

Sporting vence e convence frente 
aos Marienses

A ilha de Santa Maria viveu na noite do passado Sábado, talvez 
um dos acontecimentos desportivos com maior relevância nos últi-
mos anos na ilha, com a realização do jogo dos quartos-de-final da 
Taça de Portugal em andebol, que colocou frente a frente o Clube 
Desportivo Os Marienses da 2.ª Divisão em confronto com o super 
Sporting Clube de Portugal.

Enquanto para outras paragens a passagens duma equipe gran-
de é só mais um jogo, na ilha de Santa Maria, foi diferente e pela 
positiva, com várias centenas de pessoas que fizeram questão de 
marcar presença no Complexo Desportivo Municipal, para faze-
rem a festa em redor do tão ansiado do jogo de Andebol, entre o 
Sporting CP e “Os Marienses” foi, como se diz na gíria popular 
uma verdadeira festa de Taça! 

O jogo foi dentro do espectável na primeira parte, com o 
Sporting a fazer o que lhe competia, impondo a sua maior experi-
ência, mas para surpresa de todos, resultou num equilíbrio muito 
interessante de seguir até aos 24 minutos de jogo, sempre com um 
ou dois golos de diferença, depois o maior poderia físico sobres-
saiu. 

Na segunda parte o Sporting CP apresentou o seu principal sete 
base, com destaque para os muitos dos internacionais portugueses, 
onde se destacava Carlos Carneiro e Pedro Solha entre outros, e o 
jogo ganhou valores muito mais desequilibrados, terminando num 
41/17. Apesar do desnivelado resultado, a final foi de festa entre 
vencedores, vencidos e o muito público que esgotou a Complexo 
Desportivo Municipal.
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“Leões” passam
teste difícil na Feira
Equilíbrio O Feirense, com Olekandr Podolskyi em grande plano e depois de uma
primeira parte discreta, discutiu o jogo com o (líder) Sporting até ao fim

FEIRENSE                                         20

Treinador: Saul Alves.
David Macedo; Guilherme Correia (1),
José Castro, Olekandr Podolskyi (9),
Miguel Costa (1), Bruno Nogueira e
Gonçalo Leite (2) - sete inicial - Tomás
Gomes, Tiago Antunes (2), Rui Oliveira
(3), Alexandre Dias, Diogo Dias, Ricardo
Silva (1), Américo Silva e Francisco Prizs.

SPORTING                                       22

Treinador: Paulo Santos.
Miguel Carvalho; Filipe Fernandes,
Martim Ferreira (4), Tomás Carolino (7),
Nuno Reis (1), Bruno Gaspar (1) e Joel
Ribeiro (1) - sete inicial - Manuel Gas-
par, João Garcia (1), Pedro Costa (2), Ri-
cardo Martinez (2), Francisco Lisboa,
Diogo Caçador (3) e João Guerreiro.

Escola E.B. Fernando Pessoa, em
Santa Maria da Feira.
Assistência: cerca de 160 espectadores.
Árbitros: Manuel Nogueira e João Be-
laiza (A.A. Porto).
Oficiais de Mesa: Ana Paula e Fer-
nando Dias.
Ao intervalo: 5-11.

Andebol
Nacional de Juvenis

Avelino Conceição

A equipa de Juvenis do Feiren -
se mostrou que, com um pou -

co mais de atrevimento, pode-
ria ter derrotado o Sporting, lí-
der da Zona 2 da 2.ª Fase do
Grupo A do Campeonato Na-
cional da categoria.

Os jovens “leões” mostra-
ram-se bastante faltosos, mas

a verdade é que o conjunto da
casa demorou muito tempo a
perder o “respeito” ao seu ad-
versário. A defesa intensa e alta
dos lisboetas dificultou a acção
ofensiva da equipa “fogaceira”,
que na pri meira parte marcou

apenas cinco golos. O primeiro
tempo ficou, também, mar-
cado por mui tas paragens, que
de certa forma “cortaram” o
ritmo do jogo.

O Sporting foi para o descan -
so com seis golos de vantagem,

que faziam prever um resto de
jogo tranquilo para os lisboetas.
Puro engano. O intervalo fez
muito bem à equipa orientada
por Saul Alves, que surgiu ver-
dadeiramente transfigurada na
segunda parte: em termos ofen-
sivos esteve mais rápida e cons-
tante; na defesa apresentou-se
mais intensa, dificultando ao
máximo acção de quem rema-
tava à sua baliza, onde David
Macedo esteve em grande nesta
segunda parte, galvanizando a
equipa da casa.

Destaque, ainda, para Ole-
kandr Podolskyi, que, com nove
golos, fez sofrer, e muito, o úl-
timo reduto dos “leões”, que
apesar de terem estado apenas
por uma vez em desvantagem
(1-2) durante todo o jogo, viram
o Feirense encostar no marca-
dor a três minutos do final. Com
o resultado em 20-21, o jogo fi-
cou ao rubro, tal como os adep-
tos anfitriões, e a equipa da casa
acreditou que era possível “der-
rubar” o líder, mas um livre de
sete metros mesmo no “cair do
pano” e uma bola no ferro da
baliza de Manuel Gaspar, rema-
tada por Rui Oliveira, acabaram
por ditar a vitória do Sporting.

A verdade é que os lisboetas
tiveram que suar muito para
vencer o Feirense, que mostrou
que pode surpreender outros
candidatos. Trabalho compli-
cado para a dupla de arbitragem
que viajou do Porto.|

CDFEIRENSE.PT

Juvenis do Feirense deram luta ao Sporting, obrigando os “leões” a aplicarem-se para vencer
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Trio presente na conquista 
do “Torneio das Quatro Nações”

A Selecção Nacional Feminina
de Juniores A venceu, no do-
mingo passado, a França, por

um tangencial 25-24, e sagrou-
se vencedora do “Torneio das
Quatro Nações”, que decorreu
em Tenerife (Espanha). Refira-
se que Portugal já tinha derro-
tado as congéneres de Espanha

(24-21) e da Alemanha (23-18).
Esta conquista, para a qual

contribuiu Carolina Monteiro
(ainda Júnior B) e Ana Rita Ne-
ves, do Alavarium, e Inês Veiga,
do Valongo de Vouga, é um ex-

celente estímulo para a equipa
que está na fase final de prepa -
ração para a disputa do Grupo
4 de qualificação europeia para
o Campeonato do Mundo de
Sub/20 de 2016, na Rússia.

A fase de qualificação dis-
puta-se em Vrnjacka Banja, na
Sérvia, entre sexta-feira e do -
min go. 

A selecção anfitriã, a Bósnia
Herzegovina e a Holan da serão
as formações opositoras da
“equipa das equipas”. Entre-
tanto, atletas e equipa técnica
regressaram a Portugal e vão,
até quinta-feira, preparar-se
em Sangalhos. |

Andebol
Juniores A Femininos
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ATENTADO Três atletas lei-
rienses da Selecção Nacional
de Andebol feminino viveram
momentos de tensão na tarde
de domingo com o atentado
em Ancara, Turquia, provocado
por um carro armadilhado que
explodiu perto de uma para-
gem de autocarro, causando,
pelo menos, 37 mortos e mais
de uma centena de feridos.

Telma Amado, Filipa Gante e
Francisca Marques foram as
leirienses que fizeram parte da
selecção nacional que se des-
locou à Turquia para disputar
o apuramento para o Campeo-
nato da Europa que se vai rea-
lizar na Suécia, revelando terem
ouvido o estrondo da explosão
quando estavam no hotel, si-
tuado a pouco mais de três qui-
lómetros do local do atentado.

«Houve alguns elementos da
comitiva que ouviram a explo-
são. Tínhamos acabado de che-
gar ao hotel depois do nosso
jogo frente à Turquia (derrota
por 37-31). Após o estrondo se-
guiram-se momentos de agi-
tação, confusão, uma 'correria'
de ambulâncias e carros de
bombeiros, os noticiários esta-

vam repletos de imagens do lo-
cal do atentado e tivemos logo
consciência da gravidade da si-
tuação», revelou Telma Amado
à chegada, ontem, a Portugal.

Apesar do aparato e da agi-
tação que se criou, a comitiva
lusa conseguiu manter-se re-
lativamente calma. «Passou-se
tudo muito perto. Ficámos re-
ticentes em relação ao nosso
regresso no dia seguinte, com
medo que fechassem o aero-
porto, mas correu tudo pelo
melhor», contou Telma Amado
ao nosso jornal.

A andebolista natural da Ma-
ceira e que joga na 1.ª divisão
da Islândia confessou ainda
que, antes da partida para a
Turquia, já havia alguma apre -
ensão com esta viagem de
'risco'. «Os turcos asseguraram
a nossa segurança e tentaram
sempre tranquilizar-nos, mas
claro que nunca se está calma
num sítio daqueles. Mesmo an-
tes da partida já íamos com al-
gum receio e parece que tínha-
mos razão para isso. Feliz-
mente correu tudo bem e já es-
tamos todos em Portugal»,
concluiu a atleta. J.R.

Atletas leirienses 
viveram momentos 
de tensão na Turquia

As atletas Telma Amado, Francisca Marques e Filipa Gante
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g01  

BilÚetes: ontem já só restavam 200 para o FC 
1 Porto-Benfica de amanhã (2Ih00), que irá esgotar 

al111Flfflw 

Quintana tem sido um dos elementos decisivos do FC Porto nas últimas épocas 

ANDEBOL FC Porto assegurou a continuidade do guarda-redes 
luso-cubano até 2020, dando seguimento à preparação do futuro 

OUINTAN4 RENOVOU 
POR 011A1110 ÉPOO1S 
Alfredo Quintana, que faz 
28 anos no domingo, foi o 
primeiro cubano a chegar 
ao andebol português, 
estando no FC Porto desde 
zoii. A recuperar de uma 
operaçào, verá o jogo com o 
Benfica "como adepto" 

rtvr ounuallits 
••• O FC Porto continua a 
preparar o futuro e, depois de 
assegurada a contratação dó 
ponta-esquerdaespanholjosé 
Mario Canino - melhor mar-
cador da Liga Asobal do anb 
passado, ao serviçodoAdemar 
Leon -,garantiu também a re-
novação de contrato com Al-
fredo Quintana. O guarda-re-
des cubano, já naturalizado 
português e que tem sido con-
vocado para a Seleção Nacio-
nal, está a cumprir a-quinta 
época ao serviço dos portistas 
- chegou em março de 2011 e 
estreou-se, em Resende, con-
tra o Sporting da Horta -, ten-
do assinado um novo vínculo, 
válido para as próximasquatro 
temporadas. 

"Sinto-me muito bem aqui, 
ao longo destes cinco anos, o 
FC Porto sempre foi como 
uma família. É um prazer 
imenso estar numa equipa 
com esta qualidade, comestes  

colegas, com estes treinado-
res, com estes diretores, tudo 
gente com muita capacidade. 
Alémdosadeptos,quesãofan-
tásticos e estão sempre con-
nosco", disse Quintana a O 
JOGO. 

Numaalturaparticularmen-
te dificil, em que foi operado 
ao baço, o guardião conta 
"dentro de duas semanitas já 

"É claro que já sou 
portista, que 
ninguém tenha 
dúvidas disso" 
altratioQuintliaa 
Guarda-redes do FC Porto 

estarprontopara, pelo menos, 
entrarem campo", revelando 
a importância que Ricardo 
Costateve na forma como en-
carou o momento: "Fiquei 
triste, mesmo chateado, mas 
o meu treinador falou comigo 
e lembrou-me que não adian-
tava nada ficar assim e passei 
a colocar o meu pensamento 
apenas na recuperação." 

Em vésperas do início da 
meia-final com o Benfica 
[amanhã, às 21 horas, no Dra-
gão Caixa], Quintana, que é 
pentacampeão, mostra um 
enorme otimismo. "Vou co-
meçarameia-finalcomoadep-
to, mas a equipa está a traba-
lhar muito bem e é claro que 
vamos passará final e ser cam-
peões", conclui. 
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ANDEI? O L 

NACIONAL DE AO MORES 
Parafinai 11ort ta cla 
AllOgasSirlas 17-26 
Kfirnalisnacif n-40 
AliodorkihrSaarina0NO3) 

CLASSIFICAÇÃO 
111E0 CMCS P 

1. BefKa 1 1 O O 40.31 3 
2. ABC 1 1 0 0 27 2i3 3 

ÁrgasSintas 1 0 0 1 2617 1 
ALK Porto 1 0 0 1 3140 1 
SSOortirg 
6.Ntotk, Moinho 
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Beto 
derrotado 
O internacional 
português 
Betinho Gomes 
(Andorra) 
defrontou o Real 
Madrid na liga 
espanhola, 
perdendo por 
107-78 
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~O Matera, orientado por 
Nuno Resende, venceu, em 
casa, o Monza, por 6-3, na 23.2  
jornada do campeonato italia-
no e voltou a ocupar o terceiro 
lugar, agora com 48 pontos, os 
mesmos do Breganze (2.°) e a 
três do líder, Forte dei Marmi. 
Faltam três jogos para o play-
off da Serie Al e o Matera joga 
em Thiene a 2 de abril. Se ter-
minar a fase regular no Top 4, 
Nuno Resende apura a equipa 
para a Liga Europeia. 
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TERROR 

O cen a rio domingo em Ancara 
era de autêntica tragédia, de-
pois de uma explosão no centro 
da cidade ter provocado, para 
já. 37 mortos e  vários feridos 

Alex Ferreira sem 
receio de jogar e 
viver em Ancara 
1511 Alexandre Ferreira é interna-
cional de voleibol e joga pela se-
gunda época seguida na Turquia, 
mais precisamente no Ziraat 
Bankasi, de Ancara. Joga e vive na 
capital turca. "A minha casa fica a 
5 minutos de carro da praça onde 
ocorreu a explosão", começou por 
contar. "Jogámos no sábado e no 
domingo fiquei em casa. Estava a 
ver um filme com a minha namo-
rada quando ouvimos um estron-
do. Ela disse logo que era uma 
bomba, eu pensei sinceramente 
que fosse trovoada, pois ameaçava 
chover. Levantei-me e fui à janela 
e como moro num prédio alto deu 
para ver que havia fumo no centro 
da cidade, mas não liguei." A na - 
morada, portuguesa, estava certa. 
"Só dez minutos depois, quando 
olhámos para a televisão, é que fi - 
cámos realmente a saber o que es - 
tava a passar-se." 

O internacional português, 24 
anos, que em fevereiro já tinha vi-
vido situação idêntica com um 
atentado que provocou 28 mor-
tos, diz que, salvo estas situações, 
vive "tranquilo" na capital turca. 
"Não vou muito ao local onde 
ocorreu a explosão de domingo, 
mas costumo frequentar restau-
rantes e outros locais públicos. 
Saio à rua, procuro viver com 
normalidade e sem grande re - 
celos, até porque, tirando estas si-
tuações, Ancara é uma cidade sem 
grandes problemas." O A.P.M. 

Alex joga no Ziraat Bankasi 

EXPLOSAO NA TURQUIA 

GRANDE SUSTO 
COMIMVA RECUPERA DE 

"Quando se ouviu o estrondo 
ncitou- se logo uma agitação fora 
do normal no hotel. Mas os fun 

Seleção feminina de 
andeboi já está em 
Portugal após ter vivido de 
perto atentado em Ancara 

ANA PAULA MARQUES 
E ALEXANDRE REIS 

A comitiva portuguesa que 
esteve dois dias em Ancara, na 
Turquia, onde a Seleção Nacional 
feminina jogou no apuramento 
para o Euro'2016, regressou on-
tem a Portugal já refeita do enor-
me susto vivido no domingo de-
vido ao atentado terrorista que já 
provocou 37 vítimas mortais. 

"O nosso fisioterapeuta e uma 
das jogadoras ouviram um gran-
de estrondo quando já estávamos 
no hotel. Ele disse na brincadeira 
que devia ser uma bomba, ela foi 
da opinião que seria um trovão", 
conta a ex - internacional e atual 

SEGURANÇA NO AEROPORTO 
FOI REFORÇADA E AS BAGAGENS 
DA EQUIPA PORTUGUESA 
FORAM REVISTADAS 

vice- presidente da Federação 
(FAP), Juliana Sousa, também 
ela presente em Ancara. "Pouco 
depois confirmámos pela televi-
são o que realmente estava a 
acontecer, ao mesmo tempo que 
começavam a telefonar-nos de 
Portugal. Os nossos familiares 
queriam saber se estávamos bem 
e claro que a nossa principal 
preocupação era dizer-lhes que 
sim, que estava tudo bem con-
nosco. A Federação também co-
locou uma nota no site a dar essa 
mesma informação." 

A comitiva portuguesa, com -  

posta por 21 pessoas, 16 das 
quais jogadoras, não ganhou 
para o susto, ainda que o hotel 
onde estava instalada e o pavi-
lhão onde decorreu o jogo ficas-
sem um pouco longe (cerca de 
10 km) dos trágicos aconteci-
mentos na Praça Kizilar, no 
centro da cidade, "Não quería-
mos acreditar quando ficámos a 
saber que era realmente um 
atentado. Normalmente sabe-
mos destas coisas quando esta-
mos em Portugal e agora está-
vamos no mesmo país onde ti-
nha ocorrido a explosão. Ficá-
mos naturalmente um pouco 
preocupados, mas depressa as 
pessoas do hotel tranquiliza - 
ram -nos", refere Juliana Sousa. 

• cionários fizeram logo questão de 
nos sossegar. O nosso maior re-
ceio era mesmo que o aeroporto 
fosse encerrado e não pudésse-
mos regressar já a Portugal", re 
velou por sua vez a lateral -es - 
querda e central da Seleção Na - 
cional, Cláudia Correia. 

Reforço da segurança 
O Aeroporto Internacional da 
capital turca não chegou a estar 
encerrado, pelo que a comitiva 
portuguesa chegou à hora pre-
vista a Portugal. Mas apercebeu-
se de que as medidas de seguran - 
ça tinham sido reforçadas. "As 
nossa bagagens antes do `check - 
in' foram todas revistadas", re-
latou Juliana Sousa. o 

ENCONTRO. Mónica Soares marcou 7 golos à Turquia ainda antes do atentado em Ancara 
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A13Portugal perde na Turquia no apuramento para o Euro´2016 feminino
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15-03-2016

Meio: Record Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=3c2c21bc

 
A seleção portuguesa de andebol feminino perdeu este domingo com a Turquia, por 37-31, em jogo da
quarta jornada do Grupo 6 de qualificação para o Campeonato da Europa de 2016, que decorreu em
Ancara. Três dias depois de ter vencido as turcas em São Pedro do Sul (24-23), Portugal até chegou
ao intervalo em vantagem no marcador (19-17), mas acabou por permitir a reviravolta no marcador
na segunda parte. Com este resultado, a seleção lusa continua a somar dois pontos no Grupo 6, no
terceiro lugar, mas tem agora a companhia da Turquia. Continuar a ler Ainda este domingo, a
Dinamarca, segunda classificada com quatro pontos, recebe a Rússia, que é líder, com seis. No THF
Spor Complex, na capital turca, Mónica Soares esteve em destaque na equipa portuguesa, com sete
golos marcados, enquanto Cláudia Aguiar e Neuza Valente contribuíram ambas com cinco tentos. Na
quinta jornada, que está agendada para 02 de junho, Portugal recebe a Rússia. Jogo no THF Spor
Complex, em Ancara. Turquia - Portugal, 37-31. Ao intervalo: 17-18. Sob a arbitragem da dupla
romena formada por Cristina Nastase e Simona Stancu, as equipas alinharam e marcaram com as
seguintes jogadoras: - Turquia: Tzel (1), Kececi, Akgan, Tinkaoglu, Hosgar, B. Yilmaz (11), Atalar (1),
Demircelen (3), Toprak (1), Sakizcan (3), Ertap, Toker, Sagdic (3), Iskit (10), Adiyaman (2) e Y.
Yilmaz (2). Treinador: Hikmet Vurgun. - Portugal: Isabel Figueira, Mariana Lopes (4), Cláudia Aguiar
(5), Cláudia Correia, Patrícia Lima (4), Bebiana Sabino (1), Ana Andrade (1), Soraia Fernandes (1),
Mónica Soares (7), Diana Roque, Ana Gouveia (1), Ana Gante, Francisca Marques (1), Telma Amado,
Sara Gonçalves (1) e Neuza Valente (5). Treinador: Ulisses Pereira. Assistência: 550 espetadores
Autor: Lusa
 
 13.03.2016
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Seleção feminina recupera de grande susto
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15-03-2016

Meio: Record Online
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A comitiva portuguesa que esteve dois dias em Ancara, na Turquia, onde a Seleção Nacional feminina
jogou no apuramento para o Euro'2016, regressou ontem a Portugal já refeita do enorme susto vivido
no domingo devido ao atentado terrorista que já provocou 37 vítimas mortais. "O nosso fisioterapeuta
e uma das jogadoras ouviram um grande estrondo quando já estávamos no hotel. Ele disse na
brincadeira que devia ser uma bomba, ela foi da opinião que seria um trovão", conta a ex-
internacional e atual vice-presidente da Federação (FAP), Juliana Sousa, também ela presente em
Ancara. "Pouco depois confirmámos pela televisão o que realmente estava a acontecer, ao mesmo
tempo que começavam a telefonar-nos de Portugal. Os nossos familiares queriam saber se estávamos
bem e claro que a nossa principal preocupação era dizer-lhes que sim, que estava tudo bem connosco.
A Federação também colocou uma nota no site a dar essa mesma informação." A comitiva portuguesa,
composta por 21 pessoas, 16 das quais jogadoras, não ganhou para o susto, ainda que o hotel onde
estava instalada e o pavilhão onde decorreu o jogo ficassem um pouco longe (cerca de 10 km) dos
trágicos acontecimentos na Praça Kizilar, no centro da cidade, "Não queríamos acreditar quando
ficámos a saber que era realmente um atentado. Normalmente sabemos destas coisas quando
estamos em Portugal e agora estávamos no mesmo país onde tinha ocorrido a explosão. Ficámos
naturalmente um pouco preocupados, mas depressa as pessoas do hotel tranquilizaram-nos", refere
Juliana Sousa. Continuar a ler "Quando se ouviu o estrondo notou-se logo uma agitação fora do
normal no hotel. Mas os funcionários fizeram logo questão de nos sossegar. O nosso maior receio era
mesmo que o aeroporto fosse encerrado e não pudéssemos regressar já a Portugal", revelou por sua
vez a lateral-esquerda e central da Seleção Nacional, Cláudia Correia. Reforço da segurança O
Aeroporto Internacional da capital turca não chegou a estar encerrado, pelo que a comitiva portuguesa
chegou à hora prevista a Portugal. Mas apercebeu-se de que as medidas de segurança tinham sido
reforçadas. "As nossa bagagens antes do 'check-in' foram todas revistadas", relatou Juliana Sousa.
Autores: Alexandre Reis e Ana Paula Marques
 
 02h44
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Seleção feminina recupera de grande susto
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15-03-2016

Meio: Sábado Online

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

 
Segurança no aeroporto foi reforçada e as bagagens da equipa portuguesa foram revistadas Por
Record A comitiva portuguesa que esteve dois dias em Ancara, na Turquia, onde a Seleção Nacional
feminina jogou no apuramento para o Euro'2016, regressou ontem a Portugal já refeita do enorme
susto vivido no domingo devido ao atentado terrorista que já provocou 37 vítimas mortais. "O nosso
fisioterapeuta e uma das jogadoras ouviram um grande estrondo quando já estávamos no hotel. Ele
disse na brincadeira que devia ser uma bomba, ela foi da opinião que seria um trovão", conta a ex-
internacional e atual vice-presidente da Federação (FAP), Juliana Sousa, também ela presente em
Ancara. "Pouco depois confirmámos pela televisão o que realmente estava a acontecer, ao mesmo
tempo que começavam a telefonar-nos de Portugal. Os nossos familiares queriam saber se estávamos
bem e claro que a nossa principal preocupação era dizer-lhes que sim, que estava tudo bem connosco.
A Federação também colocou uma nota no site a dar essa mesma informação." A comitiva portuguesa,
composta por 21 pessoas, 16 das quais jogadoras, não ganhou para o susto, ainda que o hotel onde
estava instalada e o pavilhão onde decorreu o jogo ficassem um pouco longe (cerca de 10 km) dos
trágicos acontecimentos na Praça Kizilar, no centro da cidade, "Não queríamos acreditar quando
ficámos a saber que era realmente um atentado. Normalmente sabemos destas coisas quando
estamos em Portugal e agora estávamos no mesmo país onde tinha ocorrido a explosão. Ficámos
naturalmente um pouco preocupados, mas depressa as pessoas do hotel tranquilizaram-nos", refere
Juliana Sousa. "Quando se ouviu o estrondo notou-se logo uma agitação fora do normal no hotel. Mas
os funcionários fizeram logo questão de nos sossegar. O nosso maior receio era mesmo que o
aeroporto fosse encerrado e não pudéssemos regressar já a Portugal", revelou por sua vez a lateral-
esquerda e central da Seleção Nacional, Cláudia Correia. Reforço da segurança O Aeroporto
Internacional da capital turca não chegou a estar encerrado, pelo que a comitiva portuguesa chegou à
hora prevista a Portugal. Mas apercebeu-se de que as medidas de segurança tinham sido reforçadas.
"As nossa bagagens antes do 'check-in' foram todas revistadas", relatou Juliana Sousa.
 
 02:44 . Record
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Andebol: Passos Manuel conquista torneio
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14-03-2016

Meio: Correio da Manhã Online

URL:http://www.cmjornal.xl.pt/desporto/modalidades/detalhe/andebol_passos_manuel_conquista_torneio.html

 
Quatro vitórias em quatro jogos A equipa de veteranos do Passos Manuel venceu a primeira edição do
Torneio Andebol Masters Esferantástica ACD/Boa-Hora FC, que decorreu nos dias 12 e 13 de março no
Pavilhão Fernando Tavares, em Lisboa. O Passos Manuel terminou o torneio com 12 pontos,
augurando quatro vitórias nos quatro jogos realizados. O FC Barcelona ficou em segundo lugar, com
dez pontos, enquanto o Sanjoanense terminou em terceiro lugar, com oito pontos. A Esferantástica
ADC, organizador e anfitrião do torneio, ficou em quarto lugar com seis pontos, enquanto o Vitória FC
foi o quinto classificado, com quatro pontos. O torneio decorreu num esquema de todos contra todos,
com jogos de 40 minutos.
Organizado pela Esferantástica ACD e pelo Boa-Hora, o torneio tinha como objetivo a promoção da
atividade desportiva para antigos jogadores de andebol. O sucesso da primeira edição levou a
organização a anunciar já a segunda edição da prova para o próximo ano.
 
 14.03.2016
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Carrinha da Artística 
de Avanca foi assaltada
Estarreja O assalto aconteceu na noite de sábado, enquanto a equipa de andebol
jantava. A rápida acção da PSP fez com que o assaltante fosse interceptado
A carrinha da Associação Artís-
tica de Avanca, de Estarreja, so-
freu um assalto quando a equi -
pa de andebol regressava de Lis-
boa, tendo a PSP interceptado
pou co tempo depois o assal-
tante e recuperado o material
furtado.

O assalto aconteceu na noite
de sábado. A equipa parou para
jantar e o ladrão aproveitou a
ocasião para partir os vidros,
acedendo, assim, ao interior do
veículo para furtar sacos de al-
guns jogadores, que continham
sapatilhas e equipamentos elec-
trónicos.

A associação referiu ter ficado
“duplamente triste”, já que nes -
se dia perdera o jogo contra o

Benfica para a Taça de Portugal.
Contudo, a polícia conseguiu
lo calizar o autor do furto, levan -
tando, assim, um pouco os âni-

mos. “Graças ao excelente tra-
balho da PSP, que interceptou
imediatamente o assaltante, os
nossos atletas já recuperaram

os seus bens”, informou a Ar-
tística de Avanca, agradecendo
“o excelente trabalho das nos-
sas forças de segurança”. |

O assaltante partiu os vidros da carrinha para “deitar mão” a sacos dos jogadores

D.R.
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PSP conseguiu deter o indivíduo que partiu os vidros do veículo e subtraiu sacos com 
sapatilhas e equipamentos electrónicos. Assalto ocorreu enquanto a equipa jantava  Página 11

CARRINHA DA ARTÍSTICA
ASSALTADA EM LISBOA
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Adérito Esteves

TURQUIA A comitiva da selec-
ção A feminina de Andebol, trei-
nada pelo aveirense Ulisses Pe-
reira e com seis atletas que têm
ou já tiveram ligação ao Alava-
rium, escapou ilesa ao atentado
terrorista que, ontem, fez mais
de 30 mortos e 125 feridos, em
Ancara, capital da Turquia. 

Recorde-se que Portugal dis-
putara, precisamente ontem,
em Ancara, um jogo do grupo
6 da fase de apuramento para
o Europeu de 2016 e, segundo
descreveu o técnico nacional,
em declarações ao Por to Canal,
a comitiva lusa está instalada
num hotel que fica a “três ou
qua tro quilómetros” do local
onde se deu a explosão.

“Tínhamos acabado de re -
gres sar ao hotel quando ouvi-
mos um barulho forte que pa-

recia uma explosão”, relata o se-
leccionador, descrevendo que,
em seguida, começaram a ou-
vir-se “várias sirenes e pessoas
a rezar”. “Depois confirmámos
com as notícias da televisão”,
descreve ainda, notando que no
percurso entre o pavilhão onde
decorreu a partida e a unidade
hoteleira onde a equipa ficou
instalada, a carrinha passou no
local onde ocorreu a explosão.

“Temos esperança de
regressar amanhã [hoje]”

Ainda de acordo com Ulisses
Pereira, os responsáveis pelo
hotel transmitiram uma men-
sagem de tranquilidade, pe-
dindo que todos permaneces-
sem no interior do mesmo, ga-
rantindo que vão ser tomadas
todas as medidas de segurança,
também na hora de transportar
a comitiva para o aeroporto. 

“Temos esperança que ama-
nhã [hoje] consigamos regres-
sar a Portugal. Já nos garanti-
ram que na ida para o aeropor -
to iremos tomar um percurso
exterior à cidade, para evitar
confusões que possam estar na
zona das explosões”, sublinha.

Na comitiva lusa, além do téc-
nico, estão quatro atletas do
Alavarium - Isabel Góis, Maria -
na Lopes, Mónica Soares e So-
raia Fernandes - e ainda Cláudia
Lopes, ex-capitã da formação
aveirense, bem como a olivei -
ren se Diana Roque. 

Um comunicado do gabinete
do governador de Ancara refere
que a explosão, ocorrida às 16.35
horas (de Lisboa), “foi cau sa da
por um carro carrega do de ex-
plosivos perto da Pra ça de Kizi-
lay, no centro de Ancara, junto a
uma esquadra de polícia e a
uma paragem de autocarro. |

Selecção de Andebol escapa
a atentado em Ancara

Explosão ocorreu junto a uma paragem de autocarro

LUSA
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Comitiva com vários
aveirenses escapa 
a atentado na Turquia
Andebol | P16
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TURQUIAPelo menos 34 pes-
soas morreram e 125 ficaram
feridas na forte explosão regis-
tada ontem no centro de An-
cara, na capital da Turquia, se-
gundo uma nova actualização
do número de vítimas feita pe-
las autoridades turcas.

«A explosão foi causada por
um carro carregado de explo-
sivos perto da Praça de Kizi-
lay», no centro da capital turca,
refere um comunicado do ga-
binete do governador de An-
cara. Uma forte explosão ocor-
reu às 16h35 de ontem (hora
de Lisboa) na Praça de Kizilay,
junto a uma esquadra de polí-
cia e a uma paragem de auto-
carro, noticiam os órgãos de
comunicação social locais.

De acordo com o canal de te-
levisão CNNTürk, os feridos fo-
ram levados para clínicas pró-

ximas da explosão, enquanto
os corpos permaneciam no lo-
cal. A selecção feminina de an-
debol estava em Ancara, na
Turquia, na altura em que
ocorreu a explosão na capital

turca. Através das redes so-
ciais, a Federação Portuguesa
de Andebol confirmou que
quer os atletas quer a equipa
técnica se encontravam bem
de saúde.|

Explosão no centro de Ancara
provocou pelo menos 34 mortes

Explosão foi provocada por um carro armadilhado
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Quatro madeirenses integraram a equipa lusa que triunfou em Tenerife. 

Portugal conquista T 

 

das 4 Nações orneio 

 

A selecção portuguesa de juniores 
femininos conquistou ontem a edi-
ção de 2016 do Torneio das 4 Na-
ções que se realizou na ilha espa-
nhola de Tenerife. 

O conjunto luso somou três vitó-
rias em outros tantos jogos, tendo 
festejado o triunfo na manhã de on-
tem depois de vencer a França por 
25-24 e depois do empate a 11 bolas 
ao intervalo. 

A equipa portuguesa, que con-
tou com seis atletas madeirenses e 
outras duas continentais que mili-
tam no Madeira Andebol SAD, foi 
a única a não sofrer qualquer de-
saire conseguindo assim conquis-
tar o troféu, seguida pelas equipas 
da Alemanha, França e Espanha. 

Para além do título, a madeirense 
Jessica Ferreira, do Colégio de Gaia, 
veio a receber o prémio de melhor 
guarda-redes do torneio. 

De referir que a Madeira esteve 
representada, para além da guarda-
redes do Colégio de Gaia, com Ná-
dia Nunes e Cláudia Vieira, do CS 
Madeira, e ainda Patrícia Fernandes 
- considerada a melhor jogadora e  

marcadora do torneio , Erica Tava-
res, Mariana Sousa e Anais Gouveia 
(todas atletas do Madeira SAI)). 

Portugal perde nas seniores 
Já em jogo da quarta jornada do 
grupo 6 da qualificação para o Eu- 

ropeu de seniores femininos, Por-
tugal perdeu na Turquia por 37-31. 
A selecção contou com as madei-
renses Isabel Goís, Sara Gonçalves, 
Cláudia Aguiar e ainda as conti-
nentais do Madeira SAI), Diana 
Roque e Ana Andrade. P. V. L. 
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Portugal perde na Turquia
para apuramento do Euro

A selecção portuguesa de an-
debol feminino perdeu ontem
com a Turquia, por 37-31, em
jogo da quarta jornada do
Grupo 6 de qualificação para
o Campeonato da Europa de
2016, que decorreu em Ancara.

Três dias depois de ter ven-
cido as turcas em São Pedro
do Sul (24-23), Portugal até
chegou ao intervalo em van-
tagem no marcador (19-17),
mas acabou por permitir a re-
viravolta no marcador na se-

gunda parte.
Com este resultado, a selec-

ção lusa continua a somar dois
pontos no Grupo 6, no terceiro
lugar, mas tem agora a com-
panhia da Turquia.

No THF Spor Complex, na
capital turca, Mónica Soares
esteve em destaque na equipa
portuguesa, com sete golos
marcados, enquanto Cláudia
Aguiar e Neuza Valente contri-
buíram ambas com cinco ten-
tos.

Na quinta jornada, que está
agendada para 2 de Junho,
Portugal recebe a Rússia. |

Andebol
Apuramento Euro 2016
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TURQUIAPelo menos 34 pes-
soas morreram e 125 ficaram
feridas na forte explosão regis-
tada ontem no centro de An-
cara, na capital da Turquia, se-
gundo uma nova actualização
do número de vítimas feita pe-
las autoridades turcas.

«A explosão foi causada por
um carro carregado de explo-
sivos perto da Praça de Kizi-
lay», no centro da capital turca,
refere um comunicado do ga-
binete do governador de An-
cara. Uma forte explosão ocor-
reu às 16h35 de ontem (hora
de Lisboa) na Praça de Kizilay,
junto a uma esquadra de polí-
cia e a uma paragem de auto-
carro, noticiam os órgãos de
comunicação social locais.

De acordo com o canal de te-
levisão CNNTürk, os feridos fo-
ram levados para clínicas pró-

ximas da explosão, enquanto
os corpos permaneciam no lo-
cal. A selecção feminina de an-
debol estava em Ancara, na
Turquia, na altura em que
ocorreu a explosão na capital

turca. Através das redes so-
ciais, a Federação Portuguesa
de Andebol confirmou que
quer os atletas quer a equipa
técnica se encontravam bem
de saúde.|

Explosão no centro de Ancara
provocou pelo menos 34 mortes

Explosão foi provocada por um carro armadilhado
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Passos Manuel vence o 1º Torneiro de Andebol Masters
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Modalidades ColectivasAndebol Passos Manuel vence I Torneiro de Andebol Masters
Esferantástica/Boa-Hora FC Passos Manuel vence o 1º Torneiro de Andebol Masters
Esferantástica/Boa-Hora FC. Barcelona e Sanjoanense completaram o pódio. Por Carlos Pereira - 14
Março, 2016 0 0 A equipa de veteranos do Passos Manuel venceu a primeira edição do Torneio
Andebol Masters Esferantástica ACD / Boa-Hora FC, que decorreu nos dias 12 e 13 de Março no
Pavilhão Fernando Tavares, em Lisboa. O Passos Manuel terminou o torneio com 12 pontos,
augurando quatro vitórias nos quatro jogos disputados. O FC Barcelona ficou em segundo lugar, com
dez pontos, enquanto o Sanjoanense terminou em terceiro lugar, com oito pontos. A Esferantástica
ADC, organizador e anfitriã do torneio, ficou em quarto lugar com seis pontos, enquanto o Vitória FC
foi o quinto classificado, com quatro pontos. O torneio decorreu num esquema de todos contra todos,
com jogos de 40 minutos. Organizado pela Esferantástica ACD e pelo Boa-Hora FC (o clube que cedeu
o seu pavilhão para este torneio e é casa dos jogos da Esferantástica na condição de visitado), o
torneio tinha como objectivo a promoção da actividade desportiva para antigos jogadores de andebol.
O sucesso da primeira edição levou a organização a anunciar já a segunda edição da prova para o
próximo ano. "Sentimos muito orgulho por, ao fim de quatro anos, conseguirmos organizar um torneio
com equipas de outra esfera que não a nossa. O andebol corre-nos no sangue e queremos transmitir
não só essa sensação, como também continuar a dignificar a modalidade. Por agora fica a garantia de
que para o ano o torneio irá realizar-se novamente", sublinha Ricardo Borges, presidente da
Esferantástica ACD. "A Esferantástica é um clube formado por antigos atletas de andebol, muitos deles
até foram meus atletas! É um grupo de amigos que também é nosso e que fez do Boa-Hora a sua
casa. Para nós, organizar este torneio com eles é óptimo, até porque nós próprios somos um clube de
andebol. Este é apenas o primeiro de vários", refere, por seu turno, José Ramos, presidente do Boa-
Hora FC. Davide Amado, presidente da Junta de Freguesia de Alcântara, que também apoia a
iniciativa, elogiou a realização da prova. "O torneio contou com um conjunto de equipas de elevada
qualidade, de onde destacamos a vinda do FC Barcelona, uma das referências mundiais da
modalidade. Este é mais um evento que vai de encontro aos objectivos da Junta de fazer chegar o
desporto a todos, e para o qual desejamos o melhor sucesso". O I Torneio Andebol Masters
Esferantástica/Boa-Hora FC contou com o apoio da Federação de Andebol de Portugal (FAP) e da
Associação de Andebol de Lisboa (AAL). A presidente da AAL, Ana Maria Cabral, aproveitou o torneio
para entregar as medalhas de campeão regional 2013/2014 à Esferantástica ACD e de campeão
regional 2014/2015 ao Passos Manuel. Resultados 12 de Março * Esferantástica ACD x FC Barcelona,
10-16 * AD Sanjoanense x NAAL Passos Manuel, 12-15 * Vitória FC x Esferantástica ACD, 2-20 * FC
Barcelona x AD Sanjoanense, 18-14 * Sanjoanense x Vitória FC, 20-12 * NAAL Passos Manuel x FC
Barcelona, 22-17 13 de Março * Vitória FC x NAAL Passos Manuel, 11-16 * Esferantástica ACD x AD
Sanjoanense, 14-18 * Barcelona x Vitória FC, 18-9 * NAAL Passos Manuel x Esferantástica ACD, 18-15
Classificação 1º NAAL Passos Manuel (4, 4, 0, 0), 12 pontos 2º FC Barcelona (4, 3, 0, 1), 10 pontos 3º
AD Sanjoanense (4, 2, 0, 2), 8 pontos 4º Esferantástica ACD (4, 1, 0, 3), 6 pontos 5º Vitória FC (4, 0,
0, 4), 4 pontos TagsAndebol MastersBoa-Hora FCEsferantástica ACDPassos Manuel Partilhar Facebook
Twitter tweet
 
 14 Março, 2016
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ANDEBOL
| Rui Serapicos | 

Emanuel Ribeiro, com boas
defesas e o esquerdino Pedro
Spínola, com 10 golos na sua
conta pessoal, destacaram-se na
vitória que o ABC/UMinho
alcançou ontem sobre o Wacker
Thun, na primeira ‘mão’ dos
quartos-de-final da Challenge
Cup de andebol.

A equipa de Braga teve a seu
favor uma boa ponta final na pri-
meira parte e um bom arranque
na segunda — chegou, aos 9 mi-
nutos da etapa complementar, à
diferença de nove golos (22-13). 

Os suíços, que entraram me-
lhor, chegaram, em minuto e
meio  de jogo à vantagem de 0-2
com golos de Nicolas Raemy e
Von Deschwanden. Fábio Vidra-
go, em contra-ataque e Pedro
Seabra repuseram a igualdade.

Emanuel Ribeiro engatou defe-
sas diante  de um adversário aos
6 metros, depois em antecipação
a um contra-ataque, e pronta res-
posta com concretização de
Spínola. Aos 9 minutos de jogo
os minhotos já venciam por três

(6-3). Aos 13 minutos, Hugo
Rocha, de novo como pivot,
elevou pela primeira vez, em en-
trada aos 6 metros, para quatro
golos (9-5) a diferença, que
voltaria à margem mínima de
10-9 aos 23 minutos e 11-10 aos
24, para voltar ao intervalo à
margem de quatro (15-11),
sendo o 15.º dos bracarenses
uma jogada de conclusão aérea
pelo ponta  Miguel Sarmento e o
11.º dos suíços a conversão de
um livre de 7 metros.

Carlos Resende, ao contrário
do que costuma fazer nos jogos
das provas nacionais, alterou

pouco a equipa inicial, com ex-
cepção para as substituições dos
pontas Fábio Vidrago e Carlos
Martins por Diogo Branquinho e
Miguel Sarmento, já habituais.
Para além dessas, registam-se  as
entradas do lateral André Gomes
e do pivot João Gonçalves, já na
segunda parte.

Com Hugo Rocha a sofrer no
fim do primeiro tempo exclusão
temporária, o segundo tempo
começou com o ABC/UMinho
na inferioridade. Mesmo assim,
Spinola eleva para 16-11.
Emanuel engatou nova série de
defesas, e Spínola, André
Gomes, Carlos Martins, Pedro
Seabra foram concretizando dos
16-12 aos 21-12. 

Uma agressão na face a Pedro
Seabra, talvez involuntária, da
qual o central saiu contundido,
pode explicar em parte a recu-
peração dos helvéticos, com
Lenny Rubin e Roman Caspar a
concretizar, dos 23-14 aos 23-18
(16.40 minutos). 

Depois, voltou a acertar a
equipa bracarense, criando
condições para vingar a final
perdida com este clube.

ABC/UMinho vai à Suíça
com vantagem de sete
SETE GOLOS (30-23) é o avanço sobre o Wacker Thun que o ABC/UMinho alcançou ontem, no pavilhão
Flávio Sá Leite,  no jogo da primeira mão dos quartos-de-final da Taça Challenge de andebol. O treinador
Carlos Resende e o lateral Nuno Grilo recusam a ideia de ir à Suíça jogar para perder por seis.

FLÁVIO FREITAS 

Pedro Spínola tenta marcar, perante dois suíços: um  defende já dentro da área

ABC/UMINHO 30
Emanuel Ribeiro, Humberto Gomes e
Cláudio Silva (GR), Fábio Vidrago (2), Hugo
Rocha (6), Pedro Seabra (2), Diogo
Branquinho, Miguel Sarmento (1),  Pedro
Spínola (10), João Gonçalves, Carlos
Martins (3), Nuno Grilo (3 ) e André
Gomes (3). 
Treinador: Carlos Resende.

WACKER THUN 23
Andreas Merz e Marc Winkler  (GR),
Luca Linder, Lenny Rubin (7), Nicolas
Raemy (2), Jonas Dahler (1), Nikola
Isailovic, Thomas Lanz, Roman Caspar (7),
Reto Friedli, Von Deschwanden (4),
Georgios Chalkidis, Stefan Huwyler (1),
Markus Husser (1) e Emil Feutchmann.

Ao intervalo: 15-11.
Treinador: Rubin Martin.
Pavilhão Flávio Sá Leite (Braga).
Árbitros  Andrerj Budzak e Michal
Zahradnik (Eslováquia) .

O ABC/UMinho joga a
segunda mão na Suíça, no
próximo sábado.

Também sábado joga a
primeira mão o Benfica,
frente ao S. Petersburgo,
com segunda mão na
Rússia no dia 26.

quartos-de-final

Carlos Resende
(treinador do ABC)
“Com duas vitórias
passamos de certeza”
“Qualquer que fosse a nossa vitória,
nós estávamos sempre à espera do
segundo jogo. Dizer qual é que é
uma vantagem confortável era
uma incógnita. Nós não sabemos. 
O que sabemos é que com duas 
vitórias passamos de certeza e uma
vitória já conseguimos. 
Portanto, estamos a uma vitória de
estar na meia-final e é dessa forma
que temos de trabalhar. 
Hoje (ontem) podíamos ter feito
melhor, mas houve uma altura no
ataque em que quebrámos, 
originando contra-ataques do 
nosso adversário. Foi o resultado
possível”.

Nuno Grilo
(jogador do ABC)
“Não vamos jogar 
para perder por seis ”
“Deixámos golos de contra-ataque,
que não é normal. Não estou muito
contente, podia ter sido melhor.
Sete é positivo mas não vamos lá
jogar para perder por seis”.

Remo Baderstscher
(treinador do W. Thun)
“Cometemos 
muitos erros ”
“Nas competições internacionais
tudo é possível. Nós hoje (ontem)
cometemos muitos erros e por isso
sofremos muitos golos.  Tivemos
possibilidade de  marcar mais go-
los, o que nos daria mais confiança.
Tivemos o jogo nas mãos nos pri-
meiros cinco minutos, mas depois
fomos fazendo cada vez pior”. 

Roman Caspar
(jogador do W. Thun)
“Somos capazes 
de fazer muito melhor”
“Estou confiante. Vamos analisar o
que fizemos hoje (ontem), somos
capazes de fazer muito melhor”.

Ricardo Pesqueira, Nuno
Rebelo e Tomás Albuquerque,
fora de competição devido a
lesões, festejaram ontem com
a equipa o triunfo sobre os
helvéticos. 
O Pavilhão Flávio Sá Leite
contou com animação de um
grupo de bombos dos
Transportes Urbanos de
Braga.
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ANDEBOL
ABC/UMinho 
soma vantagem 
de sete golos 
na Taça Challenge
Pág. 23
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Portugal brilha no Torneio das 4 Nações 
A selecção feminina de juniores A 
em andebol está em plano de desta-
que na edição de 2016 do Torneio 
das 4 Nações que se está a realizar 
na ilha espanhola de Tenerife. 

A equipa das quinas que conta 
com uma 'forte armada' de jogado-
res madeirenses, Jessica Ferreira 
(Colégio Gaia), Nádia Nunes (CS 
Madeira), Cláudia Vieira (CS Ma-
deira), Mariana Sousa (Madeira 
SAD), Anais Gouveia (Madeira 
SAD) e ainda as continentais Patrí- 

cia Fernandes, ambas atletas do 
Madeira SAD, somaram ontem o 
segundo triunfo consecutivo ao 
derrotar a Alemanha por 23-18, 
com 14-9 ao intervalo. 

Já na ronda inaugural Portugal 
bateu a Espanha por 24-21 (13-13 
ao intervalo) e está assim com o ca-
minho aberto para conquistar o 
troféu, bastante hoje alcançar um 
bom resultado diante da França, 
numa partida marcada para as 10 
horas. P. V. L. 
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O Madeira Andebol conquista lugar na final-four da Taça. 

Apurados com distinção 
para a linaHou? da Taça 
OS MADEIRENSES 
VENCERAM EM 1999 A 
ÚNICA TAÇA DE 
PORTUGAL NO SEU 
HISTORIAL 

HERBERTO D. PEREIRA 
desporto@dnoticias.pt  

O Madeira Andebol SAD está de 
regresso à final a quatro da Taça 
de Portugal em seniores masculi-
nos, depois de ontem, no Pavi-
lhão do Funchal, ter eliminado o 
Fafe ao vencer por 33-27, com 13-
13 ao intervalo. 

Um regresso saudado a uma 
derradeira fase de uma prova que 
os madeirenses venceram precisa-
mente na época que o projecto se 
lançou no andebol masculino na-
cional 1998/99, com a fusão do 
Académico do Funchal e Marítimo 
então a militarem na I Divisão. 

Excluindo a prestação global-
mente construída durante os pri-
meiros trinta minutos, os madei-
renses acabam por justificar com 
distinção este apuramento reali-
zando em contra ponto uma se-
gunda parte de grande qualidade. 

O intervalo aliás veio na melhor 
altura, pois durante os primeiros  

trinta minutos e sem que se retire 
mérito ao desempenho do Fafe, o 
equilíbrio verificado era mais por 
culpa do que faltava fazer por par-
te dos madeirenses. 

E de facto tudo se alterou e re-
solveu em escassos seis minutos 
quando o Madeira SAD a defender 
bem, obtém um parcial de 7-0, pas-
sando o resultado de um empate a 
13-13 para uma vantagem de 20-13.  

Tudo estava praticamente arru-
mando, mas registe-se a reacção 
do Fafe orientando pelo ex técnico 
do Madeira SAD José António Sil-
va, que obrigou os madeirenses a 
não baixarem a guarda até final da 
partida. Uma vitória justa da SAD 
que na próxima quinta feira fica a 
conhecer o adversário de uma das 
duas meias finais que se disputa a 2 
e 3 de abril em Almada. 
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carlos resende, técnico do abc/UMinho 

«Podiamos ter feito
ainda melhor»  
«Conseguimos uma vantagem de sete golos, 
mas se é confortável é ainda uma incógnita. Se 
vencermos na Suíça é certo que estaremos nas 
meias-finais. É assim que temos de pensar. Não 
temos de ficar tristes com esta vantagem, mas 
poderíamos ter feito melhor. Existiu uma altu-
ra em que quebrámos no ataque e o Thun re-
cuperou de nove para quatro golos de desvanta-
gem. Ainda assim, depois voltámos a conseguir 
sete golos, e isso deve ser realçado», destacou, no 
final, o técnico dos minhotos, Carlos Resende.

«Temos a responsabilidade de ganhar. Porquê? 
Porque, somos melhores», juntou.

A seu lado, Nuno Grilo disse não ter ficado 
«muito contente» com o resultado. Do lado da 
turma helvética, Remo Baderstscher, técnico-ad-
junto, lamenta erros no fecho da primeira parte. 
«Tudo é possível, mas sabemos que será muito 
difícil. Hoje (ontem) não jogámos bem e come-
temos muitos erros, sobretudo nos minutos fi-
nais da primeira parte. Foi nesse período que o 
jogo fugiu das nossas mãos. Na segunda parte, 
embalado pelo público, o ABC/UMinho conse-
guiu uma boa vantagem», finalizou.

 pedro vieira da silva

O    
ABC/UMinho ven-
ceu, ontem, por ex-
pressivos 30-23, os 
suíços do Wacker 

Thun, em partida relativa 
à primeira mão dos quar-
tos de final da Taça Chal-
lenge. Os minhotos levam, 
assim, boas contas até à ter-
ra dos bancos (e dos choco-
lates), onde jogam no pró-
ximo sábado, a passagem 

as meias-finais da prova.

Surpresa Emanuel
em grande plano
O jogo começou com uma 
equipa suíça forte ante a 
formação lusa que, nos pri-
meiros minutos, não con-
seguiu encontrar-se.

Apareceu, então, Ema-
nuel Ribeiro, que foi titu-
lar, de forma surpreenden-
te (Humberto Gomes está 
lesionado), com belas in-

Academistas conseguem vantagem na primeira mão 

ABC leva boas contas
até terras helvéticas

tervenções, que permiti-
ram uma recuperação do 
ABC/UMinho e, depois, 
uma vantagem, que che-
gou aos 9-5 (13 minutos).

Mas o Wacker Thun rea-
giu bem – a turma helvé-
tica mostrou ser forte no 
ataque e dura a defender 
contando, na baliza, com 
um Marc Winkler inspi-
rado – e aproximou-se 
no marcador, que voltou 
à margem mínima.

Bom tempo não ajudou

Bancadas vibrantes mas sem enchente

A catedral do andebol não encheu. Quem chegou às ime-
diações do Sá Leite perto da hora do jogo ainda pensou 
que o recinto estaria bem composto, porque o parque 
automóvel do 1.º de Maio estava quase lotado, mas lo-
go se percebeu que muitas pessoas estavam, ali ao la-
do, a ver in loco os juniores do Braga, que receberam o 
Leixões. Na segunda parte, o público acordou e deu um 
enorme empurrão aos andebolistas do ABC/UMinho.

PAVILHÃO FLÁVIO SÁ LEITE

Árbitro: Andrej Budzak e Michal 
Zahradnik (Eslováquia)

ABC/UMinho 30
Emanuel Ribeiro; Fábio Vidrago (2), Hu-
go Rocha (6), Pedro Seabra (2), Pedro Spí-
nola (10), Carlos Martins (3) e Nuno Gri-
lo (3); Jogaram ainda: André Gomes (3), 
Diogo Branquinho, Miguel Sarmento (1) 
e João Gonçalves
 

Treinador:  Carlos Resende

Wacker Thun 23
Marc Winkler (Andreas Merz); Linder, 
Raemy (2), Dahler (1), Caspar (7), Frie-
dli e Von Deschwanden (4). Jogaram ain-
da Lenny (7), Nikola, Matthias, Georgios, 
Stefan (1), Markus (1) e Emil

Treinador:  Martin Rubin
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Pedro Spínola foi o melhor marcador do ABC/UMinho, com 10 golos

 E, perto dos vinte mi-
nutos, os forasteiros viram 
o seu número sete (Nikola 
Isailovic) receber dois mi-
nutos e, na marcação do li-
vre de sete metros, Hugo 
Rocha, que no anterior ti-
nha visto o guarda-redes 
suíço fazer grande defesa 
e evitar o golo, fez o 10-8, 
partindo os academistas, 
nos minutos finais, para 
um andebol mais rápido 
e de qualidade, que expli-
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Nuno Grilo nas alturas

ca, em parte, o resultado 
ao intervalo (15-11).

A turma treinada por 
Carlos Resende entrou 
na segunda parte a todo 
o gás e, num ápice, alcan-
çou uma larga vantagem 
(máximo esteve em nove 
golos), devido a duas “ra-
zões”: na baliza, Emanuel 
Ribeiro parou quase tu-
do; e, depois, os contra-
-ataques saíram quase na 
perfeição.

Mas, aos poucos, a tur-
ma helvética foi recupe-
rando, fruto, sobretudo, 
de melhor organização de-
fensiva e, também, de um 
maior acerto ofensivo, com 
destaque para Lenny Ru-
bin, com o 4 nas costas, tal-
vez o melhor elemento do 
Wacker Thun.

Mas, na reta final, o ABC 
voltou a jogar melhor, ten-
do terminado com uma 
boa vantagem (sete golos).

Taça de portugal

AC Fafe eliminado por Madeira SAD

O AC Fafe foi, ontem, eliminado da Taça de Portugal. 
ao perder por 33-27 com o Madeira SAD. Outros resul-
tados: FC Porto-Boa Hora (29-25), Benfica-Avanca (31-
24) e Marienses-Sporting (17-41).
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ABC
COM BOA VANTAGEM
PARA JOGO DA SUÍÇA
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desporto P.25

ABC LEVA 
PARA A SUÍÇA
SETE GOLOS 
DE VANTAGEM
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Madeira SAD venceu
e garante “Final-Four”
Equipa orientada por Paulo Fidalgo garantiu um dos objetivos traçados no
início de época está na "Final Four" da Taça de Portugal.

O
Madeira SAD venceu na
tarde de ontem o Ande-
bol Clube Fafe por 33-27
e garantiu presença na
“Final-Four” da Taça de

Técnico, que renovou por três temporadas, leva o Madeira SAD a mais um sucesso.

ANDEBOL
Décio Ferreira
decioferreira@jornaldamadeira.pt

©
 J

M

Portugal, um dos grandes obje-
tivos da temporada.
Numa partida quase sempre

muito equilibrada, a primeira
parte foi repartida em termos
de domínio territorial e por isso
mesmo ao intervalo registava-
se um empate a 13 golos, um
resultado que até era ajustado
por tudo aquilo que ambos os
conjuntos haviam realizado.
No segundo tempo, mais do

mesmo, no entanto os madei-
renses fizeram valer o factor
casa e partiram em busca de
um resultado que lhes permi-

tisse garantir a presença entre
as quatro melhores equipas da
competição. A segunda parte
acabou mesmo ser decisiva e
houve três atletas que uma vez
mais marcaram a diferença. Da-
niel Santos com sete golos, Elias
António com seis e Cláudio Pe-
droso, com um total de cinco
tentos, acabaram por contribuir
de forma decisiva para o sucesso
da formação orientada por Paulo
Fidalgo, que atinge deste modo
um dos seus intentos para esta
temporada, tal como delineado
no início da época. JM
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qualifica SAD para a final
four da Taça de Portugal
pág. 28

Paulo Fidalgo
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Marienses enfrenta 
Sporting para a Taça 
A equipa de andebol do Marien-
ses tem a difícil tarefa esta noite 
de tentar ultrapassar o Sporting 
num dos encontros dos quartos 
de final da Taça de Portugal da 
modalidade. 

O encontro, agendado para as 
19h00, promete encher as ban-
cadas do pavilhão do Complexo 
Desportivo de Vila do Porto. 

A equipa da ilha de Santa Ma-
ria chega a esta fase da competi-
ção depois de ter eliminado nos 
oitavos de final a formação do Sis-
maria, sendo que o Marienses é  

a única equipa da II Divisão de an-
debol sobrevivente na prova. 

O Sporting, na ronda anterior, 
tinha ganho o ABC Braga por 38-
24. 

Taça de Portugal 
Programa dos quartos de final 
Sábado (12 março) 
Madeira SAD (I) - Fafe (I),14h00 
FC Porto (I) - Boa Hora (II), 
16h00 
Benfica (I) - Avanca (I), 19h00 
Marienses (II) - Sporting (I), 
19h00. *AM 

Página 36



A37

  Tiragem: 8000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 23

  Cores: Preto e Branco

  Área: 25,00 x 15,31 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 63553353 12-03-2016

ANDEBOL
| Carlos Costinha Sousa | 

Hoje é dia de Taça Challenge no
mítico Pavilhão Flávio Sá Leite,
com o ABC/UMinho a receber o
bem conhecido Wacker Thun em
partida a contar para os quartos-
-de-final da competição. E no
lançamento do jogo, ontem os
academistas recordaram o dia 8
de Maio de 2005 em que os aca-
demistas receberam a equipa
suíça, no amargo jogo da segun-
da mão da final da competição.

Na altura, a vitória garantida
pelos academistas não foi sufi-
ciente - por dois golos - para o
ABC/UMinho conquistar a Taça
Challenge. No entanto, os braca-
renses quiseram, ontem, desta-
car que a moldura humana pre-
sente no Sá Leite nessa partida
(2400 adeptos segundo as contas
do ABC) foi de extrema impor-
tância para que a equipa conse-

guisse lutar até ao último segun-
do pela conquista do troféu.

Hoje, a partir das 17 horas, os
academistas querem alcançar
novamente um resultado positi-
vo, sendo a vitória o único que
interessa, procurando chegar ao
jogo da segunda mão, na Suíça,
no próximo dia 19 de Março,
com uma vantagem que permita
enfrentar o jogo com maior tran-
quilidade, apesar de que o objec-
tivo é e será sempre a vitória.

Por isso, os responsáveis aca-
demistas pedem, para hoje, um
Pavilhão Flávio Sá Leite nova-
mente cheio, a lembrar tempos
passados, com uma presença
massiva de adeptos que ajudem
a equipa com um apoio contínuo
ao longo de todo o encontro.

ABC/UMinho e Wacker Thun
entram hoje em acção, a partir
das 17 horas, na primeira mão
dos quartos-de-final da Taça
Challenge.

Sá Leite cheio para levar ABC às ‘meias’
ACADEMISTAS querem o apoio massivo dos adeptos para tentarem conquistar um resultado, esta tarde, na recepção aos suíços
do Wacker Thun, que permita encarar o jogo da segunda mão, na Suíça, de forma mais tranquila e com mentalidade ganhadora.

DR

Academistas querem um Flávio Sá Leite cheio no apoio à equipa

+ adversário
Depois do terceiro lugar na
fase regular do campeo-
nato, o Wacker Thun ocu-
pa, neste momento, o se-
gundo lugar na fase de
apuramento de campeão
suíço, a cinco pontos do
líder, a equipa Kadetten
Schaffhausen, mas com
mais um jogo disputado.
Na Taça Challenge, na ca-
minhada até aos quartos-
-de-final os suíços ultra-
passaram com relativa fa-
cilidade as equipas do Bur-
sa Nilüfer BK, na terceira
ronda da prova, e o Hand-
ball Team Celik.
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Sanjoanense
apresenta na
segunda-feira
o Andebolmania
A Associação Desportiva San-
joanense vai apresentar, na
próxima segunda-feira, o Tor-
neio Internacional de Andebol
“Andebolmania 2016”. Trata-se
de uma evento que vai juntar
cerca de 1.700 atletas em re-
presentação de 120 equipas -
57 portuguesas, 60 espanholas
e 3 francesas.

Para além do torneio, a or-
ganização pretende aumentar
o espectáculo andebolístico
com o “Best Trick Show”, con-
curso para as melhores joga-
das individuais, bem como
uma “party night”, com muita
animação, diversão e “Dj’s”, que
decorrer na Oliva Factory

A conferência de imprensa
de apresentação do evento,
que decorrerá de 23 a 26 de
Março, realiza-se a partir das
18.45 horas, no átrio junto às
escadas rolantes do Shopping
8.ª avenida em São João da
Madeira. |

Página 38



A39

  Tiragem: 10733

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 34

  Cores: Cor

  Área: 17,13 x 18,83 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 63553581 12-03-2016

Paulo Fidalgo quer conduzir equipa à final a quatro. FOTO ASPRESS 

Madeira SAD a uma vitória 
meias-finais da Taça 

EQUIPA MADEIRENSE 
DEFRONTA. O FAFE, 
ESTA TARDE (15H00), 
NO PAVILHÃO 
DO FUNCHAL 

HERBERTO DUARTE PEREIRA 
desporto@dnoticias.pt  

A Taça de Portugal em seniores 
masculinos de andebol reserva 
para esta tarde a disputa dos 
quartos-de-final com a disputa 
de quatro partidas, todas elas en-
volvendo os 'grandes' do pelotão 
do andebol masculino nacional. 

Para o Madeira Andebol SAD, 
comandado pelo técnico Paulo Fi-
dalgo - que esta semana recebeu 
uma prova de confiança com a re-
novação do seu vinculo à socieda-
de do andebol masculino madei-
rense, - há uma tarefa aliciante e 
ao mesmo tempo de grande res-
ponsabilidade frente ao Fafe, par-
tida agendada para as 15 horas o 
Pavilhão do Funchal pois 'bastará' 
afastar o conjunto fafense para 
voltar a marcar presença na pres-
tigiada fase final da prova. 

Uma vitória dos madeirenses, 
objectivo perfeitamente ao seu 
alcance assume um papel ainda  

mais relevante se tivermos em li-
nha de conta que esta poderá ser 
também uma outra 'porta' para 
que o Madeira andebol SAD en-
trar nos lugares europeus na pró-
xima época. 

Final a quatro no início de Abril 
Nas outras partidas desta derra-
deira eliminatória o favoritismo 
recai com alguma naturalidade  

para as formações mais fortes. O 
Porto recebe o Boa-Hora, Benfica 
defronta o Avanca e o Marienses 
recebe o Sporting. 

Relembre-se que a final a qua-
tro da Taça de Portugal de ande-
bol está agendada para os dias 2 e 
3 de Abril no Pavilhão Municipal 
de Almada. O sorteio desta fase 
final será efectuado no dia 17 des-
te mês. 
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O 
ponto de mira es-
tá nas meias-finais 
da Taça Challenge, 
ponte para a dese-

jada final da competição 
e em que há a esperança, 
ao contrário do ano pas-
sado, de levantar o troféu. 
O ABC/UMinho reencon-
tra esta tarde, a partir das 

17h00, o emblema suíço 
do Wacher Thun, 11 anos 
após o último confronto 
entre ambos. Perdida a 
final de 2005 contra este 
mesmo adversário, os ho-
mens treinados por Car-
los Resende querem ago-
ra apresentar a fatura da 
desforra e, para isso, ten-

bracarenses recebem às 17h00 os suíços do wacher thun 

ABC inicia hoje caminhada
rumo às "meias" da Challenge

tarão garantir, no Pavilhão 
Flávio Sá Leite, um triun-
fo confortável que lhes 
permita encarar o duelo 
da 2.ª mão em terras hel-
véticas com alguma mar-
gem de segurança. 

Neste encontro dos 
quartos de final da Taça 
Challenge, os jogadores 

já apelaram aos adeptos, 
numa chamada que espe-
ram ver correspondida em 
bom número nas banca-
das do pavilhão, numa on-
da amarela que, esperam, 
possa ser crucial nas con-
tas da eliminatória. 

Afastado da Taça de 
Portugal mas ainda na 
luta pelo título de cam-
peão nacional, o plantel 
do ABC/UMinho tem in-
sistido na ambição coleti-
va de proporcionar uma 
alegria à sua massa adep-
ta numa prova europeia. 
A Taça Challenge é, as-
sim, um objetivo claro dos 
minhotos, depois de ter 
perdido a prova há um 
ano, frente aos romenos 
do Odorhei. A caminha-
da academista prossegue 
esta tarde...

ABC vai tentar garantir, esta tarde e em casa, uma vantagem confortável   

D
R
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Na 21ª jornada da 2ª Di-
visão Nacional, o FC Gaia
arrancou um empatou
caseiro com o S. Ber-
nando, adversário direto
(30-30), ao passo que o
Modicus venceu o Estar-
reja (25-19).
Neste momento, o FC

Gaia ocupa o quinto lugar
da tabela classificativa
com 45 pontos, enquanto
que o Modicus está em
oitavo com 37 pontos.
O campeonato pára este
fim de semana, devido
aos jogos da Taça de Por-
tugal.

FC Gaia empata
e Modicus vence

Andebol Masculino
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A equipa ND Sª Joana é o
adversário do Colégio de
Gaia no play off, cuja pri-
meira jornada se realiza no
dia 2 de abril, no Pavilhão
Municipal de S. Pedro Fins.
O segundo encontro joga-
se em Gaia e, no caso de ser
necessário desempatar, as

colegiais serão novamente
as anfitriãs, tendo em
conta que terminaram a 1ª
Fase no primeiro lugar. 
Recorde-se que o Colégio
de Gaia venceu, na derra-
deira jornada da 1ª Fase,
no Pavilhão do Colégio
João Barros (23-30).

ColGaia defronta
ND Sª Joana no play off

Andebol Feminino
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Madeira acolhe a Final Four da Taça de Portugal em andebol feminino.

Final Four da Taça de Portugal
de andebol joga-se na Madeira

AFederação Portuguesa de
Andebol de Portugal apro-
vou a candidatura para a

realização da Final Four da Taça
de Portugal Multicare de Senio-
res Femininos pela Associação
de Andebol da Madeira.
A Final Four da 23ª Taça de

Portugal Multicare de Seniores
Femininos será realizada nos

dias 16 e 17 de abril de 2016 no
Funchal.
Entretanto, o organismo li-

derado por Emanuel Alves já
fez saber que: «É com muito
orgulho e satisfação que a As-
sociação de Andebol da Madeira
irá organizar este evento mar-
cante na história do Andebol
Nacional.» JM
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Andebol 
Divísâo 

O Centro Cultura Popular de Serpa venceu 
o I.° de Maio da Marinha Grande (36-34), 
qualificando-se, a par do Vela de Tavira 
e Zona Azul (Beja), para a 2.• Fase do 
Nacional da 3.° Divisão Seniores Masculinos: 
1.° Jornada (12/3): Vela Tavira-Samora 
Correia; Sassoeiros-CCP Serpa; Oriental-
-Ginásio Sul e Albicastrense-Zona Azul. 
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A equipa de ve-
teranos de an-
debol do Vitó-

ria vai participar es-
te fim de semana no 
1º Torneio Andebol 
Masters Esferantás-
tica ACD/Boa-Hora 
FC, que vai decorrer 
no Pavilhão Fernando 
Tavares, em Lisboa.

Além dos sadinos, 
a competição vai 
contar ainda com a 
presença do Passos 
Manuel, da Sanjoa-
nense, da Esferan-
tástica ACD e dos es-
panhóis do Barcelo-
na. O torneio, que vi-
sa promover a prá-
tica da modalida-
de entre andebolis-
tas veteranos, terá 
um esquema compe-
titivo de todos con-
tra todos, em jogos 
de 40 minutos.

Andebol 
vitoriano
enfrenta
Barcelona
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A equipa de andebol de 
infantis femininos da As-
sociação Académica deEs-
pinho, está de parabéns, 
pois, antes da receção à 
equipa do Vacariça, na úl-
tima jornada, já conseguiu  

garantir o primeiro lugar 
da tabela classificativa, 
batendo no Pavilhão da 
Lavandeira, em Santa Ma-
ria da Feira, a estreante 
equipa do Feirense por 8-
32, garantindo o acesso ao  

Encontro Nacional de Infan-
tis, a realizar em meados do 
mês de junho, em local, ain-
da por determinar. 

Sorte diferente, tiveram 
as iniciadas que se desloca-
ram a Valongo do Vouga 
para defrontar a equipa da 
Casa do Povo local, mas não 
conseguiram melhor resul-
tado que 21-14. 

Infantis - Mariana Lou-
reiro, Luna Gomes (1 golo), 
Lara Marques (2), Iris Mar-
ques (1), Ana Pereira (1), Ma-
ria Carvalho, Inês Ramos (4),  

Francisca Cardoso (2), Raquel 
Tavares (3), Maria Sousa, Lia 
Gomes (3), Joana Campos (9), 
Luana Ferreira; Ana Branco 
(5), Maria Venâncio (1) e Joana 
Pimenta. Treinador: Adelino 
Pinto. 

Iniciados - Maria Cálix, 
Renata Couto (1 golo),Silvana 
Lopes, Luisa Oliveira (4), 
Maria Pimenta, Maria Ca-
taria, Carolina Loureiro (5), 
Rita Gomez (4), Ana Silva, 
Rita Correia, Mariana Pereira 
e Diana Belinha. Treinador: 
Gustavo Silva. 

Infantis academistas 
• • asseguram primeiro 

lugar de andebol 
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A formação escolar somou o 
terceiro jogo sem consecutivo 
sem perder na Zona Norte de 
Segunda Divisão, ao bater, no 
seu pavilhão, o Boavista por 
29-23, em encontro relativo à 
20.ª jornada. A equipa de Gus-
tavo Castro chegou ao intervalo 
a vencer por 13-11 e cimentou a 

vantagem no segundo tempo, 
dando continuidade ao bom 
momento que lhe permite, ago-
ra, ocupar o 11º lugar, com 33 
pontos. O Xico Andebol, depois 
da paragem no próximo fim de 
semana, desloca-se ao reduto 
do Estarreja, 12º classificado, a 
19 de março.

Xico Andebol vence 
na receção ao Boavista

Andebol
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2707.MAR.2016

derrota ao entardecer
ANDEBOL O S. Paio de Oleiros perdeu em casa 
do AA S. Mamede (30-29), em jogo da 20.ª jorna-
da do Campeonato da 2.ª Divisão Nacional de 
Seniores Masculinos, disputado no sábado, no 
Pavilhão Eduardo Soares. Na deslocação a S. 
Mamede de Infesta a equipa de S. Paio de Olei-
ros sonhava ser possível surpreender um dos 
três maiores candidatos à fase da subida. Rigor 
e intensidade defensiva, se possível aproveitar 
o contra-ataque, disponibilidade e paciência no 
ataque foram as receitas com que brindaram 
o adversário numa primeira parte perfeita. Ao 
intervalo o resultado 11-18 premiava quem tinha 
sido mais equipa. Como qualquer fera ferida, a 
equipa de S. Mamede apareceu na segunda me-
tade determinada a não perder pontos e com a 
sabedoria para aproveitar os vários momentos 
em que estiveram a jogar em superioridade nu-
mérica. À medida que o jogo se ia aproximando 
do fim a diferença no marcador diminuía e a cinco 
minutos do fim passou para a frente conseguindo 
a reviravolta no marcador num jogo de andebol 
impróprio para cardíacos. 
Consultar tabela classificativa na página 29.
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Feirense lidera 
em juniores
ANDEBOL O Feirense recebeu e venceu o Alava-
rium (33-21), em jogo relativo à 2.ª jornada da 2.ª 
Fase — Apuramento Campeão, do Campeonato 
Nacional 2ª Divisão e já lidera a prova. Ao inter-
valo, os fogaceiros venciam por 19-6.
A formação azul começou da melhor maneira 
esta 2.ª fase de apuramento para a 1.ª divisão, 
depois de uma excelente vitória na semana 
passada em casa de um opositor direto, nesta 
jornada jogavam em casa e não deram a mínima 
hipótese ao adversário de discutir o resultado, 
com apenas 15 minutos de jogo a vantagem já 
era de 15 golos. Na verdade o Feirense entrou 
muito forte na partida e rapidamente construiu 
um resultado que lhe permitiu gerir o resultado 
e a equipa durante o resto do encontro.
Com esta vitória a equipa do Feirense é líder em 
igualdade pontual com o AC Fafe, únicas equipas 
com vitórias nos dois jogos disputados, na próxi-
ma jornada os Azuis deslocam-se ao recinto do 
FC Infesta, que nesta jornada perdeu por apenas 
um golo fora contra o Académico do Porto. Pelo 
Feirense alinharam e marcaram: Pedro Ribeiro, 
Nuno Reis (8), Cardoso (4), Oleksandr (7), Tiago 
(1), T´-Zé (1), César (7), Capitão, Pedro Machado 
(2), Pedro Pires (3), Luis Lourenço e Rui Leite. 
Treinador: Manuel Gregório.
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Andebol O  Venceram o Alavarium

Juniores do Feirense já lideram na 2ª divisão
O Feirense venceu este fim-de-

semana o Alavarium em casa põe 
33-21 e já está no primeiro lugar 
da 2ª Divisão Nacional.

A formação azul começou da 
melhor maneira a 2ª fase de 
apuramento para a 1ª divisão, de-
pois de uma excelente vitória na 
semana passada em casa de um 
opositor directo. Nesta jornada 
jogavam em casa com a formação 
de Aveiro e não deram a mínima 
hipótese ao adversário de discutir 
o resultado, com apenas 15 minu-
tos de jogo a vantagem já era de 
15 golos. Na verdade o Feirense 
entrou muito forte na partida e 
rapidamente construiu um re-
sultado que lhe permitiu gerir o 
resultado e a equipa durante o 
resto do encontro.

Com esta vitória a equipa do 
Feirense é líder em igualdade 
pontual com o AC Fafe, únicas 
equipas com vitórias nos dois 
jogos disputados, na próxima 
jornada os Azuis deslocam-se ao 
recinto do FC Infesta, que nesta 
jornada perdeu por apenas um 
golo fora contra o Ac adémi-
co do Porto. Pelo CD Feirense 
alinharam e marcaram: Pedro 
Ribeiro, Nuno Reis (8), Cardoso 
(4), Oleksandr (7), Tiago (1), T´-
Zé (1), César (7), Capitão, Pedro 
Machado (2), Pedro Pires (3), Luis 
Lourenço e Rui Leite. Treinador: 
Manuel Gregório.
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Andebol
CDC Oleiros derrotado 
pelo S. Mamede
Na deslocação a S. Mamede 
de Infesta a equipa de S. Paio 
de Oleiros sonhava ser possí-
vel surpreender um dos três 
maiores candidatos à fase da 
subida, mas acabou derrota-
da por 30-29.
Rigor e intensidade defensiva, 
se possível aproveitar o con-
tra-ataque, disponibilidade e 
paciência no ataque foram as 
receitas com que brindaram 
o adversário numa primeira 
parte perfeita. Ao intervalo 
o resultado 11-18 premiava 
quem tinha sido mais equipa.
Como qualquer fera ferida a 
equipa de S. Mamede apare-
ceu na segunda metade deter-
minada a não perder pontos 
e com a sabedoria para 
aproveitar os vários momen-
tos em que estiveram a jogar 
em superioridade numérica. 
À medida que o jogo se ia 
aproximando do fim a dife-
rença no marcador diminuía 
e a 5 minutos do fim passou 
para a frente conseguindo a 
reviravolta no marcador num 
jogo de andebol impróprio 
para cardíacos.

Página 51



A52

  Tiragem: 3000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 8

  Cores: Preto e Branco

  Área: 11,58 x 38,00 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 63474795 04-03-2016

NOTÍCIAS DO GINÁSIO 
CLUBE DE SANTO TIRSO 

ANDEBOL — Seniores, Ac. 
Mamede, 24 vs Ginásio, 27 e Giná-
sio B, 39 vs Penafiel, 28; juniores, 
Ginásio, 36 vs Ac. S. Mamede, 22; 
juvenis, Ginásio, 34 vs E C. Porto, 
34 e minis 7, Ginásio, 33 vs Baltar, 
19. 

NATAÇÃO — Juvenis, juniores 
e seniores: Decorreram, de sexta-
-feira a domingo, na Póvoa de 
Varzim, os Campeonatos Regio-
nais PL. 

A equipa tirsense fez-se repre-
sentar por seis nadadores, que alcan-
çaram catorze novos recordes pes-
soais, num desempenho médio de 
108,0% 

TÉNIS — Sub-16: Patrícia 
Brandão venceu todos os encontros 
do seu grupo, em Viana do Castelo 
e já está nas meias-finais. Esta pro-
va continua no próximo final de se-
mana, devido às condições 
climatéricas. 

Sub-12: Tomás Barbosa e Fran-
cisco Vilaça ultrapassaram a fase de 
grupos, em Viana do Castelo. O Tor-
neio prossegue este fim-de-sema-
na. 

Sub-9: No Smashtour realizado 
no Toda-a-Prova, Andre Faria foi 
eliminado, nos quartos-de-final, por 
5-4, frente ao vencedor da prova. 

No setor feminino, Marta Vilaça 
obteve um 2.9  lugar e Bárbara 
Balsemão um 3.º. 

TÉNIS DE MESA — Seniores, 
Ginásio, 4 vs Valongo B, 0. 

VOLEIBOL — Seniores femini-
nos, Ginásio, O vs Gueifães, 3 (21- 
25; 14-25 e 20-25). 

Seniores masculinos, Ginásio, 2 
vs Ala Gondomar, 3 (20-25; 25-12; 
22-25; 25-22 e 6-15). 

Juvenis masc., Ginásio, 3 vs C. 
V. Oeiras, 0 (25-10; 25-11 e 25-21). 

Cadetes fem., Esmoriz, 1 vs Gi-
násio, 3 (18-25; 25-20; 16-25 e 11- 
25).  

Iniciados fem., Ginásio, O vs 
Leixões, 3 (22-25; 7-25 e 15-25). 

Infantis fem., C. D. Póvoa, 1 vs 
Ginásio, 3 (25-21; 17-25; 17-25 e 24- 
26).  

Infantis masc., Ginásio, 3 vs G. 
C. Vilacondense, 2 (25-22; 19-25; 
25-13; 16-25 e 15-10). 

As jogadoras, Daniela Macedo e 
Raquel Moreno, foram convocadas 
para os treinos de observação da 
Selecção Nacional de Sub-17 
Femininos,a realizar nos dias 7 e 8 
de Março, na Escola Secundária Ca-
rolina Micaelis, no Porto. 
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Equipa de andebol está em grande plano 

Associação de Andebol da Póvoa de Lanhoso na segunda fase da III Divisão 

Seniores carimbaram passaporte 
Redacção 

Depois de ter chegado à li-
derança na penúltima jorna-
da, a equipa sénior da Associ-
ação de Andebol da Póvoa de 
Lanhoso carimbou, no passa-
do fim-de-semana, a pas-
sagem à 2.' fase do Campe-
onato Nacional da III divisão, 
da zona 2, em lugar de desta-
que, ou seja, como vencedor 
das 26 jornadas disputadas. 

No dia 27 de Fevereiro, ao 
longo dos 60 minutos de jo-
go, que decorreu no Pavilhão 
de Monsul, a equipa da 
AAPL não teve qualquer 
problema em levar de venci-
da a formação poveira do CA 
Póvoa de Varzim pois, ao in-
tervalo, já vencia por margem 
dilatada 16-8 e, no final, os 
32-20 atestam essa diferença 
entre ambos os conjuntos. 

A equipa da Associação de 
Andebol da Póvoa de Lanho-
so "cresceu" muito ao longo 
do campeonato, após um iní-
cio mais "tremido", nomea-
damente no plano exibicio-
nal. Foi-se recompondo e os 
reforços que foram introduzi-
dos na equipa tornaram-na 
mais competitiva e com ou-
tros argumentos face aos seus 
concorrentes. 
Chega agora a segunda fase 

da prova, a mais importante, 
em que oito equipas oriundas 
dos apuramentos zonais vão-
se defrontar e tentar atingir o 
objectivo de subida de di-
visão, que será só pertença 
dos dois primeiros. 

Os jogos da segunda fase da 
III divisão nacional serão rea-
lizados aos sábados no Pavil-
hão da Escola Secundária da 
Póvoa de Lanhoso. 
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vitória para a Maia, mesmo 
quando sofreu o golo a 15 
segundos dof inal. 

M ANDEBOL 1 

Nacional (ia 1' Divisão 
Fase de Manutenção 

EQUIPAS J • P 

1. 'SUAI 01-20 
2. Belenenses 01-18 
3. AC Fafe 01-16 
4. Sp. Horta 01-16 

RESULTADOS 

Belenenses- Sp. Horta 26-24 
AC Fafe -  ISMA 28-29 

PRÓXIMA JORNADA 
Sp. Horta- ISMAI 

Belenenses - AC Fafe 

Decisão do Conselho Técnico 
após protesto do São Bernardo 

AC Fafe repete 
jogo da Taça 

O Andebol Clube de Fa-
fe vai repetir o jogo dos oita-
vos de final da Taça de Por-
tugal ante o São Bernardo. A 
decisão do Conselho Técni-
co da Federação Portuguesa 
de Andebol (FPA), divulgada 
na passada terça-feira, sur-
ge na sequência do protesto 
feito pela equipa aveirense 
no final do jogo, que se rea-
lizou a 30 de janeiro. 

A partida entre São Ber-
nardo e AC Fafe - que ter-
minou com a vitória fafense 
por 37-38, após dois prolon-
gamentos - não teve juízes 
de mesa para contabilização 
do marcador, o que gerou al-
guma polémica, em particu-
lar pelo resultado ao interva-
lo. Nessa altura, a equipa da 
casa vencia por 14-13, mas 
os aveirenses reclamaram 
mais um golo a seu favor jun-
to da dupla de árbitros do jo-
go, que controlava o tempo e 
o marcador face à ausência 
de elementos na mesa. 

Em comunicado, lê-se 
que "O Conselho Técnico, em 
reunião de 25 de Fevereiro 
de 2016, deliberou, por una-
nimidade, julgar proceden-
te o protesto apresentado 
pelo Centro Desportivo de 
São Bernardo, relativamen-
te ao jogo n.° 1331 disputa-
do no dia 30/01/2016, entre 
o Centro Desportivo de São 
Bernardo e o Andebol Clu-
be de Fafe, a contar para a 
P0.20. 

A decisão foi tomada de-
pois de analisadas as alega- 

ções do protesto, as declara-
ções dos árbitros e do Ande-
bol Clube de Fafe bem como 
outras evidências factuais". 

Presidente do ACF fala 
em decisão "inédita" 

O presidente do ACF, Ar-
tur Magalhães, mostrou sur-
presa pela decisão final do 
Conselho Técnico. "É no mí-
nimo inédita, jamais um pro-
testo deste tipo teve provi-
mento e esta situação per-
mitirá, no futuro, que qual-
quer clube possa protestar 
um jogo e utilizar esta deci-
são como exemplo", referiu, 
ao NF. Face às incidências 
que provocaram o protesto 
do São Bernardo, Artur Ma-
galhães sustenta que "a de-
cisão da dupla de árbitros, 
pelos regulamentos, é a que 
prevalece" e que o conselho 
deu provimento ao protesto, 
"baseado em imagens televi-
sivas". Contudo, o presidente 
fafense defende que "os re-
gulamentos não permitem a 
validação de imagens como 
prova, logo a decisão do con-
selho viola os regulamentos 
em vigência da FAP". 

A repetição do jogo en-
tre São Bernardo e AC Fafe 
realiza-se na próxima 4.a  fei-
ra, 9 de março, pelas 21h00, 
em Aveiro. O vencedor do jo-
go desloca-se à Madeira pa-
ra jogar com o Madeira SAD, 
a 12 de março (sábado), nos 
quartos-de-final da prova. 

Ricardo Jorge Castro 

Armando Pinto não dá 
nada por perdido 

"Vamos começar 
do zero" 

José António Silva 
TREINADOR DO ANDEBOL CLUBE DE FAFE 

"Perdemos o controlo do 
jogo nos últimos cinco minu-
tos, estamos naturalmente 
desolados. Os jogadores de-
ram tudo. Temos algum dé-
fice físico e foi patente nos 
duelos. Defrontámos uma 
equipa mais alta, tem joga-
dores rápidos e nós tivemos 
dificuldade a dado momen-
to. Foi pena termos esban-
jado algumas vantagens, 
nomeadamente quatro go- 

los no início da primeira par-
te. Trabalhámos imenso pa-
ra este jogo e a nossa vida f i-
ca muito difícil. 

Lamentavelmente é o 
segundo jogo com o ISMAI 
que perdemos no último se-
gundo. Ao contrário do que 
aconteceu lá, na primeira fa-
se, aqui não cometemos ne-
nhum erro grosseiro. Sofre-
mos o golo, houve mérito do 
adversário e algum demérito 

nosso, naturalmente. 
Esta equipa já nos habi-

tuou que luta pelo resultado 
até final, mas não podemos 
escamotear a realidade. Tí-
nhamos obrigatoriamente 
que ganhar para estarmos 
nas melhores condições pa-
ra o resto da competição. 
Vamos tentar digerir esta 
derrota e voltar ao traba-
lho para irmos buscar estes 
pontos a outro sítio". RJC 

Rui Silva 
TREINADOR DO ISMAI 

"Perdemos o controlo do 
jogo nos últimos cinco minu-
tos, estamos naturalmente 
desolados. Os jogadores de-
ram tudo. Temos algum dé-
fice físico e foi patente nos 
duelos. Defrontámos uma 
equipa mais alta, tem joga-
dores rápidos e nós tivemos 
dificuldade a dado momen-
to. Foi pena termos esban-
jado algumas vantagens, 
nomeadamente quatro go- 

los no início da primeira par-
te. Trabalhámos imenso pa-
ra este jogo e a nossa vida f i-
ca muito difícil. 

Lamentavelmente é o 
segundo jogo com o ISMAI 
que perdemos no último se-
gundo. Ao contrário do que 
aconteceu lá, na primeira fa-
se, aqui não cometemos ne-
nhum erro grosseiro. Sofre-
mos o golo, houve mérito do 
adversário e algum demérito 

nosso, naturalmente. 
Esta equipa já nos habi-

tuou que luta pelo resultado 
até final, mas não podemos 
escamotear a realidade. Tí-
nhamos obrigatoriamente 
que ganhar para estarmos 
nas melhores condições pa-
ra o resto da competição. 
Vamos tentar digerir esta 
derrota e voltar ao traba-
lho para irmos buscar estes 
pontos a outro sítio". RJC 

Andebol -1.a Div. Nac, Fase Desclivlan.: AC Fafe, 28 - ADA ISMAI, 2 

Um final muito dramático 
João Carlos Lopes 
desporto@noticiasdefafe.com  

O AC Fafe perdeu o pri-
meiro jogo da fase de desci-
da/Manutenção ao ser sur-
preendido em casa pela ADA 
ISMAI que venceu por 29-28, 
numa partida que teve um fi-
nal dramático, porquanto o 
golo da diferença foi marca-
do de livre de sete metros, 
assinalado a três segundos 
do apito final. Em termos es-
tatísticos foi um jogo extre-
mamente equilibrado mas 
talvez a diferença tenha es-
tado nas falhas técnicas 25 
para o ACF contra 21 do IS-
MAI. 

O grande problema do 
ACF residiu no começo das 
duas partes mas, se na pri-
meira o conseguiu ultrapas-
sar com relativa facilidade, 
já na segunda foi incapaz de 
ganhar vantagem que lhe 
desse alguma tranquilidade, 
apesar das várias oportuni-
dades de que dispôs para o 
fazer. 

O ISMAI esteve melhor 
nos primeiros minutos, ten-
do chegado ao 1-3, com o 
ACF a conseguir igualar aos 
sete minutos com um golo 
de Nuno Pimenta. Os fafen-
ses ganharam fôlego e che-
garam aos 7-4, com golos de 
Pimenta, Andrejic e Armando 
Pinto, este de livre de sete 
metros, lances em que este-
ve irrepreensível. 

O ISMAI ainda reduziu pa-
ra 7-5 mas Dario Andrade re-
pôs a vantagem de três go-
los, 8-5. 

A equipa orientada por 
José António Silva esta-
va confiante e chegou a ter 
uma vantagem de quatro go-
los, 11-7 e mais tarde 12-8 e 
13-9, este aos 15',19". O IS-
MAI tentou aproximar-se 15-
13 mas a dez segundo do fi-
nal uma jogada com nota ar-
tística, começou em Arman-
do Pinto, passou por Cláudio 
Mota que fez o passe para 
Dario Andrade concluir em 
jogada área. Uma das várias 
boas jogadas que o ACF pro-
tagonizou neste jogo, e que 
levou a equipa com três go-
los de vantagem para o in-
tervalo, 16-13. 

Na segunda parte, o ACF 
ainda conseguiu chegar ao 
17-13 mas aos 36',23" dei-
xou-se empatar a dezoito 
numa série de quatro golos 
sem resposta do ISMAI. 

A partir daí a equipa fa-
fense nunca mais conseguiu 
uma vantagem que lhe des-
se tranquilidade e ainda que 
ganhasse vantagem o ad-
versário empatava logo de 
seguida, mesmo assim con-
seguiu vantagem de dois 
golos e com possibilidade 
de chegar aos três mas des-
perdiçou as oportunidades e 

No final do jogo, o joga-
dor do ACF, Armando Pin-
to, reconheceu que a derro-
ta complica as contas dos fa-
fenses, mas não dá a manu-
tenção como perdida. "Come-
çar com uma derrota em casa 
nunca é favorável, mas va-
mos continuara lutar. Faltam 
cinco jogos e com cinco vitó-
rias garantimos a manuten-
ção. Quando fomos campe-
ões ninguém dava nada por 
nós, ganhámos nove jogos e 
foi jogo a jogo. Vamos come-
çar do zero. Foi das derrotas  

que mais me custou e já te-
nho muitos anos de andebol. 
Conseguimos o difícil, que foi 
em 40 segundos recuperar 
dois golos. Sofrer o livre de 
sete metros a três segundos 
do fim desestabiliza. Mas o 
grupo é forte, temos um trei-
nador com capacidade para 
nos motivar e nós temos ca-
pacidade de nos motivarmos. 
Continuamos com o objetivo 
de pé e não há que perder a 
motivação, apenas dar for-
ça", salientou o melhor mar-
cador do jogo (10 golos). RJC 

aos 50',53", o ISMAI chegou 
à igualdade novamente, 24-
24. Os fafenses não conse-
guiram marcar e os maiatos 
chegaram aos 25-27. Redu-
ziu Armando Pinto da marca 
dos sete metros mas o ISMAI 
chegou aos 26-28, a um mi-
nuto e meio do final. 

Dois golosde Cláudio Mo-
ta, o último dos quais a 15 se-
gundos do final devolveu al-
guma alegria aos fafenses 
que estavam no pavilhão 
mas, um livre se sete metros, 
favorável à equipa da Maia a 
três segundos do f ina I fo i co-
mo um iceberg a cair no pavi- 

lhão e a equipa da Maia não 
desperdiçou a oportunidade 
de levar esta importante vi-
tória. 

Na fossem as duas der-
rapagens nos começos das 
duas partes, principalmen-
te na segunda e o ACF teria 
vencido e feito uma boa exi-
bição, numa partida em que 
mostrou boas jogadas de 
andebol. No entanto há que 
dar mérito ao adversário pe-
lo que fez, pois mostrou-se 
uma equipa muito homogé-
nea, também a praticar bom 
andebol e nunca deixou de 
acreditar que podia levar a 
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Encontro 
Nacional 
de Minis 
- Peso da 
Régua 
Entre 30 Junho 
a 03 de Julho de 
2016 - Participação 
de 60 Equipas 
Federação Portuguesa de 
Andebol visita a Cidade do 
Peso da Régua num primeiro 
encontro com a Associação 
Desportiva de Godim e a 
âmara Municipal do Peso 
Da Régua para a entrega da 
realização do maior evento 
que irá decorrer na cidade da 
Régua o Encontro Nacional de 
Minis entre 29 de Junho a 03 
de Julho de 2016. 
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Associação Desportiva Godim (Andebol) - Peso Régua 
próximos jogos (fim de semana de 05/03/2016 e 06/03/2016) Andebol clube supra: 
Torneio de Encerramento de 
Iniciadas Femininas 

06/03/2016, Domingo, 11:00 
horas - Pavilhão Municipal de 
Peso da Régua 
AD Godim ( Associação 
Desportiva de Godim ) - CA 
Barrosas 

Campeonato Regional de 
Infantis Masculinos 

05/03/2016, Sábado, 15:00 
horas - Pavilhão Escola Secun-
dária de Celorico de Basto 
BECA "B" - AD Godim ( 
Associação Desportiva de 
Godim ) 

Torneio de Minis - 28  Onda 
- Masculinos Anbebol 7 - 2' 
Concentração Série A 

05/03/2016, Sábado, Pavilhão  

Escola Secundária de Celorico 
de Basto 

AD Godim ( Associação Des-
portiva de Godim ) - CD Xico 
Andebol - 16:30 horas 

BECA "A" - AD Godim ( As-
sociação Desportiva de Godim 
) - 17:15 horas 

CD Xico Andebol - BECA "A"  

- 18:00 horas 

Resultados do fim de semana 
anterior: 

Campeonato Nacional Seniores 
Masculinos 38  Divisão 18  Fase 
Zona 1 
27/02/2016, Sábado, 17:00 ho-
ras - Pavilhão Municipal de 
Peso da Régua 
AI) Godim 36 - CA Leça 25 
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findebol junta 
e cativa 
centenas de 
crianças 

Mais de 400 crianças do 1" ciclo do ensino básico do Centro 
Escolar de Moimenta da Beira, da EBI de Alvite e da EBI 

• de Leomil estão a participar na "FESTAND", urna festa do 

andebol que pretende diversificar as atividades desportivas 
dos alunos deste grau de ensino e criar oportunidades de 
contacto e captação para a modalidade do andebol. 
A iniciativa, que se realiza pelo sétimo ano consecutivo, 
está a decorrer durante esta semana no pavilhão municipal 
de Moimenta da Beira, e é organizada pelo Gabinete de Des-
porto do Município, no âmbito das Atividades de Enriqueci-
mento Curricular e promovida pela Associação de Andebol 
de Viseu. 
Depois deste evento, seguem-se os encontros "ANDE-
BOL4KIDS", previsto para maio, com duas equipas moi-
mentenses; o inter-concelhio em Tabuaço e o distrital em 
Lamego, em junho. 
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ANDEBOL
MINIS ACV

COM BALANÇO
POSITIVO NA MAIA

No passado domingo, a equipa de minis femininos ACV
conseguiu duas vitórias e sofreu uma derrota em três
confrontos realizados na Maia. As vitórias foram frente às
bracarenses ABC/Manabola e às vimaranenses CCR
Fermentões; a derrota aconteceu frente à equipa local da
Maiastars.
Mais importante foi a manhã de muita alegria e entrega à
modalidade que já é de eleição para todos.
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