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Benfica conquistou a Taça de Portugal em Andebol

http://www.pt.cision.com/s/?l=c97e0287

 
O Benfica conquistou a Taça de Portugal em Andebol. Os encarnados venceram o Sporting por 36-35.
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A10João Pais é capitão corajoso
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 05-04-2016

Meio: Record Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=58073184

 
Um final de época escaldante. O Benfica surpreendeu tudo e todos na conquista da Taça de Portugal,
quando, à partida, seria um dos elos mais fracos da final-four disputada este fim de semana em
Almada. Mas nem o FC Porto nem o Sporting, na final, conseguiram superar o batalhão à guarda do
capitão João Pais, extremo-esquerdo dos encarnados, que venceram ambos os jogos por um golo,
apontado sempre nos últimos segundos dos respetivos prolongamentos. "Tenho um grande orgulho
neste grupo de trabalho. Logo no primeiro ano em que tenho a braçadeira de capitão veio um título. É
algo inesquecível, para relembrar por muitos anos", considerou João Pais, uma das pérolas da
formação da Luz, que aos 27 anos passou a colecionar no seu palmarés um Campeonato, duas Taças
da Liga, uma supertaça e duas Taças de Portugal. Apesar de estar a jogar no limite das suas
capacidades, o líder das águias explicou quais são os segredos do Benfica, a ganhar (2-0) ao FC Porto
nas meias-finais do playoff do Campeonato e apurado para as meias-finais da Taça Challenge: "A
minha ação resume-se em reunir as tropas nos momentos menos bons e encarar os momentos
positivos da melhor forma. Tem sido esse o caminho, com uma ampla união do grupo", referiu João
Pais, que, dada a sua capacidade, pode ser mais uma solução para a Seleção, orientada pelo treinador
Rolando Freitas. Continuar a ler Humildade Ainda a desfrutar de uma Taça que não ia para as vitrinas
do Museu Cosme Damião há 5 anos, João Pais continua consciente de que há mais para ganhar, mas
pede humildade na abordagem aos objetivos. "Estamos com uma vantagem de 2-0 no playoff frente
ao FC Porto, mas nem por isso considero que o Benfica é o favorito à conquista do título. É
perfeitamente possível o heptacampeão dar a volta e passar à final por 3-2. Em vez de pensar em
favoritismo, temos de pensar jogo a jogo, de batalha em batalha, pois foi isso que nos fez chegar mais
longe. Não podemos pensar que chegámos ao topo, só porque conquistámos a Taça de Portugal", diz
o capitão. "Temos, agora, de analisar o que correu bem, para repetirmos mais vezes. Acredito nesta
equipa, feita de um bom coletivo, mesmo com jogadores mais habilidosos que outros, ou com mais ou
menos tempo de jogo. O importante é trabalharmos como um todo para a sorte estar do nosso lado."
Autor: Alexandre Reis
 
 02h59
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João Pais é capitão corajoso
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 05-04-2016

Meio: Sábado Online

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

 
Encarnados venceram a Taça no domingo... Por Record Um final de época escaldante. O Benfica
surpreendeu tudo e todos na conquista da Taça de Portugal, quando, à partida, seria um dos elos mais
fracos da final-four disputada este fim de semana em Almada. Mas nem o FC Porto nem o Sporting, na
final, conseguiram superar o batalhão à guarda do capitão João Pais, extremo-esquerdo dos
encarnados, que venceram ambos os jogos por um golo, apontado sempre nos últimos segundos dos
respetivos prolongamentos."Tenho um grande orgulho neste grupo de trabalho. Logo no primeiro ano
em que tenho a braçadeira de capitão veio um título. É algo inesquecível, para relembrar por muitos
anos", considerou João Pais, uma das pérolas da formação da Luz, que aos 27 anos passou a
colecionar no seu palmarés um Campeonato, duas Taças da Liga, uma supertaça e duas Taças de
Portugal.Apesar de estar a jogar no limite das suas capacidades, o líder das águias explicou quais são
os segredos do Benfica, a ganhar (2-0) ao FC Porto nas meias-finais do playoff do Campeonato e
apurado para as meias-finais da Taça Challenge: "A minha ação resume-se em reunir as tropas nos
momentos menos bons e encarar os momentos positivos da melhor forma. Tem sido esse o caminho,
com uma ampla união do grupo", referiu João Pais, que, dada a sua capacidade, pode ser mais uma
solução para a Seleção, orientada pelo treinador Rolando Freitas.HumildadeAinda a desfrutar de uma
Taça que não ia para as vitrinas do Museu Cosme Damião há 5 anos, João Pais continua consciente de
que há mais para ganhar, mas pede humildade na abordagem aos objetivos."Estamos com uma
vantagem de 2-0 no playoff frente ao FC Porto, mas nem por isso considero que o Benfica é o favorito
à conquista do título. É perfeitamente possível o heptacampeão dar a volta e passar à final por 3-2.
Em vez de pensar em favoritismo, temos de pensar jogo a jogo, de batalha em batalha, pois foi isso
que nos fez chegar mais longe. Não podemos pensar que chegámos ao topo, só porque conquistámos
a Taça de Portugal", diz o capitão. "Temos, agora, de analisar o que correu bem, para repetirmos mais
vezes. Acredito nesta equipa, feita de um bom coletivo, mesmo com jogadores mais habilidosos que
outros, ou com mais ou menos tempo de jogo. O importante é trabalharmos como um todo para a
sorte estar do nosso lado."
 
 02:59 . Record
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Derrotou o Sporting
Benfica conquista quinta Taça de Portugal  
O Benfica conquistou a sua quinta Taça de Portugal de andebol, ao vencer o Sporting na final por
36-35, depois do empate 30-30 no fim do tempo regulamentar. Os encarnados, que venciam por
13-12 ao intervalo, voltaram a conquistar o troféu, que tinham vencido pela última vez em
2010/11, sucedendo no historial da prova ao ABC.
O Benfica ergueu pela quinta vez a Taça de Portugal, que tem o Sporting como principal domina-
dor, com 15 títulos.

§andebol 
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Alavarium começa mal defesa do título feminino de Andebol
O Alavarium Love Tiles, tricampeão nacional de Andebol em seniores femininos, ficou
sem margem de erro na prova depois de, no sábado, ter perdido (22-20) o primeiro jogo
dos 1/4 de final do “play-off” em casa do Maiastars. O próximo jogo será em Aveiro.

Página 13



A14

  Tiragem: 10710

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 35

  Cores: Preto e Branco

  Área: 10,77 x 3,44 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 63845435 04-04-2016

Página 14



A15

  Tiragem: 8500

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 25

  Cores: Preto e Branco

  Área: 7,98 x 6,29 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 63844491 04-04-2016
Vitória sobre o sporting, na final

Benfica conquistou
Taça de andebol
 
O Benfica conquistou ontem a sua quinta Taça de 
Portugal de andebol, ao vencer o Sporting na fi-
nal por 36-35, depois do empate 30-30 no fim do 
tempo regulamentar. Os ‘encarnados’, que ven-
ciam por 13-12 ao intervalo, voltaram a conquistar 
o troféu, que tinham vencido pela última vez em 
2010/11, sucedendo no historial da prova ao ABC.
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O Benfica venceu na final o Sporting por 36-35.

OBenfica conquistou na tarde
de ontem a sua quinta Taça
de Portugal de andebol, ao

vencer o Sporting na final por
36-35, depois do empate 30-30
no fim do tempo regulamentar.
Os ‘encarnados’, que venciam

por 13-12 ao intervalo, voltaram
a conquistar o troféu, que ti-
nham vencido pela última vez
em 2010/11, sucedendo no his-
torial da prova ao ABC.

O Benfica ergueu pela quinta
vez a Taça de Portugal, que tem
o Sporting como principal do-
minador, com 15 títulos.
Recorde-se que o Madeira SAD

de Paulo Fidalgo disputou a "Fi-
nal Four" que se disputou em
Almada, no entanto, acabou por
ser afastado precisamente pelo
Sporting, finalista vencido. Já o
Benfica, antes de disputar a final,
eliminou o FC Porto. JM

Benfica vence Sporting e
conquista Taça de Portugal
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Sporting responde a João Gabriel por causa do andebol
 

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

Meio: Jogo Online (O)

URL:http://www.ojogo.pt/Futebol/1a_liga/Sporting/interior.aspx?content_id=5110073

 
Publicado
 
 Diretor de comunicação do Benfica tinha lançado farpas a Alvalade no rescaldo da vitória na Taça de
Portugal em andebol
 
 "Como sabemos que o novo ciclo começou? Quando ganhámos a Taça de Portugal com sete miúdos
da formação. Há um novo ciclo!". Este foi o tweet de João Gabriel, feito no domingo, e no rescaldo da
vitória do Benfica sobre o Sporting, na final da Taça de Portugal de Andebol.
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Dérbi do andebol continua quente. Sporting responde a João Gabriel
 

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

Meio: Notícias ao Minuto Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=4313f5e9

 
Benfica venceu o Sporting, por 36-35, e venceu a Taça de Portugal de andebol. O Benfica conquistou
este domingo a Taça de Portugal em andebol, depois de vencer o Sporting por 36-35, resultado
alcançado no prolongamento. No entanto, um dia depois deste encontro, o dérbi continua ainda
quente. PUB Após o jogo, João Gabriel publicou uma mensagem na rede social Twitter, e esta
segunda-feira, o Sporting não quis deixar o diretor de comunicação do Benfica sem resposta.
Utilizando a ironia, o Sporting escreveu nas redes sociais: "Não sabíamos que o Benfica tinha escolas
de andebol no Brasil, Espanha... Nem que a dupla de árbitros praticou lá a modalidade em jovens".
 
 Mon, 04 Apr 2016 17:49:58 +0200
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Diziam que o Tondela estava condenado à descida.
 

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

Meio: TVI 24 Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=8d02ac1b

 
Há 16 minutos
 
  Diziam que o Tondela estava condenado à descida. 
Petit, treinador do Tondela, reagiu à vitória sobre o FC Porto no Dragão, considerando que a equipa
teve o factor sorte do seu lado
 TEMAS: Tondela Petit FC Porto
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Andebol
Sporting e Benfica discutem hoje
a final da Taça de Portugal 
Sporting e Benfica são os finalistas da Taça de Portugal, que se discute hoje em Almada, a partir
das 17 horas. Os leões eliminaram o Madeira SAD, enquanto que as águias derrotaram o Futebol
Clube do Porto.
O Sporting CP venceu o Madeira SAD, por 25-32, na primeira meia-final da Taça de Portugal Fide-
lidade Seniores Masculinos. Os verdes e brancos mandaram praticamente sempre na partida,
apesar da boa réplica dos madeirenses. A segunda parte decorreu sob maior controlo do Sporting.
A formação madeirense reduziu até à diferença mínima (17-18), mas não chegou ao empate e o
Sporting voltou a dilatar a vantagem (17-21) com oito minutos jogados, o que levou Paulo Fidal-
go a pedir um ‘time-out’. 
Até ao final do jogo, o Madeira SAD já não encontrou melhores soluções para contrariar a defesa
verde e branca e o Sporting não desperdiçou as oportunidades e, nos dez minutos finais, dilatou a
diferença no marcador até ao apito final. 25-32 foi o resultado final. 
Na segunda meia-final, os encarnados venceram os dragões por 26-25, no terceiro jogo consecu-
tivo com os azuis e brancos que só foi decidido no prolongamento e também o terceiro que sorriu
à equipa da Luz.
O jogo, muito disputado dentro das quatro linhas, ficou marcado por incidentes entre adeptos,
que obrigaram à intervenção das autoridades e forçaram uma interrupção do encontro durante
cerca de meia hora.
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Andebol: taça de portugal 

Benfica e Sporting 
estão na final
O Sporting apurou-se ontem para a final da Taça 
de Portugal em andebol, depois do triunfo ante 
o Madeira SAD (32-25). Na outra meia-final, en-
tre Benfica e FC Porto, o duelo foi interrompido 
aos 21 minutos, devido a agressões entre adep-
tos dos dois clubes. Reatado o embate, o Benfica 
venceu os dragões, no prolongamento, por 26-25. 
A final disputa-se hoje em Almada.
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ANDEBOL
SPorTS MADeirA PerDe
e coMPlicA AS conTAS

O velejadorO Sports Madeira
poderá ter dito ontem adeus ao
título após ser derrotada em
casa diante do Colégio Barros
por 28-30, naquele que foi o
primeiro jogo da Final Four do
Campeonato Nacional da I Divi-
são Feminina. Caso almeje
chegar à luta pelo título a
equipa madeirense terá que
forçosamente vencer o pró-
ximo embate por forma a for-
çar a “negra”.

Página 24



A25

  Tiragem: 6000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 27

  Cores: Preto e Branco

  Área: 4,90 x 4,59 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 63835664 03-04-2016

ANDEBOL
MAríTiMo PerDe
DiAnTe Do PorTo “b”
O marítimo foi ontem derrotado
pelo Porto B em partida da 23.ª
jornada da II Divisão Zona
Norte. A formação madeirense
acabou por perder por claros
23-31.
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Madeirenses foram derrotados pelo Sporting.

OMadeira SAD foi afastado
ontem pelo Sporting da final
da Taça de Portugal de an-

debol, ao perder por 32-25. Ape-
sar de o Madeira SAD ter entra-
do melhor no jogo e ter estado
a vencer por 4-1 aos seis minu-
tos, o Sporting rapidamente
equilibrou a partida, muito por
causa do guarda-redes Eric
Svensson. A equipa ‘verde e
branca’, com maior eficácia,
aproveitou a vantagem numé-
rica devido a exclusão de David
Pinto para se adiantar pela pri-
meira vez no marcador (11-10),

Madeira SAD perde e falha presença na final da Taça Portugal
aos 24’. Após a reviravolta, o
Sporting nunca mais deixou a
dianteira do marcador. Na etapa
complementar, apesar do equi-
líbrio nos primeiros minutos, o
Sporting ‘caminhou’ para uma
vitória segura quando, com me-
nos um jogador, após a exclusão
de João Antunes, conseguiu mar-
car dois golos sem resposta, co-
locando o resultado em 21-17.
Até final o Sporting consolidou
a vantagem, conseguindo uma
vitória por 32-25, e assegurou
um lugar na final de domingo.
JM
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Hoje em Aveiro

A CAMINHADA JUNTOS
PELO AUTISMO decorre
hoje, com início às 15 horas,
com ponto de encontro no
Rossio. A iniciativa é do
Grupo de Pais Habilitar e do
Centro Hospitalar do Baixo
Vouga.

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

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

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

A 582.ª EDIÇÃO DA FEIRA
DE MARÇO decorre no Par-
que de Exposições de Aveiro.
Um certame que alia a com-
ponente comercial ao diverti-
mento em família, para des-
frutar até ao dia 25 de Abril.

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

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

A EXPOSIÇÃO “FIGURAS,
PERSONAGENS E OUTRAS
IMAGENS”, de H. Tércio 
Guimarães, está patente 
ao público na Galeria 
Enquadrar.

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

MÉTODO DORN BREUSS -
Alinhamento postural da co-
luna vertebral e de todas as
articulações do corpo acessí-
vel a profissionais e para
quem se pretenda iniciar na
área. Método com origem na
Alemanha, seguro, eficaz, sem
manipulações vertebrais. Hoje
e amanhã, por João Soares,
membro oficial da D.B. Alemã.
Info/Inscrições: www.rodrigo-
belard.com, 926 425 817.

Nos próximos dias

A INCLU-RIA - Associação
Humanitária de Esgueira pro-
move a 9 de Abril o debate
“Desigualdade, pobreza e po-
líticas públicas” (biblioteca de
Aveiro, 15 horas), moderado
por João Amaral, técnico su-
perior de Reinserção Social e
com a presença de Rosário
Gama, presidente da associa-
ção APRE – Aposentados,
Pensionistas e Reformados, e
de Acácio Conde, da Rede
Europeia Anti-Pobreza.

O JOGO “CAÇA AOS OVOS
DA PÁSCOA”, no Cais da

Fonte Nova, foi adiado para o
dia 9 de Abril.

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

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

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

Na região…

A ORQUESTRA DA BIDA AI-
RADA, projecto de comuni-
dade integrado no Festival
“Rádio Faneca”, tem inscri-
ções abertas. Esta orquestra
muito peculiar procura pes-
soas de todas as idades que
gostem de música, com ou
sem experiência. Após en-
saios (hoje e nos dias 16, 18,
23, 26, 27 e 28 de Maio), o es-
pectáculo realizar-se-á no dia
29 de Maio. As inscrições po-
dem realizar-se através da en-
trega de ficha de inscrição nos
centros culturais de Ílhavo e
da Gafanha da Nazaré, ou
através do preenchimento de
formulário disponível
em www.centrocultural.cm-
ilhavo.pt.

UMA CAMPANHA DE RECO-
LHA DE ARTIGOS para se-
niores decorre hoje e ama-

nhã no Dolce Vita Ovar e no
Continente Modelo Ovar. A
iniciativa é do Agrupamento
de Escolas de Ovar.

MILITARES DA GNR partici-
pam hoje na iniciativa “Aos
sábados, conto contigo”, na
Biblioteca de Albergaria-a-
Velha (11 horas).

O FESTIVAL GASTRONÓ-
MICO DA LAMPREIA E DO
SÁVEL da Ria realiza-se hoje
e amanhã no Cais do Bico, na
Murtosa.

O OLIVEIRA DO BAIRRO
SPORT CLUBE promove
hoje a gala Falcões de Ouro,
no âmbito da celebração do
seu 94.º aniversário. A inicia-
tiva decorre na Residencial
Estância, pelas 19.30 horas.

A ORQUESTRA MUNICIPAL
DE ÁGUEDA promove hoje
um desfile a partir das 15 ho-
ras, entre a Câmara e o Cine-
Teatro S. Pedro.

O CONGRESSO NACIONAL
DO PSD realiza-se até do-
mingo em Espinho.

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

O CIEMAR-ÍLHAVO (Centro
de Investigação e Empreen-

dedorismo do Mar) come-
mora hoje o seu quarto ani-
versário, a partir das 17 horas,
no Museu Marítimo de Ílhavo,
com diversas acções, come-
çando pelo lançamento digi-
tal do seu Boletim n.º 4. Com
enfoque na obra de Bernardo
Santareno, médico na frota
bacalhoeira, será inaugurada
uma exposição e será apre-
sentada a reedição de “Nos
Mares do Fim do Mundo”.
Ana Paula Medeiros, especia-
lista em Bernardo Santareno,
dará uma palestra sobre esta
obra do autor.

A BIBLIOTECA MUNICIPAL
DE AROUCA acolherá até ao
final do mês a exposição de
ilustração “Histórias de
Arouca”, de Pedro Avelar.

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

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

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

O CENTRO DE INTERPRE-
TAÇÃO DA CULTURAL LO-
CAL DE CASTELO DE PAIVA
acolhe, até ao dia 30 de Abril,
a exposição de pintura “Sensi-
bilidades”, do artista paivense
Mendes Monteiro, que apre-
senta duas dezenas de pintu-
ras a óleo em tela e azulejo.

A EXPOSIÇÃO DE FOTO-
GRAFIA “SER DEVIR”, de

Virgílio Ferreira, está patente
no Museu Marítimo de Ílhavo
até 24 de Abril. Este projecto,
desenvolvido durante o ano
2013, está integrado no pré-
mio Europeu 1000 Words
Award.

O MUSEU DO VINHO DA
BAIRRADA acolhe, até ao dia
30 de Abril, uma mostra da
obra do pintor Júlio Pomar,
denominada “O Mundo Habi-
tado”.

A EXPOSIÇÃO “HOW TO
DO THINGS WITH BODIES”,
da Companhia João Garcia
Miguel, está patente no Cen-
tro Cultural de Ílhavo. Para
ver até ao dia 30 de Abril.

Inscrições

RETIRO DE LIBERTAÇÃO
EMOCIONAL, a acontecer
nos próximos dias 15, 16 e 17,
é a sugestão para a liberta-
ção do corpo e do campo
psico-emocional, com vista a
um reequilíbrio e harmoniza-
ção geral. Para informações e
inscrições, consultar
www.rodrigobelard.com /
926425817.

COLÉGIO DE ALBERGARIA
promove um encontro-conví-
vio de ex alunos no dia 16 de
Abril, para reviver momentos
e memórias. Programa co-
meça pelas 10.30 horas, há
uma Missa na Capela do Co-
légio pelas 11 horas, seguida
de almoço. A tarde é preen-
chida por animação e memó-
rias. Inscrições estão abertas
até ao dia 31: 934171774,
966377451 ou 234523172.

A INCLU-RIA – Associação
Humanitária de Esgueira tem
abertas as inscrições para as
aulas de Educação Musical,
que poderão ser feitas pelo
962357284.

É Notícia

É NOTÍCIA
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Nuno Reis e Alfredo Torres
vão disputar o Scandibérico

ELEITOS Portugal, Espanha,
Noruega e a anfitriã Suécia vão
disputar, entre a próxima sex -
ta-feira e domingo, mais uma
edição do Torneio Scandibé-
rico, que, desta vez, irá decorrer
em Landskrona, na Suécia.

Este será mais um momento
de preparação para a Selecção
Nacional de Juniores B mascu-
lina, que em Agosto vai partici-
par no Campeonato da Europa
Juniores Sub/18 – 1.ª Divisão.

Para efectuar o estágio de pre-
paração, que arranca segunda-
feira em Almada, e disputar o
torneio internacional, o selec-
cionador nacional, Nu no San-

tos, convocou 16 jogadores. En-
tre os eleitos, merece destaque
a chamada de Nuno Reis, se-
gunda linha do Feirense, e a do
jovem Alfredo Torres (ainda Jú-
nior C), primeira linha da Artís-
tica de Avanca. Os dois jovens
praticantes são os únicos que
jogam no distrito e mereceram
a confiança dos responsáveis
federativos. |

Andebol
Juniores B

Nuno Reis é um dos eleitos 
de Nuno Santos

D.R.
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FUTEBOL
I Liga, 28.ª jornada: Marítimo-
Nacional, às 18:30 (SportTV1)
no Estádio do CS Marítimo, nos
Barreiros. Outros jogos: Arou-
ca-Académica (16:15
SportTV1) e Guimarães-Boa-
vista (20:45 SportTV1).
Liga Espanhola, 31.ª jornada:
Barcelona-Real Madrid, às
18:30o (SportTV2).
Juniores, I Divisão Nacional,
fase de manutenção: Sacave-
nense-Nacional, às 16:00.
Juniores, II Divisão Nacional,
fase de subida, 5.ª jornada:
Marítimo-Naval, às 15:00 em
Santo António.
Divisão de Honra, 18.ª jornada:
Santacruzense-Pontassolense
(16:30 Santa Cruz) e Portosan-
tense-1.º Maio (15:00 Porto
Santo).
I Divisão Regional, 14.ª jornada:
Xavelhas-CF União (16:30 C.ª
Lobos), Santo da Serra-Porto
da Cruz (16:00 Santo da Ser-
ra), CFF Madeira-Ribeira-Brava
(16:00 Ribeira Brava), Andori-
nha-Choupana (16:00 Santo
António). Descansa: Carvalhei-
ro. Torneio sub-14 da AFM, 2.ª
jornada: Madeira A-Marítimo
(09:00) e Madeira B-Jersey
(10:15) em Gaula; Nacional-
Câmara de Lobos (09:00) e
União-Camacha (10:15) no
Vale Paraíso).
Torneio sub-14 da AFM, 3.ª jor-
nada: Marítimo-Camacha
(15:00) e Madeira A-União
(16:15) na Camacha; Nacional-
Jersey (15:00) e Câmara de
Lobos-Madeira B (16:15) na
Choupana.
Treino União, às 10:30 no Vale
Paraíso.

BASQUETEBOL
I Divisão Feminina: Marítimo-
Galitos, às 13:30 no pavilhão
da Nazaré.

ANDEBOL
Final 4 da Taça de Portugal
Masculina: Madeira SAD-Spor-
ting (15:00) e Benfica-FC Porto
(17:00), no Complexo de Alma-
da.
Campeonato Nacional da II Di-
visão Masculina: Marítimo-FC
Porto B, às 15:00 no Pavilhão
do Marítimo.

VOLEIBOL
II Divisão Feminina, fase de su-
bida: CS Madeira-Infesta, às
19:00 no Pavilhão da Levada.
II Divisão Masculina, fase de
manutenção: Marítimo-Ala
Nun'Álvares, às 18:00 no Pavi-
lhão do Marítimo.

Agenda desportiva
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«A vitória é possível»
frente ao Sporting
Gonçalo Vieira, ponta esquerda do Madeira SAD, reconhece que a formação
“leonina” é favorita, mas a equipa madeirense vai lutar até ao último segundo.

M
adeira SAD e Sporting de-
cidem hoje o primeiro fi-
nalista da Taça de Portu-
gal em andebol. A equipa
lisboeta é apontada como

favorita, com o próprios madei-
renses reconhecem. Mas só depois
do apito final é que o «sonho» po-
derá ser considerado como inal-
cançável. O jogo tem início mar-
cado para as 15:00, no Complexo
Municipal de Desportos de Alma-
da. 

«Para o jogo com o Sporting
vamos com o único objetivo de
realizar um jogo de alto nível e
concentração, de modo a que no
final possamos estar satisfeitos
com o nosso trabalho», disse o
ponta esquerda do Madeira SAD,
Gonçalo Vieira, na antevisão da
partida feita ao site do clube ma-
deirense. 

«Sabemos que a vitória é possí-
vel se estivermos no nosso nível
mais elevado, tal como já aconte-
ceu anteriormente», acrescentou,
recordando que a equipa madei-

Gonçalo Vieira promete um Madeira SAD de «alto nível».
©

 L
us

a

ANDEBOL
Raul Caires
raulcaires@jm-madeira.pt

rense já venceu os “leões” esta
temporada. Mas, sublinhou, «o
Sporting é uma equipa com mui-
tas soluções pelo que não espera-
mos facilitismos da parte do ad-
versário». Seja qual for o resultado
final, Gonçalo Vieira lembra que
ao garantir a presença na “final
four” da Taça de Portugal, a sua
equipa voltou a «estar de novo no
topo do andebol nacional», pelo
que «se encontra motivada». 

«Estão presentes nesta compe-
tição grandes equipas pelo que
esperamos realizar bons espetá-
culos de andebol. O nosso sonho
claro, passa por ganhar a Taça
mas sabemos que das quatro equi-
pas presentes, teoricamente, so-
mos a menos favorita», concluiu.

Na outra meia-final, agendada
para as 17:00 de hoje, no mesmo
recinto desportivo, o Benfica vai
medir forças com o FC Porto. JM
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Juve Lis apurou-se para a final four da Taça de Portugal

“Elas querem e podem: juntas têm 
umas 500 internacionalizações”

� O passado sábado foi marcante
para a Juventude Desportiva do
Lis. Na temporada em que o clube
de Leiria comemora o 30.º aniver-
sário, poucas coisas poderiam ser
mais saborosas do que garantir
um lugar na final four da Taça de
Portugal de andebol feminino,
ainda mais numa época que tem
sido “difícil”. Duas linhas estão
agora traçados na mente das atle-
tas do plantel sénior: chegar à fi-
nal da Taça – como em 2002 - se-
ria lindo, mas o objectivo prio-
ritário passa por assegurar a
manutenção no patamar mais alto
da modalidade.

Sem conseguir fugir aos últimos
lugares, a época da equipa femi-
nina da Juve Lis, há vários anos a
militar na 1.ª Divisão, estava lon-
ge do que os responsáveis espe-
ravam. Nos últimos dias de Fe-
vereiro, Marco Afra assumiu o
comando da equipa e regressou a
um cargo que bem conhece. Co-
meçou por perder por três bolas
no reduto do Colégio de Gaia, lí-
der do campeonato, e a seguir ba-
teu o tricampeão nacional Alava-
rium, na última jornada da fase
regular da 1.ª Divisão, por 28-25.
A equipa já não conseguiu o apu-
ramento para o playoff, mas tem
ainda vários objectivos por con-
quistar.

Já este sábado começa a dispu-
tar a fase de manutenção no es-
calão principal do andebol por-
tuguês, recebendo, pelas 20 ho-
ras, o Passos Manuel. Os outros
adversários desta série são o Al-
pendorada e o Assomada. “Esta-
mos conscientes que vamos ter de
estar no nosso melhor para ga-
rantir a manutenção”, enfatiza
Marco Afra, que está ainda a co-
nhecer as jogadoras que formam
o plantel que tem à mercê. 

“Quando cheguei havia atletas
que nunca tinha visto jogar e es-
tou ainda a descobri-las. Temos
coisas boas, coisas a melhorar e
coisas más. Por isso, começámos
a construir a equipa a partir do
sistema defensivo e estamos ago-
ra a abordar as transições”, ex-
plicou o treinador, que definiu
prioridades. “De nada vale estar
na final four da Taça de Portugal
se até lá não conseguirmos duas
vitórias nos jogos do campeona-
to, que ainda por cima são em
casa”, reforçou Marco Afra.

A final four da Taça de Portugal
realiza-se então a 16 e 17 de Abril,
no Funchal. Para lá chegar, a Juve
Lis teve de superar o Maiastars
num jogo louco, com dois pro-
longamentos. Além da equipa de

Miguel Sampaio
miguel.sampaio@jornaldeleiria.pt

Leiria estão apuradas as raparigas
do Colégio de Gaia, do Sports
Madeira e do Madeira SAD – que
eliminou o Colégio João de Bar-
ros. O sorteio realizou-se ao final
da tarde desta quarta-feira, já de-
pois do fecho desta edição, mas
para o treinador acaba por ser
pouco relevante quem será o ad-
versário do jogo da meia-final.
“Não há preferências. Aquele que
é teoricamente mais fácil pode
acabar por não ser e vice-versa”,
sublinha o responsável técnico.

Marco Afra está, acima de tudo,
confiante, porque acredita que
atletas com o património des-
portivo das que tem à sua dispo-
sição só lhe podem dar alegrias.
“Estas jogadoras querem e po-
dem: todas juntas devem ter
umas 500 internacionalizações. E,
mesmo as que não têm, já passa-
ram por experiências internacio-
nais pelo andebol universitário.
Por isso, estou optimista.”

Ana Carolina Silva marcou dez golos no jogos frente ao Maiastars

RICARDO GRAÇA

2002
foi o ano em que a Juventude do
Lis mais longe chegou na Taça de
Portugal de andebol feminino.
Perdeu a final com o Madeira
SAD, é certo, mas valeu-lhe a
presença nas competições
europeias na temporada
seguinte.

O número
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Jogos AD Godim

ANDEBOL
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No próximo domingo, às 12h00, no Pavilhão Flávio Sá 
Leite, jogo entre ABC Braga "B" - AD Godim
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No domingo, às 17h00, no Pavilhão Municipal de Peso 
da Régua, jogo entre AD Godim - BECA
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No sábado, em Fermentões, realizam-se os seguintes 
jogos:
AD Godim - Maiastars "A" Mx, às 14h00; 
CCR Fermentões "A" - AD Godim, às 14h45;
Maiasatars "A" Mx - CCR Fermentões "A", às 15h30.
 ����
�	�{�|}~	q	;;;	#��
��	�
	��
$��	�����
	
�
	������

Participação das Equipas de Infantis Masculinos e 
Infantis Femininas até dia 1 de abril.

� EQUIPA INFANTIS FEMININAS
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Associação Desportiva 
de Godim

Andebol - Peso Régua

PRÓXIMA JORNADA

Torneio de Encerramento Iniciados / Juvenis 
Masculinos

03/04/2016, Domingo, 12:00 horas - Pavilhão Flávio 
Sá Leite – Braga ABC Braga “B” - AD Godim

 
Torneio de Encerramento de Iniciadas Femininas

02/04/2016, Domingo, 17:00 horas - Pavilhão Municipal 
de Peso da Régua – AD Godim - BECA

 
Torneio de Minis - 2ª Onda - Masculinos Andebol 7 - 

3ª Concentração Série A
02/04/2016, Sábado - Fermentões

AD Godim - Maiastars “A” Mx - 14:00 horas
CCR Fermentões “A” - AD Godim - 14:45 horas

Maiasatars “A” Mx - CCR Fermentões “A” - 15:30 horas
 

Amadeo CUP’16 - III Torneio de Andebol Cidade 
de Amarante

Participação das Equipas de Infantis Masculinos e 
Infantis Femininas entre os dias 30 de Março, 31 de 

Março e 01 de Abril próximo.
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O Andebol Club de La-
mego apresentou-se em 
São Pedro do Sul com três 
escalões sendo que o es-
calão de minis levou duas 
equipas. 

O A. C. Lamego aprovei-
ta sempre para ir a este tipo 
de torneios uma vez que não 
tem horas disponíveis para 
treinar no “seu” pavilhão. E 
assim os seus atletas estão 

Andebol Club de Lamego

Minis vencem 
torneio “Termas Andebol Cup”

a competir/ treinar com equi-
pas de várias regiões do pais 
e até mesmo estrangeiras. 

Mais uma vez fica notória 
a qualidade do escalão de mi-
nis que acabou por ganhar o 
torneio e mostrar que não é 
apenas bom no seu campeo-
nato regional. 

Os infantis ficaram em dé-
cimo lugar e os iniciados clas-
sificaram-se em sétimo. Am-
bos os escalões aproveitaram 
o torneio para os seus atletas 
crescerem pois todos tiveram 
oportunidade de jogar. 

Mais uma vez o Andebol 
Club de Lamego mostra a 
qualidade da sua formação 
e aproveita para agradecer a 
todos os seus colaboradores 
neste torneio
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Bancadas e recinto 
com muita assistência, 
aplausos sentidos e am-
biente bonito. A 2ª Gala 
do Desporto promovida 
pela Câmara Municipal de 
Moimenta da Beira, sába-
do passado, 19 de março, 
no pavilhão municipal da 
vila, repetiu o sucesso 
da sessão de estreia. Foi 
uma noite de celebração 
plena.

 
Os melhores foram pre-

miados, e mais de duas 
dezenas de modalidades 
desportivas, enquadradas 
em desportos coletivos, in-
dividuais e desporto esco-
lar, foram relembradas com 
destaque, tal como os seus 
melhores atletas, e tal como 
as associações culturais com 
eventos desportivos, que me-
receram também referência 
especial. “A atividade des-
portiva é já uma marca forte 
do concelho de Moimenta da 
Beira, uma marca que contri-
bui para a socialização, que 
faz amigos, que fortalece a 
solidariedade e promove o 
mérito e a competição de 
forma saudável”, sublinhou o 
presidente da autarquia, José 
Eduardo Ferreira.

 A noite foi de festa e de 
tributo a atletas, associações 
e clubes do concelho que 
se distinguiram na época 
2014/2015. Tudo entre mo-
mentos musicais marcados 
pela atuação da Orquestra 
“CemNotas”. Relembraram-
-se os desportos em ativida-
de no município, os seus atle-
tas e as associações e clubes 
que os representam. Ao todo, 
mais de vinte: Aikido, Karaté 
(Clube de Escolas de karaté/
Shukokai), Cicloturismo (Pe-
daladas), Culturismo, Dança 
(Escola Arabesque), Dança 
Criativa, Fitness, Zumba, 
Cardio-fitness e musculação, 
Marcha e Corrida, Ginástica 
Desportiva, Hidroginática, 
Natação, Todo-o-Terreno 
(Clube Desportivo de Leo-
mil – Judas 4x4), Setas, 

Kartcross, Boccia, Andebol 
(Escola Prática de Andebol), 
Futebol (CDR, Gente da 
Nave, Clube Desportivo de 
Leomil), Futsal (Centro Social 
e Cultura de Sever e casa do 
Benfica), Desporto Escolar, 
BTT, Malha (Bombeiros Vo-
luntários).

 A gala premiou ainda 
atletas, clubes e associações 
federadas com competições 
oficiais na época 2014/2015, 
tendo o júri decidido:

– Equipa do Ano: Gente 
da Nave, de Alvite (futebol 
sénior);

– Atleta do Ano – (Femi-
nino – Formação Sub 13) – 
Joana Silva, da Escola Práti-
ca de Andebol

– Atleta do Ano (Masculi-
no – Formação Sub 13) – Ma-
teus Jóia, da Academia Mais 

Futebol (Clube – Desportivo 
de Leomil)

– Atleta do Ano (Femi-
nino – Formação) – Ângela 
Gomes, da Escola Prática 
de Andebol

– Atleta do Ano (Mascu-
lino – Formação) – Ricardo 
Magalhães, da Escola Práti-
ca de Andebol

– Atleta do Ano (Masculi-
no – Sénior) – Marco Gomes, 
do Centro Social e Cultural 
de Sever

– Atleta Revelação (Fe-
minino) – Ângela Abreu, da 
Escola Prática de Andebol

– Atleta Revelação (Mas-
culino) – Luís Carlos Cor-
reia, do CDR de Moimenta 
da Beira

– Treinador do Ano – Sér-
gio Pinto, da Escola Prática 
de Andebol

– Dirigente do ano – José 
Carlos Teixeira, da Gente da 
Nave (Alvite)

No fim, um momento es-
pecial para o “Prémio Re-
conhecimento”, a título pós-
tumo, a João Manuel (1967 
– 2005), jogador profissional 
de futebol, natural de Moi-
menta da Beira, que espa-
lhou charme e encanto pelos 
campos onde deixou ‘planta-
do’ o seu talento.

Moimenta da Beira

Gala do Desporto brilha em noite 
de tributo
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O selecionador nacio-
nal de Andebol, Rolando 
Freitas, acaba de divulgar 
a lista de jogadores con-
vocados para o «Torneio 
Internacional de Andebol 
Terras do Demo» que vai 
decorrer em Moimenta da 
Beira, entre 8 e 10 de Abril, 
no pavilhão municipal da 
vila. A competição conta 
com a participação das se-
leções nacionais seniores 
masculinas de Portugal, 
Holanda e Eslováquia.

 
A lista integra 16 jogado-

res que se concentram ao fi-
nal da tarde do dia 4 de Abril 
em Moimenta da Beira, onde 
se mantêm até 10 de Abril, úl-
timo dia do torneio. Os jogos 
de Portugal serão transmiti-
dos em direto pela estação 
de televisão “Porto Canal”.

 Durante o estágio, a co-

Seleção Nacional de Andebol 
estará em peso

Moimenta da Beira

mitiva será recebida pelo pre-
sidente da Câmara Municipal, 
José Eduardo Ferreira, no 
Salão Nobre dos Paços do 
Concelho, ao início da tarde 
do dia 5, e fará uma visita ao 
Agrupamento de Escolas de 

Moimenta da Beira, na ma-
nhã do dia 7 de Abril, numa 
ação de divulgação e sensi-
bilização para a modalidade.

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

dia seguinte, jogam Eslová-
quia e Holanda, às 21h00. O 
torneio encerra no domingo, 
com o jogo Portugal-Eslová-
quia (17h00).

 Aproveitando a presença 
da Holanda em terras de Moi-
menta da Beira, as duas sele-
ções têm agendado um jogo 
particular para as 15 horas 
de quinta-feira, dia 7 de Abril. 

A competição integra-se 
na preparação da seleção 
nacional de Portugal para 
o ‘play-off’ de apuramento 
para o Campeonato do Mun-
do de França - 2017. Re-
corde-se que, nesse apura-
mento, Portugal vai ter pela 
frente a seleção da Islândia, 
começando por jogar em 
Reykjavik no dia 12 de Junho 
para depois receber os islan-
deses, no Dragão Caixa, em 
jogo agendado para o dia 16 
de Junho.
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O FC Gaia foi a S. Paio de Oleiros 
conquistar uma vitória difícil num 
jogo carregado de emoções extremas, 
que terminou em 24-25.  

Com um início arrasador, os de Gaia 
rapidamente chegaram aos 1-6. Até ao 
intervalo o jogo decorreu equilibrado 
com 13-13 no marcador. Numa segun-

da parte em que cada ataque das duas 
equipas era uma pequena batalha, o 
CDC S. Paio de Oleiros acabou derro-
tado pela diferença mínima.

CDC Oleiros derrotado em casa
Andebol O Por 25-24
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