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Convocados de Rolando Freitas não escondem a enorme ambição de ver Portugal qualificado e acabar com os malfadados 11 anos de 'Jejum' SERGIO MIGUEL SANTOS/A5F 

CALENDARIO 
Qualificação play-off' Mundial 2017 

Quinta-feira, 5 nov. 
PORTUGAL-Estónia 
Israel-Geórgia 
4 sexta-feira, 6 nov. 
Estónia-Israel 
Geórgia-PORTUGAL 
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PORTUGAL-Israel 
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O momento 
os grandes 
altos 

3 Cláudio Pedroso, 2. 9  melhor 
marcador do Andebol 1, de volta 
após vários meses de ausência 

«Voltei a sentir-me jogador» 

Cláudio Pedroso está 
de regresso à Seleção 

Nacional num dos me-
lhores momentos de 
forma e não esconde 
que reencontrou o pra- 

Portugal é favorito na qualificação para o 

iplay-off e Equipa viaja amanhã para Israel 
Antonio Areia 

e Rui Silva 
asseguram 

que  a  Seleção 
pode beneficiar 
das mudanças 
para o FC Porto 

«A trabalhar muito bem» 

Capitão da Seleção Nacional, Tiago Rocha tem discurso cauteloso quanto à qualifica-
ção em Israel, mas não esconde a meta: «Temos de pensar primeiro no jogo com a Estó-
nia, depois na Geórgia e só então em Israel, o adversário mais forte e que joga em casa. No 
ranking somos favoritos, mas Israel» demonstrou qualidade sobretudo em casa, com uma 
defesa bastante agressiva. Tentaremos contrariar isso e qualificar-nos para o play-offque 
é o nosso grande objetivo», assume. «Preferíamos jogar em casa, junto do nosso públi-
co, tudo será mais complicado em Israel, mas vamos lutar pelo apuramento. Temos de pen-
sar jogo a jogo. Não temos conseguido chegar ás fases finais, mas estamos perto e con-
tinuamos a lutar. Estamos a trabalhar muito bem.» 

SELEÇÃO NACIONAL 

NOME POSIÇAO ClUBE  
Alfredo Quintana GR FC  Porto 
Ricardo Candeias GR ..... 
João Monlz GR AirraSSantas  
Antonio Areia  PD FC Porto  
Pedro Portela PD .5Polting 
Pedro Solha PE 
Fábio Antunes PE ABC 
Rul Silva Central FC Porto 
Nuno Roque Centrai  FC Porto 
Gilberto Duarte LE FC Porto 
Fábio Magalhães.__ LE SP:ding 
BoskoBjelanovit Universal Sporting, 
Tiago Rocha Plvot Wisla Plock (Pol) 
Bruno Moreira Plvot Sporting 
Carlos Siqueira Plvot Belenenses 
João Ferraz I.D Wetzlar (Ale)  
Claudio Pedroso LI) Madeira, SAD  
Pedro Spinola LD Sporting  
SELECIONADOIL Raiando Freitas 

ANDEBOL 

ror 
EDITE DIAS R IO MAIOR tornou-se, na 

última semana, o quartel-
-general da Seleção Nacio-
nal de andebol, que ama-
nhã viaja para Telavive, em 

Israel, onde, a partir de sexta-feira, 
começa a disputar a qualificação 
para o play- off de acesso ao Mundial 
de França de 2017. 

Entre os eleitos por Rolando Frei-
tas há seis atletas - António Areia, Rui 
Silva, Carlos Siqueira, João Ferraz, 
Gilberto Duarte e Pedro Portela -
que conquistaram a medalha de pra-
ta no Europeu da Eslováquia sub-
- 20, há cinco anos. Muito tempo 
para quem quer continuar nos gran-
des palcos, conforme assume Antó-
nio Areia. «Se nas camadas jovens 
conseguimos ter bons resultados, 
jogar na Seleção sénior e poder par-
ticipar numa fase final tem de ser o 
nosso objetivo.» 

Em sintonia, Rui Silva não tem 
dúvidas: «Esta é a altura certa para 
regressarmos. Já andamos à procu-
ra disto há 11 anos [a última partici-
pação de Portugal aconteceu em 
2006 no Europeu da Suíça] e já che-
ga desse jejum. Queremos mostrar 
o que vale a Seleção Nacional.» E 
esse passo só não aconteceu por azar, 
defende Areia. «Uma fase de apura-
mento nunca é fácil, mas, por vezes, 
o que falta é uma ponta de sorte.» 
Um enguiço que os dois atletas do FC 
Porto querem quebrar já. «Somos 
favoritos. Temos ambição muito 
grande de nos qualificarmos para o 
play-off e vamos lá para ganhar. 
Mesmo sendo num terreno muito 
complicado, tendo o objetivo de es-
tar presentes no Mundial, só temos 
de encarar esta qualificação como 
favoritos.» Rui Silva consegue a con-
cordância do extremo direito. «So-
mos claramente a Seleção mais for-
te, temos respeito pelas outras , mas 
como favoritos.» 

As transferências de Rui Silva (ex-
-Sporting) e António Areia (ex -Ben-
fica) marcaram o início da tempora-
da, por serem duas referências  

nacionais e, no caso de Areia, tam-
bém por ter deixado os encarnados 
depois destes acionarem o ano de 
opção de contrato. «A integração no 
FC Porto é fácil pelo grupo de atle-
tas que tem, ambiciosos e com qua-
lidade. É um clube onde se respira 
trabalho e a responsabilidade de que-
rer vencer. A adaptação -é sempre 
fácil quando vamos com a mesma 
ambição, objetivos e remamos todos 
para o mesmo lado», explica Areia. 
«Jogar a Champions é um dos obje-
tivos que qualquer jogador que quei-
ra chegar aos melhores palcos do 
Mundo tem de traçar e eu não fujo à 
regra. Tal como o Rui... E nós que-
ríamos pisar esse palco. Essa foi uma 
das principais razões que me levou 
a sair do Benfica e aceitar este desa-
fio», remata Areia. «Só tenho tira-
do benefícios com isso. A experien -
cia internacional faz-nos crescer 
como jogadores. Apesar de estar-
mos em Portugal jogamos com mui -
tas equipas de fora e essa experien-
cia pode ser benéfica para a Seleção.» 

Rui Silva não pode estar 
mais de acordo. «Termos fei-
to estes cinco jogos na Liga 
dos Campeões fez-nos evoluir 
como jogadores, estamos a 
competir com os mais fortes. Per-
cebemos o que podemos alcançar 
e participando nesses jogos senti -
mo-nos muito mais motivados. 
Já sentimos isso no clube e agora 
queremos senti-lo na Seleção.»  

zer de jogar. Está, pois, pronto para 
ajudar Portugal na sua missão. «As 
gerações mais novas têm dado mui-
to bons jogadores e já merecemos 
estar numa fase final. Temos esta 
fase de qualificação que penso ser 
acessível. Não vou dizer que é fácil, 
porque não há jogos fáceis. Acredi-
to que temos hipótese de ganhar es-
tes três jogos. Depois veremos como 
será o sorteio do play-off. Não po-
demos mentir e dizer que não somos 
favoritos, mas temos de provar isso 
em campo e de acabar à frente de to-
dos. Israel tem uma boa selecção, 
joga em casa, Estónia também pode 
ser complicada... E jogar fora nun-
ca é fácil, ainda por cima em Israel. 
O nosso trunfo é o colectivo. Temos 

jogadores lá fora que 
nos trazem mais 
experiência», elo-
gia o lateral-direi-
to, que está em-

prestado pelo 
Benfica ao Madeira, 

SAD. «Já não estava a este 
nível há algum tempo 

e ainda bem que 
aconteceu. Voltei a 
sentir-me jogador. 
Passei um ano mui-
to difícil, fui para a 
Madeira, as coisas 
estão a correr bem e 
voltar a ser chama-
do à Seleção é um 
enorme orgulho. 
Voltei a sentir-me 
útil e a trabalhar 
com pessoas que 

gostam de 
mim.» 

Sf.RGIï) MIGUEL OS/ ASF 
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II Gala do DesportoDesporto

BRAGA
| Carlos Costinha Sousa/Joana Rus-
so Belo/ Miguel Machado e Paulo
Machado | 

Homenagem ao mérito desporti-
vo bracarense. O Theatro Circo
vestiu-se, ontem, a rigor para re-
ceber a II Gala do Desporto de
Braga, um evento que serviu pa-
ra prestar homenagem aos cam-
peões bracarenses que demons-
traram mérito desportivo a nível
nacional, europeu e mundial.

Pelo segundo ano consecutivo,
o município de Braga premiou
todos aqueles que, em prol de
uma modalidade, de um clube,
de uma cidade e inclusive do
próprio país, alcançaram resulta-
dos de elevado mérito desporti-
vo.

Com o título de campeão mun-
dial, ao qual juntou o de cam-
peão nacional em Tiro às Héli-
ces com armas de caça, Ricardo
André, do Clube de Caçadores
Braga, foi o único galardoado na
categoria de medalhados a nível
mundial. Os títulos europeus de
José Sá, vice-campeão europeu

de Futebol na categoria de sub-
21, Emanuel Silva, vice-cam-
peão da Europa K4 1000 Metros
e de Susana Carvalheira, vice-
campeã europeia em Basquete-

bol, foram reconhecidos e home-
nageados numa Gala que tam-
bém premiou a equipa de Ande-
bol da Associação Académica
Universidade do Minho
(AAUM), que se sagrou campeã
europeia da modalidade nos
campeonatos universitários.

A Natação também esteve em
destaque com José Fernandes,
José Lopes e Mário Veloso, a su-
birem ao palco do Theatro Circo
por fruto dos vários títulos al-
cançados nos Jogos FISEC em
diversos estilos. No Hóquei Pa-
tins, o campeão europeu de sub-
17, António Trabulo e a vice-
campeã de Europa, Maria Sofia
Silva, foram reconhecidos, as-
sim como a equipa vice-campeã
em Andebol dos Jogos FISEC,
da Escola EB2,3 Lamaçães.

Também Júlio Ferreira, vice-
-campeão europeu de Taekwon-
do e medalha de bronze nos Jo-
gos Europeus, assim como Mi-
chel Fernandes e Mário Silva,
também eles vice-campeões eu-
ropeus da modalidade, fizeram
parte desta festa, subindo ao pal-
co numa Gala memorável.

FLÁVIO FREITAS

Foto de grupo dos galardoados na segunda edição da Gala do Desporto de Braga que realizou-se na sala emblemática do Theatro Circo numa grande festa do desporto bracarense

Momento da consagração

Jorge Silva foi um dos
destaques da noite pelo
número de títulos
alcançados numa só
época, na modalidade de
natação, ao serviço do SC
Braga. Foi campeão
nacional juvenil 200 m
mariposa; campeão
nacional juvenil 200 m
estilos; campeão nacional
juvenil 100 e 200 m bruços
e campeão nacional
juvenil 400 m estilos. Foi
uma época recheada de
títulos para o jovem
bracarense.

+ números “Esta gala constitui o
reconhecimento do mérito
e da excelência do que
de melhor se faz e se pratica
a nível desportivo.
Esta é a singela forma
que escolhemos para
homenagear todos aqueles
que em prol de uma
modalidade, de um clube,
de uma cidade e, inclusive,
do próprio país, alcançaram
resultados de elevado
mérito desportivo.
Que este evento seja um
incentivo para que todos
conquistem cada vez mais
títulos e levem o  nome
de Braga cada vez mais
longe, pelo mundo fora.”

Ricardo Rio 
(Presidente da Câmara 

Municipal de Braga)

“Estamos num local
de excelência para
homenagear atletas de
excelência. Treinadores,
dirigentes, fisioterapeutas,
médicos, a famlília; todos
são importamtes na
carreira desportiva dos
nossos campeões. Braga é
uma cidade voltada para
a prática desportiva e, hoje
em dia, não há desculpas
para os munícipes não
praticarem desporto, face a
oferta disponibilizada pelo
Município. Queremos ver
os bracarenses activos e
com melhor qualidade de
vida. Os mais novos que
continuem a trabalhar e
um dia podem ser estes
jovens a estarem aqui a
serem homenageados.”

Sameiro Araújo
(Vereadora Desporto CM Braga) Página 2
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BRAGA
| Carlos Costinha Sousa/Joana Rus-
so Belo/ Miguel Machado e Paulo
Machado | 

Os títulos nacionais alcançados
também foram reconhecidos pe-
lo município de Braga, numa
Gala que se revelou transversal a
todas as modalidades. Nesse
sentido, a equipa de basquetebol
em cadeira de rodas da APD
Braga recebeu a distinção pela
recente conquista da Taça de
Portugal, assim como José Car-
los Macedo, Eunice Raimundo,
Mário Peixoto e Domingos Viei-
ra, atletas do SC Braga, cam-
peões em Boccia.

Também os atletas juvenis do
ABC, viram o mérito reconheci-
do pelo título de campeões na-

cionais de Andebol.
No Atletismo, Ana Monjane,

Elsa Gomes, Joana Costa, Paulo
Rosário, Teresa Silva, Juliana
Silva, Sílvia Silva, Inês Silva e
Elsa Gomes foram galardoados
pelos títulos nacionais em diver-
sas categorias.

João Roque, Paulo Pereira,
Francisco Sanchez Ruiz e Ma-
nuel Gama, praticantes de Bilhar
pelo SC Braga, receberam a ho-
menagem pelo título de cam-
peões nacionais de Bilhar Pool.

João Soares e Diogo Fernan-
des, no Boxe, Filipe Gomes e
Diana Ferreira, no Ciclismo,
Hugo Maia e Rita Vilaça, no Té-
nis, assim como Rita Lopes no
Triatlo, foram distinguidos pelos
títulos nacionais.

A Dança Desportiva também

esteve representada com os pa-
res Hugo Abelheira e Catarina
Dias, Sérgio Gomes e Sara Pe-
reira, António China e Elsa Ri-
beiro, Miguel Fernandes e Bea-
triz Clemente, João Barroso e
Daniela Barroso, dos Alunos de
Apolo, a receberem os galardões
pelos títulos nacionais em diver-
sas categorias.

A equipa campeã nacional de
Futebol Praia do SC Braga tam-
bém subiu ao palco do Theatro
Circo.

Na Natação, Jorge Silva, Tami-
la Holub, Hugo Neves, José Lo-
pes, José Melo, Jorge Silva, José
Fernandes, José Fernandes, José
Lopes, José Mendes e Jorge Sil-
va foram galardoados pelo mu-
nicípio de Braga pelos títulos
nacionais.

Também João Novo, Joana
Fernandes, Leonardo Ramalho,
João Magalhães, Gabriel Vieira,
Luís Ferreira, Joana Fernandes,
Ana Castanheiro e Luísa Pinhei-
ro, campeões nacionais de
Orientação em várias categorias,
subiram ao palco.

Os juvenis do Hóquei Clube
Braga - campeões nacionais da
modalidade - também fizeram
parte desta segunda Gala do
Desporto de Braga.

Já no Taekwondo, os atletas do
SC Braga Patrícia Santos, Sara
Vital e Sofia Cruz, Francisco
Costa e Hugo Abreu, campeões
nacionais de juniores, João
Araújo, Júlio Ferreira, Michel
Fernandes, Mário Silva, Francis-
co Costa, Gabriel Abreu, Ricar-
do Batista, José Rodrigues e Da-

niel Costa, Ana Coelho, Patrícia
Santos e Joana Nogueira, cam-
peões nacionais de seniores, Ga-
briel Coutinho, Francisco Costa,
Gabriel Abreu, Ricardo Batista e
Daniel Costa, Sofia Cruz, Sara
Vital, Patrícia Santos e Joana
Nogueira fizeram parte do grupo
dos homenageados, aos quais se
juntaram Ana Coelho, Sofia
Cruz, Francisco Costa, Gabriel
Abreu, Ricardo Batista, Gabriel
Coutinho e Daniel Costa, vence-
dores de Taça Portugal.

Ainda no Taekwondo, foram
consagrados Patrícia Santos,
Joana Nogueira, Sara Vital, So-
fia Cruz, Francisco Costa, Da-
niel Costa, Mário Silva e Michel
Fernandes, também atletas do
SC Braga, e Beatriz Fernandes e
João Ferreira, do ABC.

FLÁVIO FREITAS

APD Braga, Eunice Raimundo, Mário Peixoto, José Carlos Macedo, Domingos Vieira e Diana Ferreira foram galardoados pelos feitos alcançados ao longo da temporada

Homenagem aos campeões nacionais
PELO SEGUNDO ANO CONSECUTIVO o Município de Braga prestou homenagem aos campeões e medalhados bracarenses, de
diversas modalidades, que demonstraram o seu mérito desportivo a nível nacional, europeu e mundial.

II Gala do Desporto
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BRAGA
| Carlos Costinha Sousa/Joana Rus-
so Belo/ Miguel Machado e Paulo
Machado | 

Foi a grande surpresa da noite de
Gala no Theatro Circo. Para
além dos galardões aos atletas e
prémios para melhor treinador,
dirigente e árbitro, a autarquia
de Braga atribuiu uma distinção
especial ao Sporting Clube de
Braga, na categoria de excelên-
cia. Uma distinção que surge na
sequência dos resultados despor-
tivos daquele que é o principal
clube da cidade, com especial
destaque para a formação e
modalidades de sucesso, como

Taekwondo, Boccia, Natação,
Andebol, Atletismo e Futebol de
Praia.

“É o reconhecimento do traba-

lho que temos vindo a realizar. É
um orgulho pessoal liderar esta
magnífica estrutura como o SC
Braga. Saúdo os vários atletas e
as várias modalidades que aqui
temos representadas, mas tam-
bém aqueles que não estando
aqui presentes, têm contribuído
para o engrandecimento deste
clube. Saúdo também todo o
pessoal de apoio, directores e
principalmente os cerca de dois
mil atletas que representam o SC
Braga”, sublinhou o presidente
António Salvador, no discurso
de agradecimento.

Lembrando que “o SC Braga é
um símbolo” e “o maior embai-
xador desportivo desta cidade”,

Salvador deixou claro que o clu-
be “nunca se demitirá do papel
de formador”. “Mas queremos
formar, ganhando”, garantiu o
dirigente desportivo.

Visivelmente emocionado pelo
reconhecimento e distinção, An-
tónio Salvador repartiu o prémio
excelência por todos os atletas,
funcionários e staff, “até à se-

nhora da lavandaria”. 
“Agradecer e dedicar este pré-

mio aos nossos atletas, porque
são eles que fazem com que este
clube continue o seu crescimen-
to. Tudo vamos fazer para conti-
nuar a elevar o nome deste em-
blema. E tudo faremos para
continuar a dignificar o nome
desta cidade.”

BRAGA
| Joana Russo Belo/Paulo Macha-
do/Carlos Costinha Sousa | 

A II Corrida de S. João de Braga
foi eleita pelos bracarenses co-
mo o Melhor Evento Desporti-
vo. Em votação on-line estavam
cinco eventos - Campeonato da
Europa de Andebol Universitá-
rio, Rampa da Falperra, Corrida
S. João, Volta a Portugal em Bi-
cicleta e Corrida de S. Silvestre -
com a escolha a recair naquela

que é já considerada uma prova
emblemática do calendário na-
cional. A corrida integra a pro-
gramação das festas sanjoaninas
de Braga, assumindo-se como
um marco desportivo no mês de
Junho. Corrida de S. João per-
correu várias artérias citadinas,
num total aproximado de 12 qui-
lómetros, juntamente com uma
caminhada/corrida não competi-
tiva, de cerca de 5 quilómetros.
Tornou-se a maior prova despor-
tiva regular do concelho de Bra-

ga, com um total de 4.100 parti-
cipantes que deram cor às ruas
da cidade bracarense.

Jorge Teixeira, da RunPorto,
recebeu o galardão em nome da
organização da corrida e agrade-
ceu o facto de “terem confiado,
já por duas vezes, as ruas da ci-
dade de Braga”. “Agradeço mui-
to e espero que se venham a re-
petir estas provas, porque pre-
tendo colocar Braga como uma
das cidades mais importante da
corrida nacional”, frisou.

FLÁVIO FREITAS

Ricardo Rio entregou a António Salvador, presidente do SC Braga, o prémio excelência

FLÁVIO FREITAS

Jorge Teixeira, da RunPorto, recebeu o galardão para o Melhor Evento Desportivo

SC Braga distinguido
pela excelência
AUTARQUIA atribuiu ao SC Braga o Prémio Excelência, pelo sucesso despor-
tivo e crescimento nos últimos anos. Clube tem cerca de dois mil atletas.  

Votação foi feita on-line pelos bracarenses

II Corrida de S. João eleita 
como Melhor Evento Desportivo

II Gala do Desporto

Sporting Clube de Braga
foi distinguido pela
excelência dos resultados
e formação de campeões.
São cerca de dois mil
atletas que vestem a cami-
sola do clube, nas mais
diversas modalidades.

+ destaque
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BRAGA
| Carlos Costinha Sousa/Joana Rus-
so Belo/ Miguel Machado e Paulo
Machado | 

António Salvador foi o grande
vencedor da categoria de Melhor
Dirigente. Câmara Municipal de
Braga distingiu o presidente do
Sporting Clube de Braga pelo
percurso de destaque no papel
directivo, num prémio que valo-
riza o trabalho do dirigente ao
longo de uma mais de uma déca-
da à frente dos destinos do prin-
cipal clube da cidade. 

Aos 44 anos, António Salvador
cumpre o quarto mandato à fren-
te da presidência do SC Braga,
depois de ter assumido os desti-
nos do clube em Fevereiro de
2003. É sob a direcção de Salva-
dor que o clube conhece os
maiores sucessos desportivos,
que incluem a conquista da Taça
Intertoto, Taça da Liga, o segun-
do lugar da I Liga e a final da Li-
ga Europa. Grande sonho do
presidente está prestes a ser con-
cluído com a construção da Aca-

demia do SC Braga. “Felicito os
restantes nomeados pelo seu tra-
balho feito nas suas instituições
ao serviço do desporto. É um
prémio individual, mas não é só
meu, partilho com os colegas
que estão comigo na direcção do
SC Braga e todos aqueles que
trabalham em prol do clube”, sa-
lientou António Salvador depois
de receber o galardão de melhor
dirigente desportivo.

FLÁVIO FREITAS

António Salvador, presidente do SC Braga, recebeu galardão das mãos de Paulo Monteiro, director do Correio do Minho e Antena Minho

António Salvador eleito Melhor Dirigente
TEM SIDO PEDRA ANGULAR do crescimento do SC Braga nos últimos anos e, por todos os méritos alcançados pelo clube nas
mais diversas modalidades, recebeu o galardão de Melhor Dirigente 2015.

II Gala do Desporto

António Salvador da Costa
Rodrigues tem 44 anos 
e está na presidência do 
SC Braga desde Fevereiro
de 2003. É o responsável
pelo crescimento do clube
a nível nacional e
internacional, numa era
que conta com a conquista
da Taça Intertoto, Taça da
Liga e final da Liga Europa.

+ percurso

“É um orgulho imenso ser
reconhecido pelo trabalho
que temos vindo a desen-
volver e sinto-me muito
feliz. O que posso dizer a
todos os jovens é que traba-
lhem sempre pelos seus
sonhos e um dia mais tarde
serão certamente reconhe-
cidos por isso. Esta gala é
muito importante para a
cidade de Braga para ho-
menagear os seus muitos
atletas.”

José Sá (jogador do Marítimo,
vice-campeão europeu futebol)

“Dedicar esta homenagem
à minha família e também
ao meu clube, o Sporting,
que apostou em mim e fe-
lizmente com sucesso. Tam-
bém tenho que dedicar este
galardão ao José Carvalho
Sousa ‘Chalana’, que é o
meu treinador e a pessoa
responsável por eu estar
aqui. Todo este mérito é
fruto do trabalho que reali-
zámos e sacrifícios que
temos que fazer.”

Emanuel Silva (canoagem)

“Época muito difícil, mas é o
reconhecimento de todo o
trabalho e as dificuldades
que tivemos ao longo da
época. Tenho que dedicar
este prémio a todos os bra-
carenses, mas principal-
mente a todos os acade-
mistas que sabem bem o
que este clube passa e as
dificuldades que tem que
ultrapassar para podermos
lutar por estes objectivos.”

Humberto Gomes (capitão do
ABC/UMinho)

“Fui campeão nacional este
ano, estive no europeu. Te-
mos em breve o campeo-
nato europeu universitário e
vamos ver como corre. Os
mais jovens digo-lhes para
fazerem desporto que só
lhes faz bem ao corpo e à
mente. Quem não conhece
o taekwondo experiente
que vai ver os benefícios
que terá. A melhor forma é
mesmo experimentar.”

João Ferreira (campeão nacional
taekwondo pelo ABC/UMinho)

“Fomos bicampeões nacio-
nais e tivemos uma época
de grande nível. Sabe bem
ser reconhecido aqui em
cima de palco, pelos braca-
renses, em frente a toda a
gente e não só nos jornais.
Tenho que agradecer a
todos os atletas, treinadores
e directores do clube que
contribuíram para conse-
guirmos alcançar todos
estes feitos.”

Gonçalo Meira (jogador do
Hóquei Clube de Braga)
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BRAGA
| Carlos Costinha Sousa/Joana Rus-
so Belo/ Miguel Machado e Paulo
Machado | 

A categoria de Melhor Treinador
ditou um empate entre dois dos
nomeados, o que motivou a dis-
tinção a Carlos Resende (Ande-
bol) e José Carvalho Sousa, mais
conhecido como Chalana, no
mundo da Canoagem.

Aos 44 anos, Carlos Resende é
treinador do ABC/UMinho, des-
de o ano de 2011. Na presente
temporada desportiva levou o
clube bracarense a grandes fei-

tos, tendo assegurado a conquis-
ta da Supertaça de Portugal e da
Taça de Portugal, numa época
em que o ABC alcançou também
a terceira posição no campeona-
to nacional. Na temporada pas-
sada, levou o clube bracarense à
final da Taça Challenge, disputa-
da na Roménia. Foi considerado
treinador do ano pela Federação
de Andebol de Portugal.

“Agradecer à Câmara Munici-
pal de Braga por mais uma vez
reconhecer o mérito desportivo.
Importante para a nossa forma-
ção, a formação dos nossos jo-
vens e do nosso bem-estar. Dar

uma palavra de apreço ao outro
vencedor, o Chalana, por todos
os resultados que tem consegui-
do na canoagem. Mérito deste
prémio é de todos os que estão
por trás de nós na estrutura do
clube”, referiu o treinador.

Quanto a Chalana, é o actual
técnico nacional da Federação
Portuguesa de Canoagem nos
escalões de seniores e sub-23
masculinos, assim como treina-
dor pessoal do consagrado atleta
Emanuel Silva. Conta no currí-
culo com uma medalha em Jo-
gos Olímpicos, assim como inú-
meros títulos nacionais e meda-

lhas internacionais, contando na
presente época com uma meda-
lha de prata no campeonato eu-
ropeu da especialidade e alcan-
çando o apuramento para os
Jogos Olímpicos Rio 2016.

José Carvalho Sousa também
deixou umas palavras, lembran-

do que este galardão surge pela
entrega e dedicação dos seus
atletas: “dedicar este prémio à
minha família, aos meus amigos
e, acima de tudo, aos atletas.
Neste grupo está um atleta ex-
traordinário e este galardão, co-
mo é evidente, também é dele”.

BRAGA
| Joana Russo Belo/Paulo Macha-
do/Carlos Costinha Sousa | 

Depois de ter vencido o troféu
na primeira edição do evento,
em 2014, Daniel Freitas voltou a
festejar a conquista do galardão
de Melhor Árbitro.

Aos 29 anos, jovem árbitro da
Categoria Nacional de Elite/In-
ternacional Continental EHF
cumpre a 11.ª época como árbi-
tro - faz dupla com César Carva-
lho - numa carreira que iniciou
aos 18 anos.

“Quero endereçar os parabéns
aos restantes nomeados porque
também mereciam este galar-
dão. É com muito orgulho que
recebo esta homenagem que é
fruto de todo o trabalho que te-
nho vindo a fazer. É o reconheci-
mento do meu trabalho”, referiu
o árbitro, explicando também
que sendo a arbitragem de ande-
bol praticada por uma dupla, o
galardão também é do seu com-
panheiro: “um jogo de andebol é
dirigido por uma dupla de árbi-

tros e este gaardão é partilhado
com o César Carvalho, com
quem partilho esta homenagem.
Tenho que agradecer também a
Raúl Maia, Jorge Fernandes,

Jorge Rodrigues, Manuel Morei-
ra, José Pereira, AA Braga e
FFAP. A família é a mais afecta-
da pelas minhas ausências e a eles
quero agradecer este galardão”.

FLÁVIO FREITAS

Carlos Resende e Chalana partilharam o prémio de Melhor Treinador

FLÁVIO FREITAS

Daniel Freitas repetiu o triunfo no galardão de Melhor Árbitro

Carlos Resende 
e Chalana considerados 
os Melhores Treinadores
EMPATE TÉCNICO entre dois dos nomeados ditou a partilha do galardão.
Carlos Resende e Chalana foram os grandes vencedores.

Na modalidade Andebol

Daniel Freitas volta a conquistar
o galardão de Melhor Árbitro

II Gala do Desporto

“Estou muito feliz por ver o
nosso trabalho ao longo da
época recompesado. É mui-
to positivo para animar os
jovens atletas. Lutem sem-
pre, acreditem. As dificulda-
des são muitas, é bem ver-
dade, mas com o apoio de
todos, principalmente dos
treinadores, das famílias e
dos companheiros com que
treinamos e competimos
será possível alcançarem
tudo o que sonharem”.

Elsa Gomes (campeã nacional
júnior estafeta e 1500 metros)

“Estão em Budapeste, na
Hungria a representar o país
e a cidade de Braga no cam-
peonato europeu de kick-
boxing e full contact. São
dois atletas ainda muito jo-
vens, mas que já demons-
tram toda a sua qualidade e
estão muito orgulhosos por
fazerem parte desta festa
que é a Gaça do Desporto
de Braga 2015 e de serem
galardoados.

José Silva
treinador de João e Diogo

(atletas do Boxe Clube de Braga)

Em nome da APD agradece-
mos ao município pelo
apoio que tem dado. Têm
acreditado no nosso projec-
to. Tenho que agradecer a
todos os atletas porque sem
eles este feito não seria pos-
sível. No sábado passado
vencemos a Supertaça e
portanto foi um bom início
de época. Somos atletas da
cidade e como tal precisá-
mos do vosso apoio: Braga,
juntem-se a nós.

Manuel Vieira (APD Braga)

“Temos que agradecer à
Câmara Municipal de Braga
por este galardão e pelo
apoio que nos tem dado ao
longo das temporadas a
que nos temos vindo a
dedicar à prática desta
modalidade. Mas mais
importante do que isso,
gostávamos de dedicar a
conquista deste troféu ao
nosso treinador professor
Luís Marta”.

Mário Peixoto (atleta de Boccia)
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II GALA DO DESPORTO  ANTÓNIO SALVADOR E SC BRAGA EM DESTAQUE 

BRAGA PREMEIA MÉRITO DESPORTIVO
Págs. 18 a 22
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BEIRA-MAR                                    28

Treinador: Eugénio Bartolomeu.
Diogo Portas; João Teixeira (1), Ricardo
Seno (8), André Marques (5), Minorzik
Lourenço, Bernardo Portas (3) e Felino
Lopes (3) - sete inicial - Paulo Aló, Tiago
Novo, Edgar Martins (1), Rodrigo
Cunha (1), Carlos Rocha (2), Ruben
Alves (3) e Sérgio Costa (1).

ALBICASTRENSE                        20

Treinador: José Caetano.
Emanuel Borges; João Costa (1), João
Diogo, Francisco Nicolau (2), Tiago
Vieitas (11), Henriques Figueiredo e Ri-
cardo Roberto (1) - sete inicial - José
Pereira, João Poças, Nuno Leitão, João
Martins, João Galvão, Tiago Carmo (1),
Filipe Pereira (1), Miguel Aniceto (1) e
Ricardo Oliveira (2).

Pavilhão Gimnodesportivo de Angeja.
Assistência: cerca de 50 espectadores.
Árbitros: Mário Coutinho e Ramiro
Silva (AA Aveiro).
Oficial de Mesa: Rosa Pontes (Aveiro).
Ao intervalo: 14-9

Avelino Conceição

Entrando com bastante deter-
minação, a equipa do Beira-
Mar cedo começou a construir
uma vitória que no final lhe ga-
rantiu a passagem à segunda
eliminatória da Taça de Portu-
gal de Seniores Masculinos,
ronda onde irá defrontar o São
Paio de Oleiros, equipa de uma
divisão superior (2.ª Divisão

Nacional). Perante um adver-
sário do seu escalão, os auri-
negros só por uma vez estive-
ram em desvantagem (4-5) em
toda a partida - na fase inicial
as equipas mantinham algum
equilíbrio, havendo mesmo
muito mais “luta” homem a ho-
mem do que propriamente
clarividência na construção de
jogo ofensivo.

A equipa de Castelo Branco,
com alguns jogadores que ou-
trora vestiram a camisola de
clubes da primeira e segunda
divisões, nunca se adaptaram
ao rigor defensivo por parte do
Beira-Mar, que na parte final

da primeira parte fez um par-
cial de 4-0, passando o resul-
tado para um justo 14-9. E, ao
intervalo, a vantagem de cinco
golos deixava a equipa avei-
rense numa posição confortá-
vel para seguir em frente na
competição.

Com uma segunda parte de
luxo, o Beira-Mar partiu para
para cima do adversário e, com
grande volume de jogo ofen-
sivo que a equipa do Albicas-
trense não conseguiu deter, fa-
zendo um parcial de 9-0 que
arrumou por completo com
todas as dúvidas quanto ao
vencedor desta eliminatória.

Destaque para as exibições
de André Marques e de Ri-
cardo Seno na equipa do Beira-
Mar, que não deu hipóteses a
um adversário, onde Tiago
Vieitas tentou remar contra o
caudal ofensivo do conjunto
de Aveiro. O número nove foi
o melhor marcador, apon-
tando mais de metade dos go-
los da da equipa albicastrense,
que ainda assim não evitou
uma vitória esclarecedora e
bastante motivante da forma-
ção orientada por Eugénio
Bartolomeu, que foi uma agra-
dável surpresa, mostrando
grande qualidade de jogo, bem
acima daquilo que lhe vimos
fazer na época passada.

Num jogo bastante intenso,
e por vezes até algo viril, a con-
ceituada dupla aveirense es-
teve irrepreensível, realizando
um magnifico trabalho. |

RESULTADOS

Taça de Portugal
1.ª Eliminatória/Zona 2

SIR 1.º Maio-Alavarium                43-24
NDA Pombal-Sp. Espinho          23-39
S. Bernardo-Carregal Sal            48-15
Estarreja AC-Feirense                   26-23
Académica-Ac. Viseu                     33-29
Ílhavo AC-Sismaria                           28-34
Beira Mar-Albicastrense            28-20
Monte-Batalha                                    26-19

“Passaporte” carimbado
com vitória esclarecedora
Apurado O Beira-Mar foi uma agradável surpresa na primeira eliminatória
frente a um adversário que só equilibrou o jogo nos primeiros minutos

André Marques teve acção determinante, apontando cinco golos

Andebol
Taça de Portugal

RICARDO CARVALHAL
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 Pedro Vieira da Silva

 

O
Theatro Circo foi 
palco, ontem à noi-
te, da entrega dos 
prémios da II Gala 

do Desporto de Braga. O 
prémio excelência foi para 
o Sporting de Braga, pelos 
resultados alcançados em 
2014 nas diferentes moda-
lidades, mas muitos ou-
tros foram galardoados.

António Salvador, líder 
do clube arsenalista, foi 
eleito melhor dirigente 
desportivo, batendo João 
Luís Nogueira (ABC/UMi-
nho) e Pedro Dias (vice-
-presidente da FPF).

A II Corrida São João 
venceu na categoria de 

mour diferente à II Ga-
la do Desporto e, logo no 
início, percebeu-se que tu-
do tinha sido programado 
ao pormenor. Sala cheia, 
convidados trajados a ri-
gor, muitas caras conhe-
cidas do desporto e não 
só. As festividades abri-
ram com uma demons-
tração/dança de “hospe-
deiras” (Escola de Dança 
Backstage), que deram ins-
truções sobre a forma co-
mo iria funcionar a festa.

Seguiu-se um vídeo so-
bre os diversos eventos 
realizados na capital do 
Minho e imagens de al-
guns dos nomeados para 
os prémios. Futebol, BTT, 
andebol, atletismo, ciclis-
mo, boccia, voleibol, auto-
mobilismo, basquetebol, 
ténis e muitos outras mo-
dalidades desfilaram num 
filme que comoveu mui-
tos dos presentes.

 «Bem-vindos à mais 
bela casa do país, o Thea-
tro Circo», foi assim que a 
speaker de serviço abriu o 
espetáculo.

Sameiro Araújo, verea-
dora do desporto da CMB, 
usou da palavra e come-
çou por dar as “boas-vin-
das” aos presentes. 

«Este é um local de ex-
celência para homenagear 
atletas de excelência. Ele-
varam, bem alto, o nome 

gala do desporto de braga

Prémio excelência para o Sporting de Braga, 
Salvador e Corrida S. João também galardoados

melhor evento desporti-
vo, superando a concor-
rência do Campeonato 
da Europa de Andebol, da 
36.ª Rampa da Falperra e, 
ainda, da Volta a Portugal 
em bicicleta.

Daniel Freitas foi elei-
to o melhor árbitro.

Na luta entre técnicos 
– Carlos Resende (ABC/
/UMinho), José Sousa (ca-
noagem) e Vítor Silva (HC 
Braga) – registou-se um 
empate entre Resende e 
Sousa e, por isso, os dois 
subiram ao palco.

Gala com glamour, 
animação e prémios
A Câmara Municipal de 
Braga quis dar um gla-

Os galardoados da II Gala do Desporto de Braga

de Braga e de Portugal», 
disse, pedindo um espe-
cial aplauso para aqueles 
que gravitam à volta dos 
atletas: pais, familiares, 
psicólogos, treinadores. 
«Em Braga não há descul-
pa para não se fazer des-
porto, porque são muitos 
os programas que a CMB 
oferece aos seus muní-
cipes. Queremos ver os 
bracarenses ativos e com 
melhor qualidade de vi-
da», destacou a vereado-
ra do Desporto, dirigin-
do-se, depois, aos mais 
novos. «Trabalhem sem-
pre, amanhã poderão ser 
vocês a estar aqui a ser ho-
menageados», finalizou.

Ricardo Rio, presiden-
te da edilidade bracaren-
se, foi o primeiro a subir 
ao palco para entregar à 
equipa da Associação Por-
tuguesa de Deficientes 
de Braga, vencedora da 
Taça de Portugal em ca-
deira de rodas (basquete-
bol), o respetivo prémio. 
A equipa venceu, no pas-
sado sábado, a supertaça 
de  basquetebol em cadei-
ra de rodas.

A Gala de Desporto ser-
ve para reconhecer, de 
forma pública, o mérito 
e excelência do «que de 
melhor se faz e se prati-
ca» ao nível desportivo em 
Braga, disse Ricardo Rio. 

«Este é um evento que 
serve para prestar home-
nagem aos campeões bra-
carenses, que demons-
traram o seu mérito 
desportivo a nível nacio-
nal, europeu e mundial. 
Esta é a forma singela que 
escolhemos para home-
nagear todos aqueles que 
alcançaram resultados 
de elevado grau de mé-
rito desportivo. Que este 
evento seja um incentivo 
para que todos conquis-
tem cada vez mais títulos 
e levem o nome de Braga 
cada vez mais longe, mun-
do fora», juntou o edil.

Ao todo, foram entre-
gues 74 prémios. 
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Ricardo Rio entregou prémio ao presidente da SC Braga
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Sameiro Araújo com os treinadores vencedores, Carlos Resende e José Sousa

Diretor do Diário do Minho entregou prémio ao árbitro
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DESPORTO  O Theatro Circo encheu, ontem, para receber a II Gala do Desporto de Braga, 
na qual foram entregues 74 prémios. António Salvador foi distinguido como melhor 
dirigente desportivo, a II Corrida São João venceu na categoria de melhor evento 
desportivo, Daniel Freitas foi eleito o melhor árbitro e, nos treinadores, 
Carlos Resende e José Sousa venceram em conjunto. P.29
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Braga homenageou
mérito desportivo
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S \ 
ANDEBOL   
Estágio da seleção 
nacional masculina, de 
preparação para a fase de 
qualificação europeia 
do campeonato 
do mundo, a decorrer no 
Centro de Estágio de Rio 
Maior, até dia 4. 

BASQUETEBOL 
Etrope Cup - 2.ajornada/ 
Grupo B: Sopron-Benfica, 
18h45, Novomatic Arena 
(Hungria). 

C ORFEBOL  
10.0  Mundial de Corfebol. 
com  a participação da 
seleção portuguesa, em 
Gent, Tielen e Antuérpia 
na Bélgica, a decorrer até 
dia 8. 

FUTEBOL 
Liga dos Campeões - Fase 
de grupos/4.a Jornada 
Benfica-Galatasaray,19h45, 
Estádio da Luz. 
Youth League - fase de 
grupos/Aa Jornada: 
Benfica-Galatasaray,13h00, 
Caixa Futebol  Campus. 

Ly 
Taça Intercontinental 
(Dubai». com 
a participação da seleção 
portuguesa - 
Portugal-México,12115; 
Taiti-Irão,16h00. 
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Seleção parte amanhã de 
Lisboa ao meio-dia e só tem 
chegada prevista a Telavive 
às 23hoo, isto sem contar 
com eventuais atrasos 

ÁMISIÇÃO PARA 
VOLTA R À EME CONVOCADOS 

NOME POSIÇ AO C LU 

Ricardo Candeias GR Pontariit(Fra) 
Alfredo ~Una GR FC Porto 
João Matiz GR Aguas Santas 
Fãblo Vkérago PE ABC 
Pedro Solha PE Sporting 
Pedro Poetara PO Sporting 
António Areia PD FC Porto 
Carita Stquedra P Belenenses 
Bnino Moreira P Sporting 
Tiago Roda P Wisia Plodc(Po0 
Gilberto Duarte LE FC Porto 
Fábio Magalhães LE Sporting 
Bosko %dano* LE Sporting 
Rui Seva C FC Porto 
!Bino Regue C FC Porto 
João Ferraz W Wetziar (Ale) 
PedroSpInota LD Sporting 
Cláudio PieBoio LD Maddra SAD 

Picições: Ca - guardindes: PE - oontseso~ 
- pont:H:111~P - Divá - lateral-~cla. C - 

centrak LD - laterarldrelto 

APURAMENTO MUNDIAL 
DE FRANÇA'2017 

EM ISRAEL 

03/M 
Portugek-Est6nla 15h15 

Israel-Ge6rgla 17h40 
06/T1 
Estônia-Israel 14h00 
Geórgia-Portugal 16h15 
07/11 
Estónia-Geórgia 15h00 
Portugal-Israel 17h15 

Só a vitória num grupo que 
conta com Estónia, 
Geórgia e Israel permitirá a 
Portugal disputar um 
último play-off de acesso 
ao Mundial, fase em que 
serão apuradas nove 
nações europeias 

MULO& TEMERA 
000 Sem marcar presença 
numa grande competição des-
de o Europeu de 2006, a Sele-
ção Nacional de andebol pre-
para a fase de pré-apuramento 
para oMun.dial de França'2017 
com confiança. O primeiro 
passo rumo aocampeonato do 
mundo, que escapa desde 
2003, vai dar-se em Israel, lo-
cal dos embates com Estónia, 
Geórgia e a equipa da casa, en-
tre quinta-feira e sábado. Só o 
primeiro lugar do grupo dá 
acesso a um derradeiro play-
off disputado a duas mãos e 
onde serão possíveis adversá-
rias de Portugal entre as 12 
equipas que não farão pódio 
no Europeu'2016. Dos nove  

duelos do play-off, sairão as 
nações europeias apuradas e 
que vão juntar-se a França e 
aos três primeiros classifica-
dos do Europeu. 

A fé na capacidade dos joga-
dores é total "Têm muita am-
bição, uma ambição que lhes 
corre no sangue e quando 
olhamos para os olhos dos jo-
gadores o que nós sentimos é 
essa vontade e essa vontade 
pode dar-nos o apuramento", 
afirmou o selecionador nacio-
nal Rolando Freitas. 
No "media openday" realiza-
do em Rio Maior, local do está-
gio da equipa das Quinas, a 
boa-disposição foi uma cons-
tante e nem o facto de o apu-
ramento ser disputado semjo-
gos em território nacional tira 
o foco do objetivo principal. 
"Portugal pode ser melhor do 
que os outros. O ranking é 
apertado, estamos em 20.° lu-
gar e Israel é 24.°, estamos 
muito próximos, mas de qual-
quer das formas a questão do 
favorito no desporto vê-se  

dentro do campo. O calendá-
rio pouco importa. Agradava-
me mais jogar em Portugal 
contra Israel no último jogo, 
mas é o calendário que temos 
e é um chip que já ultrapassá- 

"Na Alemanha, já 
ganhei mais 
experiência, 
porque todos os 
jogos são 
competitivos" 

"Acho que 
Portugal precisa 
de ter mais 
jogadores em ligas 
competitivas" 
João Ferraz 
Lateral-direito 

mos", vincou o técnico luso. 
A qualidade de jogadores 

como João Ferraz, que, este 
ano, se tornou o primeiro luso 
a alinhar na Bundesliga - pelo 
Wetzlar - o campeonato mais 
forte do mundo, pode ser de-
terminante. "Já ganhei mais 
experiência, porque todos os 
jogos são competitivos e qual-
quer equipa pode ganhar. 
Acho que Portugal precisa de 
ter mais jogadores em cam-
peonatos mais competitivos", 
sublinha o antigo lateral-di-
reito do FC Porto, consideran-
do que a Seleção Nacional "é 
favorita" nesta fase de grupos. 
Também o capitão Tiago Ro-
cha, que alinha no Wisla Plock 
(Polónia), está convicto no 
primeiro lugar do grupo. "Há 
mais jogadores em ligas euro-
peias e isso faz evoluir. Por ve-
zes, é difícil explicar o que 
acontece para falharmos os úl-
timos apuramentos, mas esta-
mos todos a trabalhar bastan-
te bem e com vontade de con-
seguir esse apuramento."  

**o Concentrada em Rio 
Maior desde a passada quinta-
feira, a comitiva nacional par-
te amanhã para Israel e os jo-
gadores terão de enfrentar 
uma viagem desgastante pelo 
númerode horas. Pelas12h00, 
aSeleção partede Lisboarumo 
a Frankfurt, sendo que o voo 
de ligação até Telavive está 
previsto para as 17h50. Se não 
houver atrasos, o avião aterra-
rá em Israel às 23h00, haven-
do apenas um curto período 
de recuperação e adaptação, 
pois o jogo com a Estónia está 
agendado para as 15h15 de 
quinta-feira. No aeroporto lo-
cal é até possível que a Seleção 
se cruze coma equipa de fute-
bol do FC Porto que estará de 
regresso à Cidade Invicta nes-
sa noite, após o jogo com o 
Maccabi, relativo à Liga dos 
Campeões. 

REENCONTRO 
PARA OS DOIS 
ESTREMES 
***Chamados pela primei-
ra vez à Seleção Nacional, 
João Moniz e Carlos Siqueira 
(na foto) cumprem um so-
nho, embora saibam que po-
dem falhar a viagem para Te-
lavive, uma vez que Rolando 
Freitas só irá levar 16 jogado-
res. "Não estava à espera de 
ser chamado tão cedo. Ainda 
não era praticante e já via jo-
gar muitos destes jogadores 
que são referências para mim. 
Estou a desfrutar do momen-
to", diz o guarda-redes João 
Moniz que é colega de quarto 
de Carlos S iqueira, como qual 
se cruzou no Belenenses. O 
pivô dos azuis do Restelo con-
fia no sucesso da equipa das 
Quinas. "Será sempre com-
plicado, mas vamos a Israel 
para passar esta fase e depois 
apanhar um dos tubarões no 
play-off", diz Carlos Siqueira. 
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“A equipa tem
muita ambição”
Andebol. Selecionador nacional diz que a vontade da equipa

será determinante nos passos que faltam dar rumo ao Mundial.

Rolando Freitas definiu ontem a am-
bição como a principal arma para
os jogos de qualificação para o play-
-off do Mundial, no qual espera “ga-
rantir o apuramento”. “A equipa
tem muita ambição, que lhe corre
no sangue e quando olhamos para
os olhos dos jogadores, o que senti-
mos é essa vontade, essa ambição e
essa vontade pode dar-nos o apura-
mento. Estamos a preparar-nos para
que possamos expor o nosso jogo
para que consigamos trazer de lá a
qualificação”, disse o selecionador,
reconhecendo que o facto de os clu-
bes estarem em mais competições
europeias e de haver mais jogadores
no estrangeiro faz com que a equipa
pareça “mais capaz”.

• Prova: qualificação para o
derradeiro play-off de apuramento
do Mundial de 2017, em França;
• Local do apuramento: Israel;
• Adversários de Portugal:

Estónia, Israel e Geórgia;
• Calendário: Estónia (5 de novem-
bro), Geórgia (6) e Israel (7).

Síntese

Tiago Rocha, capitão da Seleção,
explicou que a equipa terá de pen-
sar “jogo a jogo”. O pivot dos pola-
cos do Wisla Plock reconheceu que
preferia jogar “em casa”, mas tudo
fará para conseguir o apuramento.
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CAPITÃO. Tiago Rocha (25) lidera Pedro Portela e João Ferraz 

.NDEBOL 

OBJETIVO: PLAYOFF 
Seleção Nacional 
prepara em Rio Maior 
o ataque ao apuramento 
para o Mundial 

VÍTOR VENTURA 

11 A Seleção Nacional teve on-
tem um dia diferente. Todo o gru-
po de trabalho, incluindo a equi-
pa técnica - Rolando Freitas e 
,buís Monteiro -, recebeu a visita 
da comunicação social em Rio 
Maior, local onde a equipa portu 
guesa cumpre um estágio, desde 
29 de outubro, tendo em vista a 
qualificação para o playoff do 
Mundial de 2017. 

Foi um contacto livre e sem bar-
reiras em que os jornalistas pude-
ram assistir a uma sessão de treino 
no Complexo Desportivo de Rio 
Maior, ao qual se seguiu um perío-
do de convívio com todo o grupo. 

Os 18 convocados por Rolando 
Freitas mantêm-se em Rio Maior 

"GUANDO VRAOSOS OLHOS DOS 
JOGADORES, SENINIOSAMIOÇÃO 
DE CHEGARA° APURANIENTO", DIZ 
ROLANDO FRBTAS 

até amanhã, dia em que a Seleção 
viaja para Israel, onde na 5.° feira 
inicia a fase de qualificação, de-
frontandosucessivamente Estónia, 
Geórgia (6.° feira) e Israel (sábado). 

Pelo ranking, Portugal regista a 
melhor posição entre as restantes 
seleções, contudo o selecionador 
Alotando Freitas recusa que a Se-
leção Nacional seja considerada 
favorita. "O ranking é apertado. 
Estamos em 20.° lugar e Israel em 
24.º, mas a questão do favoritis-
mo só se vê dentro de campo", 
disse o técnico português, quere- 

conhece que os jogadores éstão a 
trabalhar muito bem. "A equipa 
tem muita ambição e quando 
olhamos para os olhos dos joga-
dores sentimos a vontade e ambi-
ção de chegar ao apuramento", 
salientou Rolando Freitas. 

Capitão com esperança 
Tiago Rocha, capitão da Seleção 
Nacional, gostaria de defrontar Is-
rael já qualificado. "Seria fantásti-
co nos dois primeiros jogos ficar - 
mosjá apurados, mas é muito difí-
cil. Temos de pensar jogo a jogo", 
disse Tiago Rocha, jogador que ali-
nha no Orlen Wisla Plock (Poló-
nia) e que soma 239 golos em 88 
internacionalizações. o 

João Moniz feliz 
com convocatória 
João Moniz e Carlos Siqueira são 
os dois estreantes no atual grupo 
de trabalho que está em Rio 
Maior. O guarda-redes do Águas 
Santas confessa a sua felicidade 
pela chamada. "Não estava à es-
pera tão cedo, já que ainda sou 
muito novo [tem 20 anos]. É uma 
felicidade trabalhar com estesjo-
gadores. alguns deles já admirava 
e ainda não jogava. Não sei se fico, 
visto competir com dois guarda-
redes muito bons, Candeias e 
Quintana", disse Moniz. 

OPERAÇAO ISRAEL 

Portugal . 
em vantagem 
Ul Portugal, historicamente, 
tem vantagem sobre as três se-
leções com quem vai discutir o 
acesso ao playoff de 2017 em Is-
rael. Com  a Geórgia, soma 3 vi - 
t órias , a última em 1998/99, 
por 21-20. Frente à Estónia, a 
Seleção soma 8 vitórias e duas 
derrotas. Mas é com Israel que 
Portugal tem encontrado 
maior oposição (8 vitórias, 5 
derrotas e dois empates). o 
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ANDEBOL 

1.90Wolerrinha 

6.1  jorna& CS Madesa-Aerviorada, 2315; Alava-
num-P Manue1,29-26.7.11ffineda letak els 2415; 
P Manuel( Galia, 2539; Madura S6D-Alpendora. 
da,32-13; C. João Banos-S. loana,22 18; A4omada-Na-
vanum,2133 Chellmikx 1.9  Madera SAD, Zipts; 2.9  
C Gae, 21; 3 9  thranurn, /9; 4.9C Joào Badm, 19; 5.9  
~st" 15, 6 9  CS Madera, 13, 7 ~32; 8.9  
leta,12; 9 95 bana, 10; 10.9.1~Us,10;119P. Manuel, 
9, 12.9Alpendciada, 7. 
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BRAGA
| Miguel Machado | 

A segunda edição da gala anual
do Desporto de Braga, organiza-
da pelo município bracarense,
realiza-se hoje, a partir das
21.30 horas, tendo como palco o
emblemático Theatro Circo. 

Reconhecer o mérito desporti-
vo de excelência de todos os
atletas campeões nacionais, me-
dalhados internacionais federa-
dos, universitários e escolares,
de diversas modalidades, é o
grande objectivo do evento, que
vai ainda distinguir o trabalho
desenvolvido por vários agentes
desportivos, como dirigentes,

treinadores e árbitros. Na Gala
será, igualmente, distinguido o
melhor evento desportivo, com a
particularidade de serem os bra-
carenses a elegerem qual o even-
to que mais se destacou no ano,
numa votação feita on-line.

No total, serão entregues cerca
de 70 galardões, nas mais diver-
sas categorias. 

Relativamente aos prémios por
nomeação, recordamos aqui os
nomeados por categorias:

- os três nomeados na categoria
árbitro para esta II Gala do Des-
porto de Braga são: Daniel Frei-
tas (andebol), Hugo Marques
(futsal) e Nuno Manso (futebol).

- os nomeados para o prémio

na categoria de treinador são:
Carlos Resende (ABC/UMinho
andebol); Vitor Silva (Hóquei
Clube de Braga); José Sousa
(canoagem);

- os nomeados para o prémio
na categoria de dirigente são:
António Salvador ( presidente
do SC Braga); João Luis No-
gueira (presidente do ABC/
/UMinho); Pedro Dias (Federa-
ção Portuguesa de Futebol);

- os nomeados para o prémio
na categoria de melhor evento
são: Europeu de Andebol Uni-
versitário; Rampa da Falperra;
Corrida de S. João de Braga;
Volta a Portugal em Bicleta e
Corrida de S. Silvestre.

Para além destes nomeados, a
autarquia vai ainda distinguir
outros bracarenses que brilha-
ram ao mais alto nível em 2015.

II Gala do Desporto

Theatro Circo acolhe hoje 
II Gala do Desporto de Braga
HOJE, A PARTIR DAS 21.30 HORAS, realiza-se a II Gala do Desporto organizada pela Câmara Mu-
nicipal de Braga. Cerimónia vai homenagear os melhores atletas, dirigentes, treinadores, árbitros e
eventos que decorreram este ano 2015, de várias categorias. O palco da festa é no Theatro Circo.

DR

Sala do Theatro Circo é o palco da II edição da Gala do Desporto do Município de Braga

No total, são cerca de
70 os galardões que a
Câmara Municipal de Braga
vai entregar nesta II Gala
do Desporto, evento que
reconhece o trabalho de
todos os campeões nacio-
nais e também medalhados
internacionais em 2015.
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THEATRO CIRCO ACOLHE
II GALA DO DESPORTO
Acompanhe em directo, a partir das 21.30 horas 
Rádio Antena Minho (106.0 FM) Pág. 26
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CS Madeira mais forte bate Alpendorada 
Excelente a vitória conseguida pela 
formação de seniores femininos do 
CS Madeira ante Alpendorada por 
23-15, partida a contar para a fase re-
gular do Campeonato nacional da I 
Divisão. 

Ao intervalo as comandadas do 
técnico Marco Freitas, estavam 
igualmente em vantagem por 13-8. 

Uma partida onde as madeiren-
ses se apresentaram a praticar um 
andebol com eficácia mas sobretu-
do conseguindo fazer uma boa 
gestão dos seus limitados recursos 
em termos de experiência neste ní- 

vel de competição. O Alpendorada 
que na véspera já havia 'sofrido' 
uma derrota clara frente ao Madei-
ra SAD revelou-se frente ao Sports 
incapaz de contrariar a melhor or-
ganização das madeirenses. Sara 
Gonçalves voltou a ser a melhor 
marcadora das madeirenses, on-
tem com 9 golos. 

O Madeira alinhou com, Nádia, 
Lisandra, Maria Freitas (1), Ana 
Castro (5), Sandra, Sara Gonçalves 
(9), Petra, Liya, Ana Abreu (1), Ma-
ria Ramos (4), Odete Freitas (1), 
Claudia (2), Jessica, Carlota e Vera. 

Página 18



A19

  Tiragem: 8500

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 27

  Cores: Cor

  Área: 17,19 x 16,36 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 61663799 02-11-2015

Campeões disTINGUIDOS

Gala do Desporto de Braga
hoje no Teatro Circo

A
II Gala do Despor-
to de Braga reali-
za-se hoje, a partir 
das 21h00, no Tea-

tro Circo, e vai premiar 
várias dezenas de atletas 
que, ao longo do último 
ano se evidenciaram nas 
respetivas modalidades.

Para além dos cam-
peões, a Gala atribuirá 

Os distinguidos na I Gala, realizada em 2014

ainda alguns prémios es-
peciais, nomeadamente 
ao treinador, dirigente e 
árbitro do ano, bem co-
mo ao evento desportivo 
que igualmente se desta-
cou em 2015.

Recorde-se que a vota-
ção, nos eventos despor-
tivos, estão o Campeona-
to da Europa de Andebol 

Universitário, a 36.ª Ram-
pa da Falperra, Corrida 
de S. João, 37.ª S. Silves-
tre, e Volta a Portugal em 
bicicleta.

Nuno Manso (futebol), 
Daniel Freitas (andebol) 
e Hugo Marques (futsal) 
são os três árbitros que 
vão disputar o troféu, en-
quanto nos treinadores a 

"luta" é entre Carlos Re-
sende (ABC), José Sousa 
(canoagem) e Vítor Silva 
(Hóquei de Braga).

Nos dirigentes, os no-
meados são António Sal-
vador, presidente do SC 
Braga, João Luís Noguei-
ra, presidente do ABC, e 
Pedro Dias, vice-presiden-
te da FPF.

D
M
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GALA DO DESPORTO
DE BRAGA HOJE,

NO TEATRO CIRCO
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ANDEBOL
Décio Ferreira
decioferreira@jm-madeira.pt

Em partida a contar para a
sexta jornada do Campeona-
to Multicare 1a Divisao Fe-

minina, o CS Madeira recebeu
e venceu na tarde de ontem a

CS Madeira recebeu e venceu formação do Alpendroada
formação do Alpendroada por
claros 23-15. Tal como havia su-
cedido no sábado, diante da SAD,
o Alpendroada acabou por ter
um fim-de-semana “negro” na
Madeira, pois em dois jogos so-
freu outras tantas derrotas. On-
tem, o resultado acabou por ser
bem menos penoso, no entanto
a vitória das madeirenses é cla-
ramente aceitável.
A formação do CS Madeira en-

trou bem melhor na partida e

foi sem surpresa que ao inter-
valo já vencia por 13-8, isto pe-
rante um Alpendroada que ten-
tava jogar longe da sua baliza
mas sem grande sucesso. Na
segunda parte, mais do mesmo,
as madeirenses a dominar e as
continentais a tentar controlar
a partida mas quase sempre
sem sucesso. No final, vitória
do CS Madeira, que deixa a equi-
pa madeirense na sexta posição
com um total de 13 pontos JM
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tão cedo, ainda sou novo, quando fui convocado foi uma enorme felicidade e poder trabalhar com este
grupo é ótimo. Estou a trabalhar, o estágio tem corrido bem, mas também tenho noção que estou a
competir com dois guarda-redes muito fortes, mas só estar aqui já é bom, é sinal que contam comigo,
assumiu o guardião, de 20 anos Tiago Rocha, capitão da seleção portuguesa de andebol, disse esta
segunda-feira que a equipa pensa "jogo a jogo" com o objetivo de vencer Israel, Estónia e Geórgia na
qualificação para o playoff do Mundial. "Seria fantástico nos dois primeiros jogos ficarmos já
qualificados, é muito difícil e não queremos estar a fazer contas antes dos principias jogos, temos de
pensar primeiro no jogo de quinta-feira e jogo a jogo conseguirmos todas as vitórias para acertar a
qualificação", afirmou. O pivot, que alinha nos polacos do Wisla Plock, explicou que preferia disputar
os jogos da fase de qualificação em Portugal, assumindo contudo que Portugal vai tentar contrariar o
ascendente da seleção de Israel por jogar em casa. "Preferíamos jogar os três jogos em casa junto do
nosso público, obviamente que será mais complicado sendo em Israel, mas iremos tornar tudo
possível e conseguir o apuramento, que é o objetivo. No ranking somos nós os favoritos, mas
sabemos também da qualidade de Israel. Demonstrou no último apuramento alguma qualidade
principalmente nos jogos em casa, uma defesa bastante agressiva, mas vamos tentar contrariar isso",
sublinhou. Contrastando com a experiência de Tiago Rocha, que conta com 239 golos em 88
internacionalizações, surgem os estreantes João Moniz, guarda-redes do Águas Santas e Carlos
Siqueira, 'pivot' do Belenenses, que embora não saibam se seguem na comitiva, uma vez que saíram
dois dos 18 convocados dois até terça-feira, que se mostraram muito felizes com a primeira chamada
à seleção principal. "Não estava à espera [de ser chamado] tão cedo, ainda sou novo, quando fui
convocado foi uma enorme felicidade e poder trabalhar com este grupo é ótimo. Estou a trabalhar, o
estágio tem corrido bem, mas também tenho noção que estou a competir com dois guarda-redes
muito fortes, mas só estar aqui já é bom, é sinal que contam comigo", assumiu o guardião, de 20
anos. O outro estreante, o pivot Carlos Siqueira, assumiu estar "a trabalhar para ficar no grupo",
Portugal parte para a Israel na quarta-feira, disputando na quinta-feira o primeiro jogo diante da
Estónia, o segundo, com a Geórgia no dia seguinte, fechando a qualificação, no sábado, frente à
seleção de Israel. Siga-nos no Facebook e no Twitter.
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Seleccionador nacional projecta os jogos com Israel, Estónia e Geórgia, de qualificação para os
"playoff" do Mundial 2017 O seleccionador nacional de andebol, Rolando Freitas, exortou os jogadores,
esta segunda-feira, a tornarem a ambição como a principal "arma" para os jogos com Israel, Estónia e
Geórgia, de qualificação para os "playoff" do Mundial, para o qual espera "garantir o apuramento". A
cumprir o quarto dia de estágio no complexo desportivo de Rio Maior, a equipa das quinas viaja
quarta-feira para Israel, onde, entre 5 e 7 de Novembro, disputa a fase de qualificação para os
derradeiros "playoff" europeus de apuramento para o campeonato do mundo 2017, em França. " [A
equipa tem] Muita ambição, que lhes 'corre no sangue' e quando olhamos para os olhos dos jogadores
o que nós sentimos é essa vontade, essa ambição e essa vontade pode dar-nos o apuramento.
Estamos a preparar-nos para que possamos expor o nosso jogo para que consigamos trazer de lá a
qualificação. Temos de ir passo a passo, não mudou tudo da noite para o dia, mas o facto de os clubes
estarem a participar em mais competições europeias, de termos mais jogadores a jogar no estrangeiro
é um crescendo, a equipa parece mais capaz, mas ainda não está tudo completo", sublinhou, em
conferência de imprensa. Na quinta-feira, Portugal disputa o primeiro jogo diante da Estónia. O
segundo, com a Geórgia, está agendado para o dia seguinte. O conjunto orientado por Rolando Freitas
fecha a qualificação, sábado, frente à selecção israelita.
 
 02 Nov, 2015 - 16:18
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Capitão da seleção de andebol quer ´play-off´ do mundial, mas pensa jogo a jogo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02-11-2015

Meio: RTP Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=62dbe5fe

 
LUSA 02 Nov, 2015, 18:14 | Andebol Tiago Rocha pensa jogo a jogo | Marko Djurica - REUTERS Tiago
Rocha, capitão da seleção portuguesa de andebol, disse esta segunda-feira que a equipa pensa "jogo a
jogo" com o objetivo de vencer Israel, Estónia e Geórgia na qualificação para o 'play-off' do Mundial.
"Seria fantástico nos dois primeiros jogos ficarmos já qualificados, é muito difícil e não queremos estar
a fazer contas antes dos principias jogos, temos de pensar primeiro no jogo de quinta-feira e jogo a
jogo conseguirmos todas as vitórias para acertar a qualificação", afirmou. O 'pivot', que alinha nos
polacos do Wisla Plock, explicou que preferia disputar os jogos da fase de qualificação em Portugal,
assumindo contudo que Portugal vai tentar contrariar o ascendente da seleção de Israel por jogar em
casa. "Preferíamos jogar os três jogos em casa junto do nosso público, obviamente que será mais
complicado sendo em Israel, mas iremos tornar tudo possível e conseguir o apuramento, que é o
objetivo. No 'ranking' somos nós os favoritos, mas sabemos também da qualidade de Israel.
Demonstrou no último apuramento alguma qualidade principalmente nos jogos em casa, uma defesa
bastante agressiva, mas vamos tentar contrariar isso", sublinhou. Contrastando com a experiência de
Tiago Rocha, que conta com 239 golos em 88 internacionalizações, surgem os estreantes João Moniz,
guarda-redes do Águas Santas e Carlos Siqueira, 'pivot' do Belenenses, que embora não saibam se
seguem na comitiva, uma vez que saíram dois dos 18 convocados dois até terça-feira, que se
mostraram muito felizes com a primeira chamada à seleção principal. "Não estava à espera [de ser
chamado] tão cedo, ainda sou novo, quando fui convocado foi uma enorme felicidade e poder
trabalhar com este grupo é ótimo. Estou a trabalhar, o estágio tem corrido bem, mas também tenho
noção que estou a competir com dois guarda-redes muito fortes, mas só estar aqui já é bom, é sinal
que contam comigo", assumiu o guardião, de 20 anos. O outro estreante, o 'pivot' Carlos Siqueira,
assumiu estar "a trabalhar para ficar no grupo", Portugal parte para a Israel na quarta-feira,
disputando na quinta-feira o primeiro jogo diante da Estónia, o segundo, com a Geórgia no dia
seguinte, fechando a qualificação, no sábado, frente à seleção de Israel. Please enable JavaScript to
view the Powered by Disqus.
 
 02 Nov, 2015, 18:14|
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Tiago Rocha: "Vamos tentar contrariar a agressividade defensiva de Israel"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02-11-2015

Meio: Sapo Online - Sapo Desporto Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=22c90494

 
02-11-2015 18:09
 
 Capitão da seleção de andebol quer 'play-off' do mundial, mas pensa jogo a jogo.
 
 Tiago Rocha em ação pela seleção de Portugal
 
 Por SAPO Desporto c/Lusasapodesporto@sapo.pt
 
 Tiago Rocha, capitão da seleção portuguesa de andebol, disse hoje que a equipa pensa "jogo a jogo"
com o objetivo de vencer Israel, Estónia e Geórgia na qualificação para o 'play-off' do Mundial.
 
 "Seria fantástico nos dois primeiros jogos ficarmos já qualificados, é muito difícil e não queremos
estar a fazer contas antes dos jogos, temos de pensar primeiro no jogo de quinta-feira e jogo a jogo
conseguirmos todas as vitórias para acertar a qualificação", afirmou.
 
 O 'pivot', que alinha nos polacos do Wisla Plock, explicou que preferia disputar os jogos da fase de
qualificação em Portugal, assumindo contudo que Portugal vai tentar contrariar o ascendente da
seleção de Israel por jogar em casa.
 
 "Preferíamos jogar os três jogos em casa junto do nosso público, obviamente que será mais
complicado sendo em Israel, mas iremos tornar tudo possível e conseguir o apuramento, que é o
objetivo. No 'ranking' somos nós os favoritos, mas sabemos também da qualidade de Israel.
Demonstrou no último apuramento alguma qualidade principalmente nos jogos em casa, uma defesa
bastante agressiva, mas vamos tentar contrariar isso", sublinhou.
 
 Contrastando com a experiência de Tiago Rocha, que conta com 239 golos em 88
internacionalizações, surgem os estreantes João Moniz, guarda-redes do Águas Santas e Carlos
Siqueira, 'pivot' do Belenenses, que embora não saibam se seguem na comitiva, uma vez que saíram
dois dos 18 convocados dois até terça-feira, que se mostraram muito felizes com a primeira chamada
à seleção principal.
 
 "Não estava à espera [de ser chamado] tão cedo, ainda sou novo, quando fui convocado foi uma
enorme felicidade e poder trabalhar com este grupo é ótimo. Estou a trabalhar, o estágio tem corrido
bem, mas também tenho noção que estou a competir com dois guarda-redes muito fortes, mas só
estar aqui já é bom, é sinal que contam comigo", assumiu o guardião, de 20 anos.
 
 O outro estreante, o 'pivot' Carlos Siqueira, assumiu estar "a trabalhar para ficar no grupo",
 
 Portugal parte para a Israel na quarta-feira, disputando na quinta-feira o primeiro jogo diante da
Estónia, o segundo, com a Geórgia no dia seguinte, fechando a qualificação, no sábado, frente à
seleção de Israel.
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Tiago Rocha cauteloso sobre o acesso ao Mundial
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02-11-2015

Meio: Sábado Online

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

 
18:23 . Record
 
 Pivot diz quer seria "fantástico" conseguir a qualificação nos dois primeiros jogos...
 
 Por lusa - Record
Tiago Rocha, capitão da seleção portuguesa de andebol, disse esta segunda-feira que a equipa pensa
"jogo a jogo" com o objetivo de vencer Israel, Estónia e Geórgia na qualificação para o playoff do
Mundial. "Seria fantástico nos dois primeiros jogos ficarmos já qualificados, é muito difícil e não
queremos estar a fazer contas antes dos principias jogos, temos de pensar primeiro no jogo de quinta-
feira e jogo a jogo conseguirmos todas as vitórias para acertar a qualificação", afirmou.O pivot, que
alinha nos polacos do Wisla Plock, explicou que preferia disputar os jogos da fase de qualificação em
Portugal, assumindo contudo que Portugal vai tentar contrariar o ascendente da seleção de Israel por
jogar em casa."Preferíamos jogar os três jogos em casa junto do nosso público, obviamente que será
mais complicado sendo em Israel, mas iremos tornar tudo possível e conseguir o apuramento, que é o
objetivo. No ranking somos nós os favoritos, mas sabemos também da qualidade de Israel.
Demonstrou no último apuramento alguma qualidade principalmente nos jogos em casa, uma defesa
bastante agressiva, mas vamos tentar contrariar isso", sublinhou.Contrastando com a experiência de
Tiago Rocha, que conta com 239 golos em 88 internacionalizações, surgem os estreantes João Moniz,
guarda-redes do Águas Santas e Carlos Siqueira, 'pivot' do Belenenses, que embora não saibam se
seguem na comitiva, uma vez que saíram dois dos 18 convocados dois até terça-feira, que se
mostraram muito felizes com a primeira chamada à seleção principal. "Não estava à espera [de ser
chamado] tão cedo, ainda sou novo, quando fui convocado foi uma enorme felicidade e poder
trabalhar com este grupo é ótimo. Estou a trabalhar, o estágio tem corrido bem, mas também tenho
noção que estou a competir com dois guarda-redes muito fortes, mas só estar aqui já é bom, é sinal
que contam comigo", assumiu o guardião, de 20 anos.O outro estreante, o pivot Carlos Siqueira,
assumiu estar "a trabalhar para ficar no grupo", Portugal parte para a Israel na quarta-feira,
disputando na quinta-feira o primeiro jogo diante da Estónia, o segundo, com a Geórgia no dia
seguinte, fechando a qualificação, no sábado, frente à seleção de Israel.
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Madeira bate Alpendorada 
Fácil a vitória do Madeira Ande-
bol SAD, ontem, no Pavilhão do 
Funchal, frente ao Alpendorada, 
por 32-13, com as comandadas da 
técnica Sandra Martins já em 
vantagem no final da primeira 
parte por 21-4. Um jogo sem mui-
ta história para ser contada do 
ponto de vista de emotividade, 
pois a vantagem e superioridade 
das madeirenses foi 'gritante' ao 
longo de todo o encontro. Quer ao 
nível defensivo, quer nas acções 
ofensivas, foi sempre do Madeira 
Andebol SAD as melhores inicia-
tivas. 

O Madeira Andebol SAD ali-
nhou com: Anais Gouveia, Cláu-
dia Aguiar (8), Patrícia Fernandes 
(5), Márcia Abreu (1), Filipa Cor-
reia (2), Ana Andrade, Mónica 
Correia, Erica Tavares (8), Renata 
Tavares (5), Mariana Sousa (2), 
Frederica Jesus (1), Carlota Cor-
reia e Diana Roque. 

Hoje, a partir das 15 horas, 
igualmente no Pavilhão do Fun-
chal, será a vez do CS Madeira re-
ceber o Alpendorada, partida 
onde as madeirenses têm tudo 
para sair daquele recinto com os 
três pontos. H.D.P. 
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FUTEBOL
I Liga, 9.ª jornada: Boavista-
Marítimo, às 19:15 no Estádio
do Bessa (SportTV1); Rio
Ave-Nacional, às 16:00 em
Vila do Conde. Outros jogos:
Académica-Moreirense
(16:00); Setúbal-Arouca
(16:00).
Treino do União, às 10:30 no
Vale Paraíso.
Campeonato de Portugal, 8.ª
jornada: Argozelo-Marítimo B
(15;00) e Camacha-Mirande-
la (16:00).
Liga Francesa, 12.ª jornada:
Mónaco-Angers (16:00 Benfi-
ca TV).
Honra Regional, 2.ª jornada:
Portossantense-Pontasso-
lense (16:00); Câmara de Lo-
bos-Santacruzense (16:00) e
São Vicente-Caniçal (16:00).

TRAIL
Ecotrail: Cerimónia de entre-
ga de prémios (Mercado dos
Lavradores 10:30), Almoço
Encerramento (Mercado dos
Lavradores 13:00).

ANIVERSÁRIO
102.º aniversário do CF
União: Missa na Igreja da Sé,
às 10:00; Jantar de aniversá-
rio, às 20:00 no Hotel Melia
Mare.

ANDEBOL
I Divisão Feminina: Sports
Madeira-Alpendorada, às
15:00 no pavilhão do Fun-
chal.

BASQUETEBOL
Liga Feminina: Quinta dos
Lombos-CAB, às 18:30 em
Lisboa.

ESGRIMA
Madeirenses Pedro Tomás
Rodrigues e Maria Spínola
participam na 1.ª prova Na-
cional do circuito Juvenil de
2015/2016, na Escola Naval
de Alfeite, em Almada.

PATINAGEM ARTÍSTICA
Taça da Madeira no Pavilhão
dos Barreiros. Hoje, dia de
competição: juniores, cade-
tes e iniciados (10:30); infan-
tis, benjamins e iniciação
(14:15). Cerimónia de entrega
de prémios às 18:00.

CANOAGEM
Cerimónia de entrega de pré-
mios

Agenda desportiva
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ANDEBOL
Décio Ferreira
decioferreira@jm-madeira.pt

Em partida a contar para a
7.ª jornada da I Divisão Fe-
minina o Madeira SAD rece-

beu e venceu o Alpendroada
por claros 32 -13.Não se adivi-

Valeu a "classe" do Madeira SAD
nhava tarefa fácil para a equipa
continental e isso acabou mes-
mo por confirmar-se tendo até
em conta o desnível no resultado
final. Ao intervalo o resultado
era já favorável à equipa ma-
deirense por 21-4, situação que
refletiu o que aconteceu ao longo
de todo o jogo. Aliás, o resultado
da primeira parte deu o mote
para tudo o que aconteceu até
ao final da partida.
Uma vitória que deixa a equi-

pa madeirense na primeira po-
sição da tabela classificativa com
um total de 21 pontos. Numa
partida de sentido único, nota
para as prestações de Cláudia
Aguiar e de Érica Tavares que à
sua conta somaram um total
de 16 golos. Entre as madeiren-
ses marcaram também Patricia
Fernandes (5), Renat Tavares
(5), Mariana Sousa (2), Filipe
Correia (2), Márcia Abreu (1) e
Frederica Jesus (1). JM
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Madeira SAD 
recebe 'lanterna 
vermelha' 
O Madeira Andebol SAD cm se-
niores femininos recebe esta tar-
de pelas 15 horas, no Pavilhão do 
Funchal, o Alpendorada, partida 
relativa à fase regular do Cam-
peonato Nacional da I Divisão. 

As madeirenses comandam a 
competição com 18 pontos em 
seis partidas realizadas todas ga-
nhas pelas comandadas da técni-
ca Sandra Fernandes. Já o Alpen-
dorada, visita a Região na ingrata 
condição de 'lanterna vermelha', 
somando apenas 5 pontos em cin-
co partidas realizadas. 

Amanhã igualmente às 15 horas 
no Pavilhão do Funchal, será a vez 
do CS Madeira defrontar o Al-
pendorada. As madeirenses se-
guem na sétima posição com 10 
pontos. Venceram duas partidas e 
sofreram quatro derrotas. H.11 P. 
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O Alpendorada, lanterna ver-
melha da I divisão de andebol
feminino, tem jornada dupla
este fim de semana na Madeira.
O líder Madeira SAD é hoje anfi-
trião do Alpendorada num jogo,
da 7.ª jornada, que tem início
pelas 15:00, no Pavilhão do Fun-
chal. Um encontro onde os pólos
opostos da classificação se tocam.
A equipa de Sandra Martins (na
foto) é líder com 18 pontos, fruto
de seis vitórias em outros tantos
jogos, enquanto que a equipa
nortenha soma cinco pontos re-
flexo de cinco derrotas. Amanhã
é a vez do Sports Madeira de-
frontar o Alpendorada, também
pelas 15:00, em jogo relativo á
6.ª jornada.

ANDEBOL
ALPENDORADA COM RONDA
DUPLA NA MADEIRA

©
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M
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Minis e Seniores da ACV 
animam fim de semana 

A equipa mais jovem e a formação mais experiente da secção de An-
debol da Associação Cultural de Vermoim (ACV) foram as únicas a en-
trar em campo no passado fim de semana. As duas equipas de Minis 
deslocaram-se a Guimarães para defrontar o histórico Desportivo 
Francisco de Holanda e protagonizaram partidas interessantes e que 
permitiram aumentar o nível competitivo das atletas famalicenses. 
Já a formação sénior da ACV defrontou, em casa, a A2D, numa partida 
referente ao Torneio de Abertura da Associação de Andebol de Braga. 
As duas equipas aproveitaram este desafio para ultimar pormenores 
para a estreia nas competições nacionais, tendo-se assistido a uma 
partida equilibrada e com vários momentos de elevado interesse. 
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Andebol: Seniores da Didáxis 
com jornada dupla 

No sábado passado, em An-
debol, as seniores da AA Di-
dáxis iniciaram o torneio de 
abertura com a deslocação a 
Esposende para defrontar a Ju-
ventude do Mar, equipa que 
na época anterior militava na 
1,-2  divisão nacional. Apesar da 
derrota por 29-22 a AA Didáxis 
discutiu o jogo até aos últimos 
15 minutos de jogo, tendo in-
clusivamente estado a ganhar 
na parte por 3 golos. O 
equilíbrio durante o jogo es-
tava patente no empate a ii 
golos no final dos primeiros 
3o minutos de jogo, no en-
tanto a maior experiência da 
Juventude do Mar acabou por 
fazer a diferença e permitir-lhe 
dominar na parte final do jogo. 
De salientar o desempenho 
das atletas Diana Oliveira e 
Susana Moreira com respeti-
vamente 8 e 7 golos marca-
dos. 

No domingo a AA Didáxis 
deslocou-se a casa do vizinho 
AC Vermoim e venceu confor- 

tavelmente por 31-21. Num 
jogo disputado num ritmo 
lento, fruto do cansaço do dia 
anterior e da ausência de al-
gumas jogadoras importantes, 
a AA Didáxis cumpriu e co-
mandou o marcador desde o 
início do jogo tendo para isso 
contribuído os 14 golos apon-
tados por Diana Oliveira. 

As iniciadas deslocaram-se 
a Celorico de Basto para de-
frontar o BECA e venceram de 
forma concludente por 34-3. A 
diferença entre as duas equi-
pas estava espelhada no re-
sultado ao intervalo, favorável 
às atletas de Riba d' Ave por 
18-2. Na 2ª parte a toada man-
teve-se e apenas serviu para o 
avolumar do resultado. Desta-
que para a atleta Rita Passos 
com 6 golos marcado. 

As juvenis também cumpri-
ram uma jornada dupla, no sá-
bado foram a Fafe defrontar o 
clube local e perderam por 15-
13. No domingo receberam o 
Callidas e venceram por 21-13. 
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