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ANDEBOL

ABC recebe
hoje Belenenses

CALENDÁRIO

Lisboetas e minhotos acertam
calendário com jogo em atraso
da 12.g jornada da 1.0 divisão

nacional. De um lado, os minhotos.
orientados por Carlos Resende, que
estào em 4.° lugar e apostados em
aproximar-se de Benfica (31 e Sporting
(2.'), que partilham 45 pontos. Do outro,
a equipa do Restelo, que ocupa o 12' e
último lugar da tabela, mas que conta
agora com uma mudança de treinador.
João Florêncio Jr. sabe que se conseguir
vencer em Braga, salta para 10.° lugar,
escapando as posições incómodas.

4

ABC e Belenenses acertam esta noite o
calendário do Andebol 1, com a realização
do jogo em atraso da 11' jornada. Mário
Coutinho e Ramiro Silva apitam o jogo, a
partir das 21 horas, partida que coloca
frente a frente duas equipas em
situações distintas no campeonato

•• Hoje 12.1ornada
ABC-Belenenses
Pavilhão Flavio Sa Leite, em Braga

21 h

Página 1

A2

ID: 62634792

12-01-2016

Tiragem: 12000

Pág: 24

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Diária

Área: 25,00 x 21,14 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

ABC/UMinho recebe Belenenses
com todo o plantel disponível

HOJE ÀS 21 HORAS,no Pavilhão Flávio Sá Leite, o ABC/UMinho acerta o calendário oficial do campeonato
nacional Andebol 1, ao defrontar o Belenenses em jogo em atraso, referente à 12.ª jornada.
É o primeiro encontro da época em que a equipa se apresenta na máxima força.
ANDEBOL

| Rui Serapicos |

Recusar facilidades e aproveitar
o primeiro encontro da época em
que dispõe de toda a equipa sem
limitações físicas — eis as ideias
que o treinador Carlos Resende
frisou na antevisão ao jogo de
hoje: o ABC/UMinho recebe, às
21 horas, o Belenenses, em jogo
de acerto de calendário, relativo
à 12.ª jornada do campeonato
nacional Andebol 1. A paragem
das provas nacionais nos últimos
dias de Dezembro e primeiros de
Janeiro, segundo o treinador do
ABC/UMinho, permitiu à equipa, com o torneio na Holanda,
“manter algum ritmo de jogo e
felizmente para nós ninguém se
lesionou”.
Quarto classificado com 40
pontos nas 16 rondas que já disputou, o clube bracarense, que
terminou 2015, contando por
vitórias os jogos do Limburg
Handbal Dagen, é favorito na
recepção à turma do Restelo,
que ocupa com 22 pontos a última posição da tabela.
Caso confirme o favoritismo, a
turma minhota vai reduzir para
dois pontos a diferença para
Benfica e Sporting, que, com 45

[sobre o jogo de hoje à noite]
“O Belenenses é uma equipa
muito chata, às vezes
imprevisível.
Nunca sabemos muito bem o
que esperar de alguns dos
jogadores.
Nós costumamos dizer que
tem um estilo de jogo um
bocado caótico, no bom
sentido.
Mas não há grande história: é
um jogo em atraso, em que
nós temos hipóteses de nos
colarmos ao segundo lugar”.
[interpelado a fazer um
balanço à época]
“um balanço positivo,
sobretudo em termos
colectivos, isso é que é
importante, com vitórias e,
duas competições oficiais e
um torneio que valeu
sobretudo pela organização,
mas esperamos ainda
melhorar este ano”.

FLÁVIO FREITAS

Tomás Albuquerque
jogador do ABC/UMinho

bonito, mas é preciso em campo
sublinhar essa diferença”.
Questionado se o encontro não
envolve um possível perigo de
excesso de confiança, afirma recusar “pensar dessa forma”.
Argumenta que se um jogador
“não jogasse de acordo com as
suas reais possibilidades” daria
ensejo a que um dirigente “também facilitasse quando fosse pagar o seu vencimento”.

Sobre a possível aproximação
ao par formado por Benfica e
Sporting, que ocupam o segundo
e o terceiro lugares, realça que
“ficamos a uma derrota de diferença”. Frisando que “nós temos
mais uma derrota do que têm o
Sporting e o Benfica”, recorda
que o calendário ainda reserva
ao clube minhoto uma visita a
Alvalade e um jogo em casa
com os encarnados.

Tomás Albuquerque e Carlos Resende recusam facilidades no jogo de hoje com o Belenenses

pontos, são os mais directos perseguidores do hexacampeão
FC Porto, líder isolado com 51
pontos, num singular registo de
17 triunfos em 17 jornadas.
Ontem, em antevisão, Carlos
Resende, aludindo às lesões que
atingiram a equipa desde o início da época, mas também à boa
prestação no torneio em terras
holandesas, realçou que “vai ser
o primeiro jogo oficial onde es-

taremos todos. Não será o melhor jogo da equipa em termos
colectivos, mas esperamos apresentar-nos num plano interessante, como nos apresentámos
no torneio”.
Referindo-se em concreto ao
Belenenses, lanterna-vermelha,
Carlos Resende admite tratar-se
nesta altura do campeonato de
um dos adversários mais acessíveis. Mas, salienta, “isso é muito
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§II divisão
Venceu na visita ao Modicus

Arsenal da Devesa em segundo
a dois pontos do Ginásio de Santo Tirso
O Arsenal da Devesa venceu no recinto do Modicus, por 24-27, em jogo da
13.ª jornada do campeonato nacional de andebol da II Divisão — Zona Norte. Com este resultado, a colectividade bracarense posiciona-se no segundo
lugar da tabela, com 35 pontos, menos dois do que o Ginásio de Santo Tirso,
que lidera isolado e mais três do que o FC Gaia, terceiro com 32 pontos.
Há, no entanto, a considerar que a Académica de S. Mamede, na quarta posição com 32 pontos, tem menos um jogo disputado, referente a esta ronda
— que vai cumprir no próximo dia 20 — e pode ainda, em caso de eventual vitória na deslocação ao recinto do S. Bernardo, alcançar o Arsenal da
Devesa. Em situação de menos um jogo disputado encontra-se também o
Fermentões: o clube vimaranense, que é sexto classificado com 24 pontos,
cumpre esta 13.ª jornada no próximo dia 30, quando receber o S. Paio de
Oleiros, que é 13.º com 20 pontos.
Com todas as 13 rondas disputadas encontra-se outro clube vimaranense, o
Xico Andebol, que sábado, em casa, venceu a Sanjoanense.

DR

Jogadores do Arsenal da Devesa fizeram festa após visita ao Modicus
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RICARDO CARVALHAL

RESULTADOS
2.ª Divisão Nacional
Zona Norte/13.ª Jornada
Xico Andebol-Sanjoanense 31-24
Modicus-Arsenal Devesa
24-27
FC Gaia-Santo Tirso
32-25
Estarreja AC-FC Porto B
24-34
Boavista-Marítimo
17 Jan
Fermentões-S. Paio Oleiros 30 Jan
São Bernardo-São Mamede 20 Jan
J
Santo Tirso
13
Arsenal Devesa 13
FC Gaia
13
São Mamede 12
S. Bernardo
12
Fermentões 12
CS Marítimo 12
FC Porto B
13
Estarreja AC 13
Módicus
13
Xico Andebol 13
Sanjoanense 13
S. Paio Oleiros 12
Boavista
12

Mónica Soares, com cinco golos marcados, tenta romper o bloco defensivo das leceiras

Aveirenses entram
a ganhar em 2016
Vitória O Alavarium sentiu algumas dificuldades durante o
primeiro tempo partida, a primeira que realizou no novo ano
ALAVARIUM

26

Treinador: Herlander Silva.
Andreia Madaíl; Mariana Lopes (5), Viviana Rebelo (2), Ana Neves, Inês
Moleiro, Filipa Fontes (2) e Mónica
Soares (5) - sete inicial - Isabel Góis,
Joana Ferreira, Soraia Domingues (1),
Maria Ramos (2), Sara Sousa, Carolina
Monteiro (1), Soraia Fernandes (4),
Maria Coelho (1) e Brynhildur Eddudottir (3).

CA LEÇA

22

Treinador: Vasco Ramos
Rita Machado; Joana Borges, Daniela
Mendes (4), Catarina Oliveira, Cristiana
Morgado (5), Ana Costa (3) e Sofia
Mota - sete inicial - Cláudia Ribeiro, Ana
Carneiro (3), Barbara Maria, Nádia
Lemos (3), Sara Amorim, Filipa Ventura,
Mariana Monteiro (2), Sofia Carvalho e
Joana Corte (2).
Pavilhão do Alavarium, em Aveiro.
Assistência: cerca de 100 espectadores.
Árbitros: Rui Almeida e António
Oliveira (A.A. Aveiro).
Oficiais de Mesa: Alfredo Monteiro e
Joaquim Dias.
Ao intervalo: 11-8.

Andebol
1.ª Divisão Feminina

Avelino Conceição
O Alavarium/Love Tiles e o
Clube Andebol Leça disputaram, no último sábado, a 15.ª jornada do Campeonato Nacional
da 1.ª Divisão de Seniores Femininos, numa partida em que o
favoritismo recaia para a equipa
aveirense, campeã nacional em
titulo e que viria a confirmar
esse estatuto ao somar mais
uma vitória.

Fazendo algumas alterações
ao sete inicial, o técnico Herlander Silva viu a sua equipa cometer algumas falhas técnicas
que foram sendo bem aproveitadas pela equipa de Leça da
Palmeira, que esteve mesmo na
frente do marcador, imagine-se,
até ao minuto 25, altura em que
algumas alterações “devolveram” a realidade ao encontro. A
equipa do Leça começou a sentir mais dificuldades para marcar, pois agora estava na baliza
a credenciada Isabel Góis, o que,
aliado a uma melhor eficácia no
remate, permitiu à equipa aveirense não só passar para a frente
do marcador, como chegar ao
intervalo com três golos de vantagem.
Com quatro golos abrir a
segunda metade, o Alavarium
“marcou” o ritmo da segunda
parte, onde não deu grandes veleidades ao conjunto nortenho,
que ficou ainda mais fragilizado
com a lesão daquela que estava
a ser a sua melhor jogadora, Daniela Mendes - numa bola dividida com Soraia Fernandes saiu
lesionada e não deu mais o seu
contributo à equipa.
Com o passar dos minutos, o
Alavarium/Love Tiles, que teve
sempre o controlo do jogo mesmo quando esteve em desvantagem, altura em que mostrou
muita calma e frieza, acabou por
atingir a maior vantagem na

partida por volta dos 40 minutos (22-14). Jogando a seu belprazer, e com o Herlander Silva
a dar minutos a todas as jogadoras, a formação deAveiro acabou por vencer tranquilamente
por 26-22.
Numa partida sem grande
emotividade, bom trabalho da
jovem dupla de árbitros aveirenses.Apesar da vitória, a equipa aveirense está agora na quarta posição, com 36 pontos, os
mesmos que o Colégio João de
Barros (3.º classificado), mas
com menos um jogo disputado.
No próximo sábado, o Alavarium/Love Tiles volta a jogar em
Aveiro, frente ao Santa Joana. |
1.ª Divisão Feminina
15.ª Jornada
Colégio Gaia-Santa Joana 28-17
CS Madeira-Juve Lis
27-18
Assomada-Alpendorada
24-20
Alavarium-CA Leça
26-22
Madeira SAD-Col. J. Barros 26-20
Maiastars-Passos Manuel 39-11
CS Madeira-Col. J. Barros 23-30*
CA Leça-Colégio Gaia
24-32*
Madeira SAD-Juve Lis
34-13*
* Jogos antecipados da 16.ª jornada
J V E D GM-GS P
Madeira SAD 16 14 1 1 489-29745
Colégio Gaia 14 13 0 1 440-33840
Alavarium
13 11 1 1 372-30536
Col.João Barros 14 11 0 3 383-30536
Maiastars
13 9 0 4 359-30131
CS Madeira
16 7 0 9 416-44130
Assomada
15 5 2 8 398-43027
CA Leça
16 5 1 10 354-42927
Santa Joana
15 3 1 11 328-39122
Juve Lis
15 1 3 11 340-41420
Passos Manuel 14 2 0 12 332-45918
Alpendorada 13 1 1 11 247-34816

Próxima jornada
Alavarium-SantaJoana,Assomada-MaiastarseAlpendorada-PassosManuel.

V
12
11
8
10
7
6
4
4
4
4
4
3
4
1

E
0
0
3
0
2
0
2
1
1
1
0
2
0
0

D GM-GS P
1 419-35737
2 391-32435
2 354-33632
2 366-30732
3 349-33128
6 362-35224
6 329-34722
8 372-40722
8 339-35522
8 321-34122
9 329-34921
8 345-35821
8 277-30320
11 291-36814

Próxima Jornada
Boavista-Fermentões, Estarreja ACCS Marítimo, S.Bernardo-FC Porto B,
Módicus-Santo Tirso, Xico AndebolArsenal Devesa, Sanjoanense-S. Paio
Oleiros e FC Gaia-São Mamede.
Zona Sul/13.ª Jornada
Juve Lis-V. Setúbal
25-19
Almada-Loures
24-23
Boa Hora-Benavente
29-22
Benfica B-Ílhavo AC
40-24
Torrense-1.º Dezembro
30 Jan
Camões.Marienses
24-25
Sismaria-Alto Moinho
21-23
Boa Hora
V. Setúbal
Marienses
Sismaria
Benavente
Benfica B
Alto Moinho
Juve Lis
Camões
1.º Dezembro
Torrense
Loures
Ílhavo AC
Almada

J
13
13
13
13
13
13
13
13
13
12
12
13
13
13

V
12
10
9
9
8
8
7
7
7
3
3
1
1
1

E
1
0
1
0
0
0
2
1
0
1
1
1
0
0

D GM-GS P
0 396-25638
3 336-30633
3 373-31032
4 394-29331
5 343-33329
5 395-33029
4 331-29429
5 323-29028
6 321-29127
8 288-33519
9 265-37019
11 274-37716
12 303-43515
12 284-40615

Próxima Jornada
Torrense-Camões, Benfica B-1.º Dezembro, Sismaria-Ílhavo AC, AlmadaBenavente, Juve Lis-Loures, V. Setúbal
-Marienses e Boa Hora-Alto Moinho.
2.ª Divisão Feminina
1.ª Fase /14.ª jornada
C.B.Cast. Branco-SIR 1.º Maio14-21
Arsenal Canelas-Cister
32-28
ACOF-Salreu
28-25
Batalha-Ílhavo AC
22-25
Folga: Valongo Vouga
J
Ílhavo AC
13
Valongo Vouga 12
SIR 1.º Maio
12
Cister
12
Arsenal Canelas13
ACOF
12
C.B.Cast. Branco12
Salreu
12
Batalha
12

V
10
11
10
7
6
4
3
1
1

E
2
0
1
0
1
0
0
0
0

D GM-GS P
1 378-27835
1 374-25434
1 360-21833
5 280-26626
6 368-38726
8 303-34220
9 243-28218
11 231-37114
11 212-35114

Próxima Jornada
Ílhavo AC-Valongo Vouga, Salreu-Batalha, Cister-ACOF e SIR 1.º Maio-Arsenal Canelas; Folga: C.B.Cast. Branco.
3.ª Divisão Nacional
1.ª Fase/11.ª Jornada
Beira Mar-Carregal Sal
33-25
Académica-Monte
18-25
Alavarium-Ac. Viseu
21-22
Folga: Feirense e Sp. Espinho.
Monte
Beira-Mar
Sp. Espinho
Ac. Viseu
Feirense
Alavarium
Académica
Carregal Sal

J
9
9
8
9
8
9
7
8

V
6
6
5
5
4
2
2
1

E
1
1
2
0
0
1
1
0

D GM-GS P
2 250-21422
2 269-23522
1 226-21620
4 249-25919
4 233-21916
6 230-23514
4 189-20612
7 187-23910

Próxima Jornada
Ac. Viseu-Sp. Espinho, MonteFeirense e Carregal Sal-Académica;
Folga: Beira-Mar e Alavarium.
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Duarte Santos e Ricardo Fonseca de novo nos grandes palcos internacionais.

Árbitros madeirenses
no Europeu de andebol
vem, Portugal foi palco, no passado fim-de-semana do Torneio das
4 Nações em juniores (sub-20.
Num evento disputado em
Mêda, a selecção lusa, que contou
com a estreia do madeirense João
Miranda, veio a terminar no quarto lugar, mas depois de ter realizado jogos de excelente nível e com
os resultados a serem sempre uma
incógnita até ao final. O jovem
atleta insular do Madeira Andebol
SAD veio a marca presença nos jogos com Alemanha, França e Espanha, tendo vindo mesmo a estrear-se a marca pela selecção no
encontro com os espanhóis onde
Portugal veio a perder por 25-23.
Já nos restantes duelos a selecção
nacional venceu a França por 2322 e veio a perder diante da AleJoão Miranda jogou nos sub-20
Já no que concerne ao andebol jo- manha por 21-20. P. V. L.

Os madeirenses Duarte Santos e
Ricardo Fonseca estão de partida
para a Polónia, onde a partir de sábado e até 31 de Janeiro, irão integrar a comitiva de árbitros que
marcará presença na fase final do
Campeonato da Europa de andebol masculino.
Os árbitros internacionais madeirenses, foram uma das doze duplas escolhidas pela Federação Europeia de Andebol (EHF) para a
fase final do Campeonato da Europa de 2016 em seniores masculinos.
De referir que pela primeira vez,
esta prova terá uma duração de 17
dias, devido às alterações introduzidas na forma de disputa do 'mainround' (fase final do Europeu).
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Andebol: II Divisão

Arsenal venceu em Gaia
e ameaça liderança
O Arsenal da Devesa venceu por 27-24 no pavilhão do Modicus, em encontro da 13.ª jornada
do campeonato nacional de andebol da segunda divisão, e segue na segunda posição da tabela classificativa, com 35 pontos, apenas menos
dois que o comandante Santo Tirso, que perdeu
por 32-25 no pavilhão do FC Gaia.
Nos restantes encontros, o Xico Andebol, que
ocupa a 11.ª posição, recebeu e bateu a Sanjoanense por 31-24, e o FC Porto B venceu por 34-24 no pavilhão do Estarreja.
No próximo sábado o Arsenal viaja até Guimarães para defrontar o Xico Andebol (18h00).
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Tomás albuquerque lembra duas conquistas em 2015

DM

ABC/UMinho quer um 2016
«ainda com mais sucesso»
pedro vieira da silva

ABC/UMinho recebe, esta noite
(21h00), o Belenenses, em partida relativa à 12.ª jornada do
principal campeonato de
andebol luso. Na antevisão
do encontro, Tomás Albuquerque fez um balanço
«muito positivo de 2015»,
tendo revelado que, em
2016, espera que a equipa «melhore».
«O balanço é positivo,
sem dúvida. Em termos
coletivos, e isso é que importa, terminámos o ano a
ganhar um torneio na Holanda e, antes disso, tínhamos conquistado dois títulos oficiais. Esperamos
melhorar em 2016», destacou o lateral-esquerdo,
que fez, depois, a antevisão da partida desta noite
com os azuis do Restelo.
«É uma equipa chata e
imprevisível. Nunca sabemos muito bem o que
esperar da equipa e de alguns jogadores. Tem um
estilo de jogo um pouco caótico, no bom sentido. Não há grande história: queremos ganhar
este jogo em atraso para
nos aproximarmos do segundo lugar. Ponto final»,
rematou Albuquerque.

O

Todos juntos...
pela primeira vez
Carlos Resende, técnico dos academistas, re-

Albuquerque e Resende fizeram antevisão do jogo de hoje (21h00) com Belenenses

velou que, pela primeira
vez em partidas oficiais,
tem todos os jogadores
disponíveis.
Quanto ao jogo, o técnico dos minhotos espera «uma vitória».
«Todos esperam uma
vitória e é isso que espero,
claro. Mas acredito que,
devido à paragem, este
não será o nosso melhor
jogo. Mas acredito que
nos apresentaremos num
plano aceitável, tal como
sucedeu na Holanda. Temos uma derrota a mais
que Benfica e Sporting e
queremos ficar mais perto deles», destacou, mostrando-se, ainda, avesso a
facilitismos.
«Nem quero pensar que
alguém pense em facilitis-

mos ou em facilitar. Nem
quero imaginar que alguém possa não jogar de
acordo com o que sabe e
pode. Isso daria azo, na
minha opinião, a quem
um dirigente também pudesse facilitar na altura de
pagar os vencimentos. E
estaria no seu direito. Os
dirigentes, todos os dias,
com o seu labor, dão o
máximo em prol do clube
e, por isso, aos jogadores
exige-se que, em qualquer
campo e contra qualquer
adversário façam o máximo. São estes atletas que
nos interessam», vincou.
A partida tem o início
aprazado para as 21h00
de hoje, no Pavilhão Flávio Sá Leite, na capital minhota, e será dirigido pe-

la dupla de Aveiro, Mário
Coutinho/Ramiro Silva.

Minhotos ainda venceram torneio na holanda

Taça de Portugal e Supertaça
ambas conquistadas a dragões
ano de 2015 foi
bom para as cores
do ABC/UMinho.
A turma academista venceu duas competições – Taça de Portugal

O

(2014/2015) e Supertaça
(2015/2016 –, após bater,
nas duas finais, o super-favorito e campeão Porto.
No final do ano, a turma de Braga participou

e venceu a 28.ª edição do
Limburgse Handbal Dagen, na Holanda, ao bater, na final, o Viking, da
Noruega, por 34-28.
Um bom ano, portanto.
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AG E\11,1
ANOEIROL
Campeonato nacional -12.'
Jornada - ABC-Belenenses,
21h00, Pavilhão Flávio Sá
Leite (Braga).
MOTORES
Rafi Dakar 2016, com
presença de pilotos
portugueses, a decorrer
até até 16.
POLO AQJJATICO
Europeu Feminino 2016 Portugal-Rússia, 10h00:
Turquia-Holanda, 11h30;
Grécia-Hungrla,14h45.
Jogos a decorrer em
Belgrado (Sérvia).

Torneio de Auckland (Nova
Zelândia), com
a participação de João
Sousa, prova a decorrer até
dia 17
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kumbii- 1. Olvieão Nadonal AR( Belenef va^ (20
01,11111•11. Futsal A, 12,10 f,,of.r.. ‘Jentinar.,:lo aos jogadores convocados para a fase final do Europeu 2016.
que se rfisputara rwr SêNtd, na sede federaçao, em 1151)0,1 Raquel) - As 1130 heras, apreseniaçào de lan
Smith ( orno novo SPle( innadoi ponuoirf's XV. no Hotel ferrxxinOS 8. em Betem. isboa
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Angolanos em Belém
Egi O ABC recebe hoje (21h00) o
Belenenses, que está à espera de
três angolanos, os laterais-esquerdos Declerc Fibo e Henrique Cassange - ambos de 21 anos
- e o central Francisco Almeida
(20), oriundos do Marinha de
Guerra, que foi treinado por João
Florêncio Ir, agora no Restelo.
"Vencemos a P fase da Taça,
depois do 4`) lugar no campeonato, com o técnico Viktor
Tchikoulaev", explicou Florêncio Jr, que não poderá contar
ainda com os reforços, nem com
Vasco Pinto, Pedro Soares e Pedro Pinto sem dispensa dos empregos onde trabalham.
Quanto ao embate em atraso
da 12" jornada, Florêncio Jr não
tem dúvidas: "Vai ser difícil,
frente a uma equipa forte, treinada por Carlos Resende, o melhor técnico em Portugal."
Carlos Resende está confian -

ANDEZOL
Jornada u
ABC

BEIENENSES

21hoo

CLASSIFICAÇÃO
PlVECI cmcs
FC PORTO 51 17 17 O O 544-415
SPOR11NG 45 17 14 O 3 560-421
45 17 14 O 3 505-413
09 13ENFICA
40 16 12 O 4 487-443
09 ABC
09 MADEIRA SAD38 17 10 1 6 486-452
69 4. SANTAS 35 17 9 O 8 443-458
29 17 6 O 11 397-460
QR AVANCA
09 414141544N 26 17 4 1 12 457-509
C> P. MANUEL 26 17 4 1 12 424499
13 413489

eg SP. HORTA

24

ele AC FAFE

23 17 7 2 13 422-490

1

ee BELENENSES 22 16 3 O 13 364453
Próxima jornada: sábado
MAM ISMAI-AVANCA, ABC-SPORT1NG DA HORTA,
SPORTING•MADEIRA SAD, AC FAFE•AGUAS SANTAS,
BELENENSES-PASSOS MANUEL, BENFICA-FC PORTO

te: "Vencemos no Restelo, pelo
que esperamos outro bom resultado em casa." o As.
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Vitória e derrota no fecho
da dupla ronda do andebol
NOS MASCULINOS,
MADEIRA SAD BAFE
MARÍTIMO POR 35-29
E GANHA TORNEIO
DE ABERTURA
A disputa da 16.a jornada da fase
regular do campeonato nacional
da I Divisão em seniores femininos de andebol, jogos disputados
ontem no Pavilhão do Funchal,
teve desfechos distintos para as
duas formações madeirenses.
No primeiro encontro disputado logo ao início da tarde, o CS
Madeira perdeu frente ao Colégio
João Barros por 30-23, com 14-14
ao intervalo.
Uma partida onde durante os
primeiros trinta minutos o conjunto do CS Madeira esteve particularmente em evidência pela organização revelada perante um
adversário mais forte. Aliás, essa
superioridade veio ao de cima na
segunda metade da partida, com
a equipa madeirense a ser inca-

paz de manter a regularidade
competitiva que marcou a sua
exibição na fase inicial. No Sports
Madeira, desta vez Cláudia Vieira
com 8 golos apontados, superou a
melhor marcadora do campeonato, Sara Gonçalves.
No segundo jogo da tarde e tal
como lhe competia, o Madeira
Andebol SAD venceu facilmente
o Juventude de Lis por 34-13, com
16-5 ao intervalo favorável às madeirenses. Uma partida sem muita história para contar dado o evidente domínio do Madeira Andebol. Érica Tavares, com 7 golos
apontados, foi a melhor marcadora ontem no Madeira SAD.
Madeira SAD ganha abertura

Ao nível da competição regional
disputou-se ontem a final do torneio de abertura de seniores masculinos, com o Madeira Andebol
SAD a bater o Marítimo por 35-29
vencendo esta competição que
teve a particularidade deste jogo
ter sido encontro de cariz solidário onde os ganhos reverteram
para a instituição acreditar.

Sports Madeira não foi feliz ontem à tarde. FOTO JOANA SOUSA/ASPRESS
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Carta semi-aberta
Miguel Araújo

E

stão anunciadas para o próximo mês
de Março as eleições à presidência (e
demais órgãos) da Comissão Política
Distrital do PSD Aveiro.
Anunciadas estão igualmente duas candidaturas: a do actual presidente da Câmara Municipal de Ovar, Salvador Malheiro, e a de Ulisses
Pereira, actual presidente da Distrital PSD Aveiro
e deputado na Assembleia da República.
Sem qualquer relevância para o caso, ambas
as candidaturas vieram a público destacar os
apoios (normalmente das concelhias e das estruturas juvenis do partido); não vou tecer considerações obre quem tem mais ou menos
apoios ou, se os mesmos, são mais ou menos
relevantes e os seus pesos políticos. Muito menos tecer qualquer tipo de consideração ou ad-

jectivação à candidatura de Salvador Malheiro.
Focar-me apenas, para o caso específico da
Concelhia do PSD de Aveiro, pelo facto de Ulisses Pereira ser de Aveiro. Ulisses Pereira, para
além de presidente da Federação Portuguesa
de Andebol, é deputado à Assembleia da República pelo círculo eleitoral de Aveiro, nas listas
do PSD, obviamente, sendo vice-presidente da
Comissão Parlamentar de Agricultura e Mar. Na
anterior legislatura (a XII Legislatura), Ulisses
Pereira foi coordenador do grupo de trabalho
do PSD na Comissão de Agricultura e Mar,
membro também das comissões dos Negócios
Estrangeiros e Comunidades Portuguesas e de
Orçamento, Finanças e Administração Pública.
Fez parte ainda da X Comissão Parlamentar de
Inquérito à Tragédia de Camarate e do Grupo
de Trabalho - Valorização do Pescado. Para qualquer deputado eleito por um determinado círculo eleitoral, o que mais importa aos cidadãos
eleitores é o trabalho que esse deputado realizou
em defesa da região que o elegeu. E Ulisses Pereira foi um claro e positivo exemplo: três Projectos de Resolução (Mozelos, Santa Maria da
Feira e Buçaco); requerimento sobre a Linha do
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Vouga; três projectos de Lei, dois deles sobre os
pescadores e o pescado; duas nomeações como
relator de propostas de regulamento sobre as
pecas (tão importantes para a região de Aveiro);
ao que acresce ainda cinco intervenções em
plenário, cinco audições e iguais cinco audiências. Mas não é para falar sobre o currículo parlamentar de Ulisses Pereira que importa para o
caso. Importa, sim, falar-se de democracia, representatividade e de transparência.
As candidaturas, em teoria, são pessoais, personificadas, podendo, como é legítimo, contar
com os apoios pessoais de militantes e com os
apoios institucionais das concelhias. Mas sobre
estes apoios há algo que importa considerar. As
concelhias, por natura, representam os seus militantes e não se representam a si mesmas, sendo
óbvio, no entanto, que qualquer posição assumida pela Comissão Política Concelhia tem impacto nos militantes.
Convém, por isso, relembrar a história recente
em Aveiro. A propósito das eleições Autárquicas
que se realizaram em Setembro de 2013, alguns
meses antes foi promovida pela respectiva Concelhia do PSD uma assembleia de militantes para
debater opções de candidatura autárquica, ao
caso, a escolha entre a continuidade de Élio Maia
ou a escolha de Ribau Esteves. Mesmo sem votação expressa, mas com acaloradas e inúmeras

intervenções, a Comissão Política Concelhia do
PSDAveiro acabou por, legitimamente, optar pela
apresentação de Ribau Esteves como candidato
autárquico do PSD Aveiro (mais tarde com o
apoio do CDS). Legítima e democraticamente
após ouvir a opinião dos seus representados, dos
seus militantes, que, no fundo, são quem estrutura a Concelhia. Não se percebe, desta forma,
que num momento importante para a vida distrital do Partido, onde a concelhia aveirense se
integra e se representa, seja tomada uma posição
sem a auscultação natural e democrática dos militantes do PSD Aveiro. Mais, é, no mínimo, questionável que a Concelhia tome publicamente
uma posição (seja ela qual for) sabendo-se que a
mesma tem um impacto relevante no momento
da escolha que é, e deverá ser sempre, uma opção
individual de cada um (o voto é do militante).
Não tendo havido o cuidado e a ponderação
de promover uma assembleia, um debate com
os dois candidatos ou sessões de esclarecimento, o recato público (e democrático) e a sensatez política deveriam ter levado a Concelhia
do PSD de Aveiro a optar pela neutralidade, deixando a liberdade democrática da decisão a
cada militante. Aliás, como parece ter feito (algo
que não surpreende) e muito bem, uma concelhia bem vizinha de Aveiro. Uma lição a bem da
democracia. |
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Andebol feminino
da Madeira brilhante
HOJE, PELAS 12
HORAS, O SPORTS
RECEBE O J. BARROS.
PELAS 16 HORAS,
A SAD O JUVE LIS
Jornada positiva para as duas formações da Região, Madeira Andebol SAD e CS Madeira, na 15.a
jornada da fase regular do 'nacional' da I Divisão em andebol.
Ontem, no Pavilhão do Funchal, primeiro o Madeira Andebol que venceu o Colégio João de
Barros por 26-20, com 14-11 ao intervalo favorável igualmente às
madeirenses. Renata com 7 golos
apontados e Ana Andrade com 5
foram as marcadoras de serviço,
num encontro onde o nível exibicional das madeirenses esteve
aquém do que do ponto de vista
colectivo esta equipa vale.
Uma vitória ainda assim justa
num jogo onde o João de Barros
apenas durante a primeira parte
conseguiu algum equilíbrio. Re-

giste-se aliás nesta formação a
presença da madeirense Ana
Temtem, estudante de medicina
no continente e que ontem esteve
em particular destaque.
CS Madeira também ganha

Na outra partida da tarde assinale-se a importante vitória do CS
Madeira sobre o Juventude de lis
por 27-18 com 12-11 ao intervalo
favorável às madeirense.
Sara Gonçalves, com 10 golos
apontados, volta a reforçar o seu
estatuto de melhor marcadora da
prova, num encontro onde as madeirenses estiveram bem, perante
um adversário que relembre-se
nesta fase da prova luta igualmente por objectivos onde também anda o CS Madeira.
Uma boa exibição sobretudo
durante a segunda parte coroou a
vitória das madeirenses.
Hoje, relembre-se o Pavilhão
do Funchal volta a ser palco de
duas partidas. Logo pelas 12 hortas o CS Madeira recebe o João
Barros. A partir das 16 horas o
Madeira SAD defronta o Juventude de Lis.

Madeira Andebol foi um justo vencedor.
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ANDEBOL ADVERSÁRIO NA CHALLENGE CUP SÃO AS UCRANIANAS DO HC KARPATY

Colégio de Gaia em
busca do sonho europeu
MÁRCIO FAUSTINO

Na próxima sexta-feira e sábado, o
Colégio de Gaia regressa às competições europeias, onde é a única
equipa feminina portuguesa ainda
em prova. Jogará as duas mãos dos
oitavos-de-final da Challenge Cup,
em casa, frente à equipa profissional
sul ucraniana do HC Karpaty, com os
dois jogos a começarem às 18h.
“O adversário quererá chegar o mais
longe possível nesta competição,
pois são profissionais e têm um
ritmo de treino que em Portugal não
podemos ter”, afirmou a treinadora
do Colégio de Gaia, Paula Castro,
adiantando que “o primeiro jogo é
sempre uma incógnita, mas queremos mostrar o nosso andebol”.
Nesta eliminatória, as colegiais vão
alcançar e ultrapassar a marca impressionante de 70 jogos europeus já
realizados ao longo da sua história.
“Os jogos só acabam no final dos 60
minutos”, rematou Paula Castro.

Colegiais jogam hoje para o campeonato
As colegiais disputam hoje, pelas 18h, em casa, a 15ª jornada da 1ª Divisão
Nacional frente ao ND Santa Joana, nono classificado.
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XXVII Torneio KakyGaia
trouxe mais de 1200 atletas a Gaia
FOTO: ANTÓNIO OLIVEIRA

O XXVII Torneio de Andebol Feminino KakyGaia/ISPGaya 2015 - Clube
Jovem Almeida Garrett voltou a ser um sucesso! De 26
a 30 de dezembro mais de
1200 andebolistas, de 80
equipas, invadiram Vila
Nova de Gaia e partilharam
a grande paixão que os une:
o andebol. Participaram
atletas de todas as idades e
de vários escalões, desde
minis, infantis, iniciados,
juvenis, juniores a seniores,
numa competição que teve
como padrinhos os atletas
Gilberto Duarte, jogador do
FC Porto, e Mariana Lopes,
do Alavarium, que foram
distinguidos em outubro de
2015 com o prémio ‘Andebolistas do Ano’.
“A confraternização, o am-

Andebol foi rei de 26 a 30 de dezembro

biente e, essencialmente o
conhecimento e a amizade
criada entre os participantes e o público em geral,
leva a que os clubes e os
seus atletas queiram repetir a sua participação no
nosso torneio, pois sentem-se bem em casa”, disse

António Pedro Freitas, responsável pelo Torneio KakyGaia, salientando que
”quando o torneio termina
recordam os bons momentos passados, pensando no
próximo para poderem
uma vez mais participar”.

Página 15

A16

ID: 62589670

07-01-2016

Tiragem: 3700

Pág: 17

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Semanal

Área: 9,05 x 13,44 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Juniores do andebol
academista goleiam
Neste novo ano, na
equipa de juniores femininos de andebol da Associação Académica de Espinho não se fez notar um
ou outro "quilito" que as
atletas possam ter ganho
com a quadra natalícia. E
prova disso é a goleada
imposta à equipa do Ilhavo (45-9).
As iniciadas, na difícil
deslocação ao terreno do
Vacariça, viram aumentadas as suas dificuldades
frente à equipa local pela
equipa de arbitragem, que
permitiu que o jogo se tornasse demasiado violento,
com claro prejuízo para a
equipa do mocho, que chegou a estar com apenas
três jogadoras em campo,
e com o treinador e um
dos dirigentes a verem o
final do jogo da bancada,
com os ânimos bastante
exaltados, por parte das
duas equipas, dirigidos à
equipa de arbitragem, que
teve necessidade de cha-

mar as forças de segurança para abandonarem o
local.
No final do encontro,
o marcador fixou-se em
28-24.
Eis a constituição das
equipas da Académica de
Espinho:
Iniciadas - Maria Cálix,
Renata Couto (2 golos),
Silvana Lopes, Luisa Oliveira (3), Mariana Valente, Ana Ribeiro, Maria Pimenta (1), Carolina Loureiro (6), Rita Gomez (6),
Ana Silva, Sofia Gonçalves (6), Rita Correia, Mariana Pereira e Diana Belinha. Treinador: Gustavo
Silva.
Juniores - Rita Pinho,
Sofia Mota (1 golo), Mariana Sousa (2), Rita Mota
(5), Viviana Silva. (10),
Leonor Gonçalves (17),
Sara Silva, Maria Mota (1),
Fabiana Moreira (3), Inês
França (1) e Sara Moutinho
(5). Treinador: Adelino
Pinto.
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Minis tigres em segundo
no Feira Handball Cup
A equipa de andebol de
minis masculinos d o Sporting
Clube de Espinho alcançou o
segundo lugar no Torneio
Feira Handball Cup 2015. Os
pequeninos tigres alcançaram cinco vitórias em seis dos

jogos realizados, perdendo na
final com o Samora Correia
por 9-34. Os iniciados do
Sporting de Espinho, que
também jogaram este torneio
organizado pelo Clube Desportivo Feirense, ficaram com
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a 10.' posição, numa prova
que foi ganha pelo Sporting.
A equipa de minis espinhense venceu, na fase de
grupos, a Sanjoanense B (2816), o Feirense B (28-18) e o
Ginásio do Sul (21-19). Depois, nos quartos-de-final os
tigres bateram o Futebol Clube do Porto por 24-20 e nas
meias-finais venceram o S.
Bernardo, por 29-24.
Eis a constituição da equi-

pa de minis masculinos do
Sporting Clube de Espinho:
Francisco Loureiro, Gonçalo Bastos, Gonçalo Carvalho, Gustavo Carvalho, Gonçalo Moreira, João Pereira,
João Pinheiro, Pedro Proença, Ricardo Maganinho, Ruben Tavares e Tiago Sousa.
Treinadores: Rui Cordeiro e José Jorge.
Dirigente: Antenor Pereira.
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Associação Desportiva Godim (Andebol)
Peso Régua

Jogos do próximo
fim de semana
09/01/2016 e 10/01/2016
Campeonato Nacional Seniores Masculinos
3° Divisão 1° Fase Zona 1
09/01/2016, Sábado, 17:00 horas - Pavilhão Municipal de Penafiel: CA Penafiel - AD Godim
Iniciados Masculinos - 1° Fase - Grupo A
10/01/2016, Domingo, 15:00 horas - Pavilhão Francisco Holanda Guimarães: CD Xico Andebol - AD Godim
Iniciadas Femininas - 10 Fase - Grupo B
10/01/2016, 18:00 horas - Pavilhão Municipal de Chaves: GD
Chaves - AD Godim
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Godim — Peso da Régua

Campanha de solidariedade
"ser solidário ajude-nos a ajudar"

É com bastante orgulho que enaltecemos o excelente trabalho que esta Associação de Andebol da cidade do Peso da
Régua levou a efeito lançando uma campanha de solidariedade cujo o lema foi:
"SER SOUDARIO AJUDE-NOS A AJUDAR".
Esta campanha decorreu durante os
meses de novembro e dezembro e teve
como principal objetivo ajudar famílias
carenciadas em três concelhos da nossa
região, Mesão Frio, Santa Marta de Penaguião e Peso da Régua.

É de enaltecer a enorme aderência
por parte da população em geral e em
particular por parte dos pais e familiares
dos atletas do clube na recolha de bens
alimentares, roupas e brinquedos, o que
proporcionou com este pequeno gesto um
Natal diferente e muito mais feliz a estas
três famílias.
Temos também que salientar a preciosa ajuda dos três Municipios, bem como
das equipas da ação social de cada
concelho na identificação e sinalização
das famílias mais carenciadas.

No seguimento da conversa com
os membros da direção da Associação
Desportiva de Godim depois da entrego
dos cabazes às famílias, fica aqui descrito
a enorme satisfação e alegria de dever
cumprido e as palavras unânimes de
todos de que "Como é gratificante ver
o sorriso das crianças com um pequeno
brinquedo e as lágrimas de alegria dos
pais ao receberem os bens alimentares",
ficando desde já a promessa de que para
o ano haverá novamente esta iniciativa.
Paulo Querido
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Ginásio Clube de Santo Tirso

Andebol Sénior imparável

Ninguém pára o andebol sénior
do Ginásio Clube de Santo Tirso! São já 12 vitórias em 12 encontros!
A equipa em dezembro ganhou
por 31-25 ao Xico Andebol, por
35-24 o Boavista, por 28-27
o Estarreja, e por 32-25 o São
Bernardo e continua assim isoladíssimo na corrida para o título do Campeonato Nacional
da 24 Divisão (Norte), com 36
pontos. São mais quatro do que
o AA São Mamede e que o Arsenal, segundb e terceiro classificado, respetivamente.
No Campeonato Nacional da 24
Divisão (Sul), o primeiro classificado é o Boa Hora com 35
pontos, um ponto a mais do que
o Vitória de Setúbal.

Pereira foi finalista no Torneio
da ET Maia e João Barbosa foi
eliminado na primeira ronda
da prova B disputada em Portimão, jogando agora apenas a
vertente de pares.
Na vertente sub-14, também na
Maia, Margarida Pereira está
nas meias finais da prova neste
escalão.
Na natação entre os cadetes
A/B: Oito jovens nadadores do
clube participaram no passado dia 19 e 20 no Torregri 1,

realizado na Piscina Municipal
de Paços de Ferreira, tendo,
de acordo com fontes do clube "demonstrado melhorias
muito interessantes nos seus
desempenhos".
Decorreu também no Pavilhão
de Santo Tirso, em dezembro, a
já tradicional Festa de Natal da
secção de Ginástica Rítmica do
Ginásio, num mês que estiveram abertas a apresentação de
listas aos Órgãos Sociais do Clube, para o triénio 2016/2018. •

"OUTRAS MODALIDADES"
Outra modalidade em que o Ginásio Clube de Santo Tirso tem
mostrado uma senda vitoriosa
é o ténis de mesa onde já logrou
seis vitórias em sete jogos, até
agora decorridos.
No voleibol sénior o clube venceu duas partidas (Amares e
Gueifães) e obteve duas derrotas (FAC e VC Viana).
No ténis sub-18, Margarida
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AGENDA | ANDEBOL
3/01/16
Iniciados Masc.
Minis Masc.
Minis Masc.
Minis Masc.
Minis Fem.

ADS - Oleiros
ADS/A - Estarreja
Feirense/B - ADS/C
Oleiros - ADS/B
ADS - Valongo Vouga

17h00
15h00
9h30
15h00
11h00

Pav. Travessas
Pav. Travessas
Pav. Lavadeira
Pav. Oleiros
Pav. Travessas
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Em preparação para Euro 2016 e Torneio 4 Nações, Rio Maior recebeu seleção de Andebol
Os Juniores A masculinos da Seleção de Andebol de Portugal, realizaram mais um estágio de
preparação para a qualificação para o Campeonato Europeu Sub20 Masculinos Dinamarca 2016,
em Rio Maior. Para este estágio, que serve também de preparação para o Torneio das Quatro Nações,
foram 16 os jogadores convocados pelo técnico Luís Monteiro. Atletas e equipa técnica, composta
pelo treinador Luís Monteiro, o treinador adjunto Nuno Santos e o treinador de guarda-redes Pedro
Vieira, pelo fisioterapeuta Daniel Gomes e o médico, Dr. Mário Soares, concentraram-se em Rio Maior
no final da manhã do passado dia 27, para um estágio que durou até dia 29 de Dezembro. Os
Juniores vão, como já dissemos, participar no Torneio das Quatro Nações, que se realiza em Figueira
de Castelo Rodrigo, Mêda e Pinhel, entre 8 e 10 de Janeiro. Este torneio vai contar com a presença
das seleções nacionais juniores masculinas de Portugal, Espanha, França e Alemanha.
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Andebol: Cister SA recebe
Madeira SAD em março
O encontro Cister SA-Madeira SAD, relativo aos oitavos-de-final da Taça de
Portugal de seniores femininos, foi adiado
para 4 de março. Inicialmente, a partida
estava aprazada para 7 de fevereiro, mas
os clubes chegaram a acordo para uma
nova data. O jogo promete ser uma festa
do andebol feminino, já que o Madeira
SAD é o campeão nacional em título.
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Guarda recebeu nacionais de Corta-mato
Alquivo 111

A realização dos' corta-matos nacionais e
do desporto universitário e o regresso da
caravana da Volta a
Portugal em Bicicleta à cidade mais alta
foram dois eventos
que marcaram o ano
que agora termina. O
TB recorda as notícias mais marcantes
de 2015.

nina, no escalão de Sub-19, alcançou, no distrito da Guarda,
o 2° lugar no Grupo 8, do Torneio de Elite de apuramento
para o Europeu de 2016.
Outubro

João Monteiro, mesa-tenista natural de Nave de Haver, no concelho de Almeida,
a fazer dupla como austríaco
Stefan Fegerl, conquistou o
título europeu de ténis de
mesa em pares. •
O presidente do Benfica,
Luís Filipe Vieira inaugurou
o oficialmente a nova sede da
Casa do Benfica, na Guarda.
A atleta da Guarda, Andreia Crespo assinou contrato com o Sporting.

Janeiro

O Clube de Natação da
Guarda obteve 14 primeiros
lugares, 9 segundos e 6 terceiros lugares no Torneio Serra da Estrela, que decorreu no
Sabugal.
A atleta Andreia Crespo, da
Associação Cultural e Recreasiva da Senhora do Desterro,
sagrou-se vice campeã nacional, na Taça Portugal Velocidade e Barreiras em Pista Coberta, que se realizou em Pombal.
João Marques sagrou-se
campeão nacional do escalão
V60, no Campeonato Nacional
de Estrada, numa distância de
10 quilómetros, na Mala.
O mesa tenista, João
Monteiro, que tem raízes familiares no concelho de Vilar
Formoso, conquistou a medalha de bronze pela Selecção
Nacional de Ténis de Mesa,
na Taça do Mundo, que se realizou no Dubai.
O piloto de Seia, Mário
Patrão, abandonou a edição
2015 do Rali Dakar.
A direcção do Guarda
Unida Desportiva, liderada
por António Pissarra, demitiu-se. O presidente foi o primeiro a bater com a porta,
seguindo-se os restantes elementos da direcção.
Fevereiro

O atleta do Centro de Atletismo de Seia, Pedro Martins,
alcançou o record nacional no
escalão de veteranos M45.
A equipa da Fundação D.
Laura ficou entre as melhores 4 equipas de futebol feminino do país.
O Clube de Natação da Guarda obteve 11 lugares no pódio em
todos os ~Iões tendo sido os
dois primeiros lugares obtidos por
Ana Rojão, no VIII Ibrneio Cida.
de de Ponte de Sor
Três jogadores do Sporting
Clube Celoricense foram notificados pelo Serviço de Estran-

Novembro

A realização dos corta-matos nacionais e do desporto universitário foi um dos eventos que marcou o ano
geiros e Fronteiras (SEF) para
abandonar o país. Em Figueira
de Castelo Rodrigo, quatro atletas do Ginásio Figueirense, de
origem guineense, apresentaram-se no SEF para regularizarem a situação.
Francisco Carvalho foi o
nome escolhido entre o público presente na 17a Gala
SPAL como piloto do ano
Guarda 2014. '
António Pissarra foi
reeleito presidente do Guarda Unida Desportiva.
Rita Morgado, da Academia
Egitaniense de Karate
Shotokan, da Guarda, sagrouse vice-campeã nacional no 22°
Campeonato Nacional Sénior,
prova rainha da Federação Nacional de Karate — Portugal,
que se realizou em Alverca.
Maço

O piloto de Sela, Mário
Patrão assinou pela KTM
Portugal passando a integrar
um projecto de três anos com
vista às participações nos Rali
Dakar de 2016, 2017 e 2018.
A atleta da Guarda, Ancheia Crespo, sagrou-se campeã
universitária de pista coberta,
nos 400 metros barreiras.
A Guarda recebeu os campeonatos nacionais de cortamato. A atleta de Gouveia,
Vanda Ribeiro, que representa
o GRECAS, de Santo António
de Vagos (Aveiro) sagrou-se, na
Guarda, campeã nacional de
corta-mato curto, no escalão de
veteranos F35.
O Clube Desportivo de

Gouveia sagrou-se campeão
distrital de juniores.
Abril

A Guarda recebeu a 2a etapa da Vuelta a Castilla y Léon.
Os corredores percorreram 208
quilómetros entre a capital de
distrito e Fuentes de ()floro
(Espanha), com passagens pelos concelhos de Celorico da
Beira, Gouveia, Seia (Sabugueiro e subida ao Alto da lbrre),
Manteigas, Belmonte, Sabugal
e Almeida (Vilar Formoso).
A União de Karate Shotokan das
Beiras conquistou 9 medalhas
no XVII Campeonato Nacional
de Karaté da Karaté-do Portugal Shotokan, no Monte da
Caparica — Almada.
A equipa de Futsal do SC
Sabugal recebeu a taça de
campeão distrital de FutsaL
A Casa do Futebol Clube do
Porto da Meda conquistou a
Taça Distrital de Futsal.
Maio

Vinte e seis anos depois o
Sporting Clube do Sabugal
voltou a conquistar o Campeonato Distrital da la Divisão.
A Associação Desportiva
de Manteigas conquistou a
Taça de Honra da Associação
de Futebol da Guarda.
Depois de vencer o Campeonato Distrital da 2a Divisão, a Associação Desportiva
de Fornos de Algodres conquistou a Taça de Promoção.
A equipa de juniores do
NDS confirmou a descida ao
Campeonato Distrital.
O Sporting do Sabugal ven-

ceu a Supertaça de .Futsal da As- fesa do campeonato.
sociação de Futebol da Guarda.
Tiago Craveiro, da AssoRosário Sá, da equipa de ciação Desportiva de ManteiAtletismo do Instituto gas/ADM Clycing, sagrou-se
Politécnico da Guarda (IPG) campeão nacional de BTT, na
alcançou o 1".lugr nas pro- categoria de XCM em
vas de Disco e Lançamento de Paraciclismo.
Peso, nos campeonatos uniRui Jerónimo (Academia
versitários que se realizaram Egitaniense de Karate Shotokan
em Braga.
— Guarda) sagrou-se campeão
David Pinto, da Portugal europeu de Karate, no âmbito
Kyokai Karate-Do Shotokan, do 2° JSKA European Karate
da Guarda, sagrou-se cam- Championship. Carla Jerónimo
peão nacional de Kata.
(AEKS-Guarda) sagrou-se viceA equipa de Andebol do campeã europeia na prova de
Instituto Politécnico da Guar- Kata Sénior Feminino e José
da, no escalão de infantis, Jerónimo (AEKS-Guarda) tamsagrou-se campeã regional.
bém conseguiu um lugar de
Junho
pódio, ficando em terceiro lugar
O Desportivo de Gouveia na prova de Kata Manuel
foi despromovido ao distrital Henrique, da mesma equipa,
da la Divisão da Associação alcançou o primeiro lugar na
de Futebol da Guarda (AFG). prova de Kata masculino,
A pista de Radiomodelismo sagrando-se campeão europeu.
de Maçafnhas, na Guarda, re*do
cebeu uma prova a contar para
A atleta Sónia Antunes, nao Campeonato Regional Cen- tural de Vale daAmoreira, no Contro 1/8 TT e o czossódromo das celho de Manteigas, conquistou as
Lajes, em Ferrão Joanes, rece- medalhas de ouro e bronze, em
beu uma prova do Campeona- Natação, nos Special Olympics de
to Europeu de Motocrosse.
2015 em Los Angeles.
Julho
A Volta a Portugal regresA equipa da Fundação D. sou à Guarda e a Pinhel e a
Laura dosSantos foi considera- etapa da Ibrre foi decisiva para
da a "Revelação" da edição des- a classificação geral. O correte ano do Campeonato Nacio- dor da Guarda terminou a Volnal da la Divisão de Futebol ta na 35a posição.
Feminino. Paralelamente, o técSetembro
nico da equipa de Moimenta da
A atleta de Gouveia, Vanda
Serra, no concelho de Gouveia, Ribeiro, sagrou-se campeã do
Rodrigo Fonseca, foi também Mundo nos 2000 metros obsconsiderado o melhor da mes- táculos, no Campeonato Munma competição e Sílvia Rebelo dial de Masters, em Lyon.
foi considerada a 2a Melhor DeA Selecção Nacional femi-

As Piscinas Municipais receberam o Meeting de Natação e os campeonato regional
de absolutos de piscina curta.
A Associação Desportiva
de Malcata anunciou que pretende organizar uma prova
de Montanha do Campeonato da Europa.
A equipa Ièam Saraiva, de
Vilar Formoso, venceu o campeonato à geral e o campeonato por equipas do Troféu
Super7 byKia, na última prova da competição, que se realizou no Autódromo do Estoril.
Dezembro

A Selecção de seniores da
Associação de Futebol da
Guarda garantiu um lugar
entre as 4 melhores do país
no lbrneio UEFA Regiões.
O atleta da Guarda Alfredo
Torres, ex-jogador da Escola de
Andebol do Instituto Politécnico
da Guarda e que actualmente
representa o Avanca, foi convocado para a Selècção Nacional
de Juniores C.
Diogo Rafael, atleta do
Karate Shotokan Trancoso
sagrou-se vice-campeão nacional em Kata Júnior, durante
o 23° Campeonato Nacional
Karate cadetes/juniores, organizado pela Federação Portuguesa de Karate e que decorreu em Santo Tirso.
O Campo de Futebol
António dos Santos, que pertence ao Mileu, mas que as Finanças colocaram em hasta
pública, foi vendido por 40 mil
e um eums, desconhecendo-se,
por agora, quem tenha sido o
comprador. A Câmara da
Guarda anuncia que vai recorrer para demonstrar tecnicamente que a proposta da
autarquia foi apresentada
quando ainda faltavam 30 segundos para terminar o prazo.
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Ò Ò Andebol

SIR 1º Maio bate Juve Lis
A formação de seniores masculinos da SIR
1º de Maio terminou da melhor forma o ano
2015, ao vencer por 21-20 na receção à Juventude do Lis, equipa que milita na 2ª Divisão
Nacional, em partida referente à 3ª e última
jornada da Taça de Honra da Associação de
Andebol de Leiria.
A conquista do título de campeão estava
em aberto, mas a SIR necessitava de uma vitória muita expressiva sobre a Juve Lis, que,

por seu lado, apenas necessitava de não perder para garantir o troféu, caso contrário, o
vencedor poderia ser o Sismaria, o que veio
a acontecer, pois com o triunfo da equipa marinhense, arrancado nos instantes finais, estas
três equipas terminaram em igualdade pontual, mas a vantagem no desempate acabou por
sorrir à formação da Gândara dos Olivais.
A SIR alinhou e marcou da seguinte forma:
João Sousa e João Malhado (G.R.); Nuno

Monteiro (1), Márcio Duarte, Hugo Sousa (2),
Filipe Nunes (5), Bruno Figueiredo (3), Bruno
Nunes, Eduardo Ferreira, João Gomes (3),
Vasco Santos (3), Filipe João (3), Carlos Gabriel (1), Diogo Cunha e Fábio Santos.
No próximo dia 9 de janeiro, em Almeirim,
pelas 19 horas, segue o “verdadeiro campeonato” da SIR 1º de Maio, em busca do objetivo de alcançar a passagem à 2ª fase da 3ª
Divisão Nacional. ß
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ANDEBOL

Seniores de Valongo
vencem Canelas
A equipa de seniores
femininos da Casa do
Povo de Valongo do
Vouga (CPVV) recebeu
e venceu o Arsenal de
Canelas, por 41-29,
para o campeonato
nacional. Ao intervalo as
valonguenses já venciam
por 18-12
A CPVV alinhou e marcou:
Patrícia Guarino, Ana Arede (2),
Bruna Santos (4), Tânia Veiga
(2), Joana Simões (1), Nadia
Gonçalves (6), Inês Veiga (6),
Joana Santiago (7), Cátia Ferreira, Ana Coutinho (2), Daniela
Santos (9), Inês Chaves (2), Inês
Alves e Joana Santos. Treinador:
Paulo Veiga.
O campeonato é liderado
pelo SIR 1º de Maio, da Marinha Grande, com 30 pontos
em 11 jogos, seguido do Ílhavo
com 29 pontos em 11 jogos.
A CPVV soma 28 pontos em
10 jogos, sendo até ao momento a equipa que perdeu
menos pontos (apenas uma
derrota). Em atraso tem o jogo
em Oliveira de Frades, da 12ª
jornada, marcado para 10 de
janeiro.

No próximo sábado, dia 2
de janeiro, a CPVV recebe o
Batalha, para a 13ª jornada, que
conta ainda com os jogos Ílhavo
– Oliv. Frades, Salreu – Canelas
e Cister – Benf. Castelo Branco.
As valonguense têm uma
derrota com o Ílhavo, que
perdeu recentemente a liderança com a derrota na Marinha Grande (onde a CPVV
foi ganhar) e o empate em
Canelas.
A primeira fase do campeonato termina no dia 6 de
fevereiro com um CPVV – SIR
1º Maio.
Cátia Fonseca (Canelas) é a
melhor marcadora com 116
golos (11,6 por jogo), seguida
da valonguense Inês Veiga (97
golos em 10 jogos, à média de
9,7 por jogo).
INICIADAS A equipa da
CPVV inicia domingo, dia
3, a fase de apuramento do
campeonato nacional, recebendo o Calenas às 15 horas.
Vacariça e Espinho, 2º e 1º da
série A na primeira fase, são
as outras equipas. Na série B,
a CPVV venceu, seguido do
Canelas.
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Aguada
de Cima
venceu
encontro
escolar
O pavilhão do GICA recebeu
o terceiro encontro de andebol do
desporto escolar, envolvendo alunos
do Instituto Duarte Lemos, EB2 de
Aguada de Cima e EB2 de Valongo
do Vouga. A escola EB2 de Aguada
de Cima conquistou o primeiro lugar em masculinos e em femininos.
Em femininos jogaram Juliana Vidal,
Lara Brandão, Clara Monteiro, Clara Silva, Lara Santos, Inês Ferreira,
Catarina Ferreira, Iara Santos, Cátia
Cabral e Nicole Rodrigues; na equipa
masculina aguadense: Diogo Ferreira, Marcelo Barbosa, Diogo Pereira,
Francisco Ribeiro, Pedro Carvalho,
João Campos, Leonardo Marques,
Francisco Almeida, Lucas Pereira,
Daniel Martins, Alexandre Oliveira,
Bruno Jesus, Gil Pinto e António Maio.
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Andebol

Maior festa de andebol
do concelho já arrancou
Arrancou ontem a 9º edição do
Feira Handball Cup, com o jogo de
aberturaa ser disputado no Pavilhão
da escola EB 2/3 Fernando Pessoa,
em Santa Maria da Feira, e que colocou frente a frente as equipas de
Infantis Femininas do CD Feirense
e do NA Santa Joana, com a equipa
forasteira a vencer por 37-9.
O torneio internacional de Andebol, vai decorrer até 30 de dezembro em 9 pavilhões, e envolve
mais de 1200 atletas e cerca de 100
voluntários na sua organização,
disputa-se só em escalões de formação (Masculinos e Femininos). Na
prova participam os maiores clubes
nacionais, tais como o ABC Braga,
FC Porto, Sporting CP, SL Benfica,
S. Bernardo, Ginásio do Sul, entre
muitos outros.
A edição 2015 do FEIRA HANDBALL CUP conta novamente com o
apoio incondicional do Internacional português, Tiago Rocha, natural
do concelho de Santa Maria da Feira
e actualmente a jogar na Polónia,

que nesta IX Edição faz questão,
mais uma vez, de estar ao lado
desta iniciativa do Clube Desportivo
Feirense apadrinhando o FHCup’15.
O Feira Handball Cup nasceu
em 2006 por iniciativa da Secção
de Andebol do Clube Desportivo
Feirense, surgiu pela necessidade
de promover a competição nos
escalões de formação num período
em que os campeonatos fazem um
intervalo devido ao Natal e aproveitando também as férias escolares.
Na primeira edição, o FHCup
era um pequeno Torneio de Natal,
disputado em apenas 2 pavilhões,
entre 8 equipas essencialmente da
região de Aveiro. Em 2014, atingiu o
seu ponto mais alto, com a presença
de 80 equipas oriundas de todo
o pais e de Espanha, com jogos a
decorrer em 8 pavilhões.
O FHCup não para de crescer,
em apenas 8 anos, cresceu das 8 às
80 equipas.
O FHCup tem-se afirmado ao
longo deste anos como um impor-

tante Torneio de Preparação da fase
decisiva da época que se distingue
pela elevada competitividade que
proporciona às equipas presentes
em todos os escalões.
A organização do FHCup’15,
como habitualmente, é assegurada
pelo Andebol do Feirense e conta
com o apoio em regime de voluntariado de cerca de 100 Feirenses.
No dia 29 de Dezembro, a organização oferece um cocktail de boas
vindas, em que serão convidados
todos os Treinadores, Dirigentes e
Jornalistas.
Na edição de 2015 do FHCup
são esperadas 112 equipas (80
Masculinos e 32 Femininos), mais
de 1500 atletas, que chegam de
praticamente todos das regiões de
Portugal e de Espanha, havendo
ainda a possibilidade de uma ou
dias equipas oriundas de França
ou Dinamarca se juntarem a nós.
Durante os 4 dias são esperadas
em Santa Maria da Feira, mais de
15 000 pessoas que habitualmente

acompanham as suas equipas.
No último dia do FHCup’15, dia
das finais e de todas as decisões, a
organização conta receber a visita
dos vários atletas Internacionais
Portugueses e naturalmente do

“padrinho do evento” Tiago Rocha,
que estarão disponíveis quer para a
comunicação social, quer para uma
pequena sessão de autógrafos e
ainda para participar na cerimónia
final de entrega de prémios.
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Infantis Masculinos

Torneio
“Sopa da Pedra”
de Almeirim
Costa Doiro, 34 - Sanjoanense B, 16
União Progresso, 12 - Sanjoanense A, 21
Sanjoanense B, 20 - Pinhal de Frades, 32
Sassoeiros, 13 - Sanjoanense A, 29
Sanjoanense A, 20 - ADA Maia/ Ismai, 19
Quinta Nova, 22 - Sanjoanense B, 12
Sanjoanense A, 23 - GFEC, 10
Sanjoanense B, 10 - Sporting, 24
Bom torneio até ao momento por parte das nossas
equipas.
Este torneio para muitos dos nossos atletas foi uma experiência nova em que o espírito de equipa e união cresceu
de forma visível e onde os resultados desportivos têm sido
dentro do previsto.
A equipa B mostrou a evolução que tem realizado ao
longo do campeonato, mostrando que tem crescido de
jogo para jogo.
A equipa A conﬁrmou o favoritismo no grupo, vencendo
todos os jogos, realizando mesmo um jogo de grande
categoria contra o ISMAI.
Final 9/10
GFEC, 14 - Sanjoanense B, 7
Meias-ﬁnais
Sanjoanense A, 19 - Costa Doiro, 9
Parabéns pelo ótimo torneio dos nossos B e agora resta-nos apoiar os nossos A na ﬁnal contra o Sporting CP, actual
campeão em título.
Campeonato Nacional

Juvenis Femininos

AAEspinho, 24 - Sanjoanense, 24

Um jogo que já se previa difícil, a ADS entrou melhor na
primeira parte, chegando ao intervalo a ganhar por três de
diferença (11-14).
Na segunda parte, a equipa casa foi superior, conseguindo empatar o jogo.
Um especial agradecimento aos pais que se deslocaram
a Espinho.
Na próxima jornada (9/01), a ADS recebe o SPS, pelas
15h, no Pavilhão das Travessas.
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