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DR

Equipa sénior feminina da Associação Cultural de Vermoim estreou-se em competição

ACV estreou equipa
feminina em Braga

EQUIPA DE ANDEBOL feminino da Associação Cultural de Vermoim estreou-se em competição em Braga, frente ao ABC, naquela que foi a concretização
de um sonho antigo da direcção da instituição das atletas.
ANDEBOL

| Redacção |

No início daquela que é apenas a
sua quinta temporada desportiva, o Associação Cultural de
Vermoim Andebol Clube estreou
no escalão maior da modalidade,
a sua equipa de andebol feminino, com um jogo frente ao ABC.
Depois de uma primeira parte
menos conseguida, a jovem equipa ACV, com plantel ainda in-

completo e em formação, transfigurou-se completamente surpreendendo pela sua entrega e
arrojo num jogo que acabou por
conseguir equilibrar.
A equipa sénior feminina ACV
deste jovem clube famalicense é
o concretizar de um projecto de
formação desportiva consequente numa região em que a modalidade era praticamente desconhecida.
É sobretudo graças à dedicação

sem limites das suas atletas e famílias que se fica a dever este
feito e verdadeiro concretizar de
um sonho.
Muito mais que atletas, as jovens jogadoras seniores femininas da Associação Cultural de
Vermoim são verdadeiras timoneiras de um clube que é cada
vez mais seu e onde de resto desempenham, para além de serem
atletas, funções técnicas, de
apoio e de direcção.
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Embate na Rússia

Portugal arranca caminhada hoje
para o campeonato da Europa
ANDEBOL FEMININO
| Redacção |

Portugal joga hoje com a Rússia, em
Rostov e domingo, em Pinhel, onde recebe a Dinamarca.
O seleccionador nacional fará a sua estreia oficial à frente da selecção nacional
sabendo “as dificuldades que vamos encontrar, pois vamos defrontar a selecção
que venceu 4 dos últimos 7 Campeonatos do Mundo. Isto diz bem do domínio
que a Rússia tem tido no panorama do
andebol feminino mundial”, afirma, garantindo que “estamos na máxima força,
com todas as jogadoras disponíveis e
elas trabalharam muito bem nesta semana de treinos em Rio Maior. Tentámos
manter alguns princípios de jogo que já
tinham e acrescentar outros novos e as
jogadoras têm respondido muito bem”,
assegura.
Sobre o jogo com a Rússia, o primeiro
a contar para a qualificação para o Campeonato da Europa de 2016, “apesar do
desafio muito difícil, queremos ser com-

petitivos, discutir o resultado o máximo
de tempo possível e, naturalmente, tentar
surpreender. Teremos que nos transcender e agigantar para que, se a oportunidade surgir, estarmos preparados para a
agarrar. É fácil motivar as jogadoras para
defrontar as melhores do mundo, é o sonho de qualquer atleta”.
Independentemente do resultado, uma
coisa garante: “Não nos vão ouvir queixarmo-nos dos árbitros, das viagens ou
de outra coisa qualquer. Na vitória e na
derrota, seremos sempre nós os responsáveis pelo que suceda. E é por isso que
temos treinado muito e bem para honrarmos o nosso país nesta deslocação à
Rússia. Ambição e trabalho serão sempre palavras presentes neste grupo de
trabalho, é aquilo que podemos prometer”. Portugal joga com a Rússia em
Rostov, num jogo que terá transmissão
em directo no canal russo NTV Plus. A
comitiva nacional regressa a Portugal no
sábado e vai instalar-se em Pinhel, onde
no domingo, dia 11, pelas 16h10, vai
medir forças com a Dinamarca.
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Atletas formados nos Açores

Angrense e Praiense
com 50 mil euros

Sporting Ideal foi o clube de São Miguel que mais verba recebeu em 2014/15

Já estão deﬁnidos os montantes de apoio
aos clubes açorianos que competem nas provas
nacionais e regionais com atletas formados nas
colectividades e nos Açores.
Foram 13 os clubes apoiados, destacandose com um valor superior o Sport Angrense e
o Sport Praiense, que disputaram, na época
2014/15, o Campeonato Nacional de Séniores
(CNS) de futebol.
Aquelas duas agremiações da ilha Terceira
receberam 50.730 euros cada, porque no plantel
não tiveram um único jogador não formado nos
Açores e ao possuírem mais de 80% de atletas
formados no clube os montantes são majorados
em 50%. O montante foi atribuído em três prestações de 15 mil euros cada e ainda de um apoio
de 5.730 euros.
Porém, se uma equipa desce de divisão ou
de nível competitivo, o montante é reduzido em
50%.
Trinta dias após os ﬁnais das competições,
as listas de atletas utilizados na época, cópia dos
boletins de jogo de todos os encontros disputados e os comprovativos dos atletas formados
nos Açores ou no clube, são essenciais para terem acesso aos apoios.
Como estes apoios são apenas destinados aos
clubes que não estão incluídos nas competições
proﬁssionais (só o Santa Clara está fora), o CNS
de futebol é considerado de nível Superior.

Assim, cada jogador inscrito pelo Angrense
e pelo Praiense teve 39 euros de apoio.
Se um clube de futebol do CNS tiver 1 ou 2
atletas não formados, recebe 27 euros; com 3 o
valor atribuído é de 15,50 euros; com 4 é de 7,50
euros. Até há duas temporadas o limite era de 6
jogadores inscritos não formados.
O Operário, com um grupo de atletas não
formado superior a 4, não recebe qualquer valor.
Já os clubes que disputaram a Liga MEO
Açores da época passada, o limite de jogadores
não formados é agora de três, pelo que Sporting
de Guadalupe e Prainha, do Pico, não obtiveram
o subsídio.
O valor para a série Açores regional é de
19,5 euros para quem não tenha nenhum jogador
não formado; 13,5 euros para 1/2 e 6,75 euros
para 3.
Apenas alguns dos clubes que estiveram
envolvidos nos campeonatos de futebol, de voleibol e de ténis de mesa feminino reuniram os
requisitos para receberem os subsídios.

O andebol é a segunda modalidade cujo limite de jogadores não formados é de 4 (26 euros
para quem tenha só atletas formados; 19,50
euros para 1 e 2, 11,5 euros para 3 e
5,50 para 4), mas apenas para a 1.ª divisão.
Na divisão intermédia, onde compete o Marienses, os valores são de 13
euros para nenhum jogador sem forVALOR
mação; 9,75 para 1 e 2 e 4,88 euros
50.730,00
para 3.
50.730,00
No basquetebol o limite é de 3
30.615,00
para as principais divisões masculi25.904,50
nas e femininas (Ligas) e de 2 para as
21.195,00
divisões intermédias (Proliga masc. e
21.195,00
1.ª divisão femin.). Os montantes de15.615,00
signados são de 25 euros para o clube
15.615,00
com nenhum jogador não formado;
15.307,50
18 euros para 1 e 2 e 9 euros para 3
15.307,50
atletas.
9.027,50
Para as divisões imediatamente
3.925,00
abaixo estão deﬁnidos 12,5 euros para
3.925,00
os clubes com todos os jogadores for-

Clubes apoiados em 2014/15
CLUBE

PROVA

Angrense
Praiense
Barreiro
Flamengos
Sporting Ideal
Marítimo Graciosa
Desp. Rabo Peixe
Lusitânia
Boavista Terceira
Vale Formoso
Clube K
Toledos (fem.)
Juncal (fem.)

CNS
CNS
Liga MEO
Liga MEO
Liga MEO
Liga MEO
Liga MEO
Liga MEO
Liga MEO
Liga MEO
1.ª Div. Volei
1.ª Div. T.Mesa
1.ª Div. T. Mesa

Limite de atletas reduzido
em todas as modalidades

mados localmente; 9 euros para 1 e 4,5 euros
para 2 jogadores.
Passando para o futsal, as equipas que militarem na 1.ª divisão são apoiadas até ao máximo
de 3 atletas (24 euros; 16 euros e 9,50 para 0, 1/2
e 3 atletas, respectivamente) e de 2 jogadores
para a 2.ª divisão nacional (12 euros; 8 euros
para 1 não formado e 4 euros se o clube tiver 2
atletas sem formação na Região ou no clube).
As equipas de voleibol contempladas são
apenas as que competem na 1.ª divisão. O Clube
K foi o único a usufruir do subsídio, porque a
Fonte do Bastardo e o Ribeirense ultrapassam os
limites dos atletas não formados. Os montantes
são de 26 euros para 0 atletas; 19,50 para 1 e 2 e
11,5 para 3 jogadores.
O hóquei em patins reserva para a 1.ª divisão
nacional 24 euros (0); 16 euros (1 e 2) e 9,50
euros para o máximo de 3 atletas. Na 2.ª divisão
o limite é de 2 jogadores sem formação na Região, com os valores distribuídos por 12 euros
(0), 8 euros (1) e 4 euros (2).
Finalmente no ténis de mesa, as equipas na
1.ª divisão podem ter até 2 jogadores com formação noutros clubes fora dos Açores. Os valores descem substancialmente comparativamente
com as outras modalidades: 1.ª divisão: 5 euros
(0), 3,5 euros (1) e 2,5 euros (2).
Para as formações da 2.ª divisão só um jogador é permitido estar inscrito para ter direito aos
montantes para os atletas formados na Região
e no clube. São 2,5 euros sem atletas formados
fora e 1,5 para 1 jogador.
279 mil euros para 13 clubes
O valor total para estes apoios respeitantes à
época de 14/15 foi de 279.092 euros.
Considera-se um atleta formado nos Açores o que até completar 18 anos de idade tenha
comprovadamente sido inscrito na federação da
respectiva modalidade durante, pelo menos, 4
épocas desportivas completas em representação
de um clube com sede na Região.
Um atleta formado no clube é aquele que até completar 18 anos de idade tenha
comprovadamente sido inscrito na federação da
respectiva modalidade durante, pelo menos, 4
épocas desportivas completas em representação
Página 8
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Portugal sofre pesada derrota na Rússia em andebol feminino
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Internet
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Diário de Notícias da Madeira Online

08-10-2015

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=dff2e994

08/10/2015 19:56 Achou este artigo interessante? Portugal iniciou a qualificação para o Campeonato
da Europa de seniores femininos de andebol com uma esperada derrota na Rússia, por 39-19, em jogo
do grupo 6 disputado em Rostov do Don. As russas já ganhavam ao intervalo por 20-10, mantendo do
princípio ao fim grande intensidade de jogo e uma forte pressão sobre a equipa lusa, que não
conseguia reduzir a desvantagem. Erica Tavares, autora de cinco golos, foi eleita a melhor jogadora de
Portugal, cabendo do lado da Rússia a distinção a Ekaterina Davydenko, que chegou aos sete remates
vitoriosos. Após o jogo, o seleccionador Ulisses Miguel reconhecia as dificuldades do compromisso de
hoje: "Sabíamos que ia ser um jogo muito complicado, contra uma das selecções que tem vencido
vários campeonatos do mundo. Jogámos num pavilhão com mais de 3.000 espectadores, num
ambiente bom para elas, mas complicado para nós", referiu, em declarações divulgadas pelo site da
Federação de Andebol de Portugal. "Estivémos bem nos primeiros dez minutos, mantivémos o jogo
equilibrado e obrigámos o treinador russo a um desconto de tempo, a partir daí não conseguimos
parar o jogo da Rússia. Ofensivamente, também estivemos um pouco inibidos, arriscámos pouco e
isso acabou por ditar a diferença de golos", explicou, assumindo desilusão pelo resultado. "Apesar da
diferença óbvia, tínhamos capacidade para fazer melhor. Não foi possível, agora é analisar e tirar as
ilações para fazer melhor, no futuro. Portugal integra o grupo 6 de apuramento para o Europeu do
próximo ano, juntamente com Rússia, Turquia e Dinamarca, seleção que vai defrontar no próximo
domingo, em Pinhel.
08/10/2015 19:56
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Andebol

FC Porto
venceu Benfica
O FC Porto venceu, ontem, o Benfica por 3025, em encontro da sétima jornada do campeonato de andebol da primeira divisão, e
igualou os encarnados no segundo posto da
tabela classificativa, e ainda com menos um
jogo disputado.
Com este triunfo o FC Porto reduziu para
um ponto a distância que o separa do Benfica e do Sporting, líderes do campeonato,
embora os dragões tenham menos um jogo disputado.
De resto, a equipa portista soma por triunfos todos os seis jogos em que participou. Também ontem, o Sporting venceu no pavilhão do
Madeira SAD pela margem mínima (32-21). Já
o AC Fafe perdeu por 29-28 no pavilhão do
Águas Santas.

Página 11

A12

Portugal joga acesso ao Europeu em Pinhel
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As seleções femininas principais de Portugal e Dinamarca disputam, no domingo, em Pinhel, o jogo de
qualificação para o Campeonato da Europa de Andebol.
O encontro está marcado para as 16h10 no pavilhão multiusos da "cidade-falcão", numa organização
do município, da Federação de Andebol de Portugal e da Associação de Andebol da Guarda. Deste
grupo faz ainda parte a Rússia, pelo que a tarefa das portuguesas não é nada fácil. Competição à
parte, Ulisses Pereira, presidente da Federação, afirma que este encontro em Pinhel significa a
vontade de descentralizar este tipo de realizações e de divulgar a modalidade. Por sua vez, o autarca
local Rui Ventura diz ser mais um passo para a afirmação do andebol no concelho. O Europeu vai
decorrer na Suécia, em 2016.
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Madeira SAD derrotado
pela margem mínima
© DR

Madeira SAD foi ontem derrotado pelo Sporting por 32-31 em jogo a contar
para a 7.ª jornada do Campeonato Fidelidade Andebol 1 - 2015/2016
ANDEBOL
Décio Ferreira
decioferreira@jm-madeira.pt

adeira SAD e Sporting
defrontaram-se na noite
de ontem em partida a
contar para a 7.ª jornada
do Campeonato Fidelidade Andebol I. Num embate
muito equilibrado, os continentais venceram os madeirenses
pela margem mínima, 32-31.
Numa partida quase sempre
equilibrada, os madeirenses
nunca se atemorizaram perante
o poderio do adversário e pegaram no jogo desde o seu início,
sendo que ao intervalo, a equipa
madeirense estava em vantagem
no marcador, vencia por 17-15,

M

Madeira SAD apesar da luta acabou derrotado.

com toda a justiça, diga-se de
passagem, tendo em conta o andebol praticado.
No reatamento os “leões” reagiram, foram em busca de um
outro resultado, no entanto, com
poucos minutos para o final da
partida, a vantagem ainda era
dos madeirenses (30-29), mínima é certo, mas justificada, até
então.
A equipa continental não baixou os braços, foi à luta e conseguiu lograr o empate a 30 golos, conseguindo inclusivamente
passar para a frente do marcador, (31-30), no entanto num
quase “último suspiro” os madeirenses foram à procura do
golo do empate e novamente,
lograram consegui-lo. O resultado estava em 31-31 mas os continentais queriam mais e foram
tentar o golo da vitória e acabaram mesmo por consegui-lo já
muito perto do final do encontro,
conquistando deste modo uma
vitória muito cara, e se calhar
injusta, tendo em conta o equilíbrio registado ao longo de toda
a partida. JM
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Portugal iniciou a qualificação para o Campeonato da Europa de seniores femininos de andebol com
uma esperada derrota na Rússia, por 39-19, em jogo do grupo 6 disputado em Rostov do Don. As
russas já ganhavam ao intervalo por 20-10, mantendo do princípio ao fim grande intensidade de jogo
e uma forte pressão sobre a equipa lusa, que não conseguia reduzir a desvantagem. Erica Tavares,
autora de cinco golos, foi eleita a melhor jogadora de Portugal, cabendo do lado da Rússia a distinção
a Ekaterina Davydenko, que chegou aos sete remates vitoriosos. Após o jogo, o selecionador Ulisses
Miguel reconhecia as dificuldades do compromisso de hoje: "Sabíamos que ia ser um jogo muito
complicado, contra uma das seleções que tem vencido vários campeonatos do mundo. Jogámos num
pavilhão com mais de 3.000 espetadores, num ambiente bom para elas, mas complicado para nós",
referiu, em declarações divulgadas pelo site da Federação de Andebol de Portugal. "Estivémos bem
nos primeiros dez minutos, mantivémos o jogo equilibrado e obrigámos o treinador russo a um
desconto de tempo, a partir daí não conseguimos parar o jogo da Rússia. Ofensivamente, também
estivemos um pouco inibidos, arriscámos pouco e isso acabou por ditar a diferença de golos", explicou,
assumindo desilusão pelo resultado. "Apesar da diferença óbvia, tínhamos capacidade para fazer
melhor. Não foi possível, agora é analisar e tirar as ilações para fazer melhor, no futuro. Portugal
integra o grupo 6 de apuramento para o Europeu do próximo ano, juntamente com Rússia, Turquia e
Dinamarca, seleção que vai defrontar no próximo domingo, em Pinhel. Em jogo arbitrado pela dupla
grega Michalis Tzaferopoulos e Andreas Bethmann, jogaram e marcaram, no Palácio dos Desportos de
Rostov do Don, perante 3.500 espetadores: - Rússia: Anna Sedoykina, Yana Zhilinskayte (5), Daria
Dimitrieva (2), Olga Akopian (1), Anna Vyalhireva (5), Veronika Garanina (3), Yana Ukusova (2),
Ekaterina Davydenko (7), Ksenya Makaeeva (2), Ekaterina Marennikov (2), Regina Shymkute (1),
Irina Bliznova, Polina Vedekhina (4),Ekaterina Ilina (4), Ekaterina Atkova (1) e Viktoria Kalinina. Portugal: Isabel Góis, Mariana Lopes (1), Sandra Santiago (1), Cláudia Correia, Patrícia Lima, Bebiana
Sabino, Soraia Fernandes, Érica Tavares (5), Mónica Soares (2), Soraia Lopes (2), Renata Tavares (2),
Maria Pereira (1), Diana Roque, Anais Gouveia e Patrícia Rodrigues (5). Siga-nos no Facebook e no
Twitter.
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Portugal sofre pesada derrota na Rússia em andebol feminino
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08-10-2015 20:17
Seleção portuguesa perdeu na Rússia no primeiro jogo de qualificação para o Campeonato da Europa
de seniores femininos de andebol.
As russas já ganhavam ao intervalo por 20-10, mantendo do princípio ao fim grande intensidade de
jogo e uma forte pressão sobre a equipa lusa, que não conseguia reduzir a desvantagem.
Por SAPO Desporto c/Lusasapodesporto@sapo.pt
Portugal iniciou a qualificação para o Campeonato da Europa de seniores femininos de andebol com
uma esperada derrota na Rússia, por 39-19, em jogo do grupo 6 disputado em Rostov do Don.
As russas já ganhavam ao intervalo por 20-10, mantendo do princípio ao fim grande intensidade de
jogo e uma forte pressão sobre a equipa lusa, que não conseguia reduzir a desvantagem.
Erica Tavares, autora de cinco golos, foi eleita a melhor jogadora de Portugal, cabendo do lado da
Rússia a distinção a Ekaterina Davydenko, que chegou aos sete remates vitoriosos.
Após o jogo, o selecionador Ulisses Miguel reconhecia as dificuldades do compromisso de hoje:
"Sabíamos que ia ser um jogo muito complicado, contra uma das seleções que tem vencido vários
campeonatos do mundo. Jogámos num pavilhão com mais de 3.000 espetadores, num ambiente bom
para elas, mas complicado para nós", referiu, em declarações divulgadas pelo site da Federação de
Andebol de Portugal.
"Estivémos bem nos primeiros dez minutos, mantivémos o jogo equilibrado e obrigámos o treinador
russo a um desconto de tempo, a partir daí não conseguimos parar o jogo da Rússia. Ofensivamente,
também estivemos um pouco inibidos, arriscámos pouco e isso acabou por ditar a diferença de golos",
explicou, assumindo desilusão pelo resultado. "Apesar da diferença óbvia, tínhamos capacidade para
fazer melhor. Não foi possível, agora é analisar e tirar as ilações para fazer melhor, no futuro.
Portugal integra o grupo 6 de apuramento para o Europeu do próximo ano, juntamente com Rússia,
Turquia e Dinamarca, seleção que vai defrontar no próximo domingo, em Pinhel.
Em jogo arbitrado pela dupla grega Michalis Tzaferopoulos e Andreas Bethmann, jogaram e
marcaram, no Palácio dos Desportos de Rostov do Don, perante 3.500 espetadores:
- Rússia: Anna Sedoykina, Yana Zhilinskayte (5), Daria Dimitrieva (2), Olga Akopian (1), Anna
Vyalhireva (5), Veronika Garanina (3), Yana Ukusova (2), Ekaterina Davydenko (7), Ksenya Makaeeva
(2), Ekaterina Marennikov (2), Regina Shymkute (1), Irina Bliznova, Polina Vedekhina (4),Ekaterina
Ilina (4), Ekaterina Atkova (1) e Viktoria Kalinina.
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- Portugal: Isabel Góis, Mariana Lopes (1), Sandra Santiago (1), Cláudia Correia, Patrícia Lima,
Bebiana Sabino, Soraia Fernandes, Érica Tavares (5), Mónica Soares (2), Soraia Lopes (2), Renata
Tavares (2), Maria Pereira (1), Diana Roque, Anais Gouveia e Patrícia Rodrigues (5).
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A17

Seleção feminina arranca qualificação para o Europeu com derrota

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Sábado Online

Data Publicação:

08-10-2015

URL:
http://www.sabado.pt/ultima_hora/detalhe/selecao_feminina_arranca_qualificacao_para_o_europeu_com_derr
ota.html

19:54 . Record
As russas já ganhavam ao intervalo por 20-10, mantendo do princípio ao fim grande intensidade de
jogo...
Por Lusa - Record
Portugal iniciou a qualificação para o Campeonato da Europa de seniores femininos de andebol com
uma esperada derrota na Rússia, por 39-19, em jogo do grupo 6 disputado em Rostov do Don.As
russas já ganhavam ao intervalo por 20-10, mantendo do princípio ao fim grande intensidade de jogo
e uma forte pressão sobre a equipa lusa, que não conseguia reduzir a desvantagem. Erica Tavares,
autora de cinco golos, foi eleita a melhor jogadora de Portugal, cabendo do lado da Rússia a distinção
a Ekaterina Davydenko, que chegou aos sete remates vitoriosos.Após o jogo, o selecionador Ulisses
Miguel reconhecia as dificuldades do compromisso de hoje: "Sabíamos que ia ser um jogo muito
complicado, contra uma das seleções que tem vencido vários campeonatos do mundo. Jogámos num
pavilhão com mais de 3.000 espetadores, num ambiente bom para elas, mas complicado para nós",
referiu, em declarações divulgadas pelo site da Federação de Andebol de Portugal."Estivémos bem nos
primeiros dez minutos, mantivémos o jogo equilibrado e obrigámos o treinador russo a um desconto
de tempo, a partir daí não conseguimos parar o jogo da Rússia. Ofensivamente, também estivemos
um pouco inibidos, arriscámos pouco e isso acabou por ditar a diferença de golos", explicou,
assumindo desilusão pelo resultado. "Apesar da diferença óbvia, tínhamos capacidade para fazer
melhor. Não foi possível, agora é analisar e tirar as ilações para fazer melhor, no futuro.Portugal
integra o grupo 6 de apuramento para o Europeu do próximo ano, juntamente com Rússia, Turquia e
Dinamarca, seleção que vai defrontar no próximo domingo, em Pinhel.Em jogo arbitrado pela dupla
grega Michalis Tzaferopoulos e Andreas Bethmann, jogaram e marcaram, no Palácio dos Desportos de
Rostov do Don, perante 3.500 espetadores:- Rússia: Anna Sedoykina, Yana Zhilinskayte (5), Daria
Dimitrieva (2), Olga Akopian (1), Anna Vyalhireva (5), Veronika Garanina (3), Yana Ukusova (2),
Ekaterina Davydenko (7), Ksenya Makaeeva (2), Ekaterina Marennikov (2), Regina Shymkute (1),
Irina Bliznova, Polina Vedekhina (4),Ekaterina Ilina (4), Ekaterina Atkova (1) e Viktoria Kalinina.Portugal: Isabel Góis, Mariana Lopes (1), Sandra Santiago (1), Cláudia Correia, Patrícia Lima, Bebiana
Sabino, Soraia Fernandes, Érica Tavares (5), Mónica Soares (2), Soraia Lopes (2), Renata Tavares (2),
Maria Pereira (1), Diana Roque, Anais Gouveia e Patrícia Rodrigues (5).
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A18

ID: 61319568

08-10-2015
ANDEBOL

Jogos

Tiragem: 5387

Pág: 20

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 8,91 x 11,53 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

da AD Godim

CAMPEONATO NACIONAL
SENIORES MASCULINOS 3ª
DIVISÃO 1ª FASE ZONA 1
Dia 10, sábado, às 21h00, no Pavilhão Municipal de Peso da Régua, realiza-se o jogo AD Godim
– CA Penafiel.

INICIADOS MASCULINOS 1ª FASE - SÉRIE B
No dia 11, domingo, às 11h30, no Pavilhão Terras de Vermoim, realiza-se o jogo AC Vermoim - AD Godim.
Na semana passada, no jogo realizado no Pavilhão da Escola Secundária de Rio Tinto, a contar para o Campeonato
Nacional Seniores Masculinos 3ª Divisão, o resultado final
foi Gondomar Cultural 38 - AD Godim 22.
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A19

ID: 61305748

07-10-2015

Tiragem: 40000

Pág: 14

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Semanal

Área: 7,77 x 16,11 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

ANDEBOL

1.º Dezembro com derrotas
Assomada no topo da
tabela

O

s nacionais da modalidade continuam apenas com os
emblemas do concelho de Oeiras, o CF Sassoeiros vai
iniciar no próximo sábado, com o CD Mafra, a sua
travessia na 3.ª divisão com vista a tentar o salto para a
secundária, onde se encontra o GM 1.º Dezembro que nas
duas primeiras jornadas somou derrotas, primeiro com o SL
Benfica B (28-36), depois, no passado fim de semana, com
a AC Sismaria (38-16), preparando-se agora para receber a
equipa do Boa Hora, jogo da 3.ª jornada, no final de tarde
de sábado, às 19h00, no pavilhão Noronha Feio, em Queijas.
Entretanto no nacional feminino da 1.ª divisão, a Associação Assomada somou uma derrota e uma vitória nas jornadas 3 e 4, perdendo em casa com o Colégio João de Barros
(22-26), e vencendo fora a ARC Alpendorada (23-32), resultados que mantém a formação de Carnaxide nos lugares (4.º)
cimeiros da tabela numa altura em que o campeonato sofre
um pequeno interregno.
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A20

ID: 61320467

07-10-2015

Tiragem: 6000

Pág: 18

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Semanal

Área: 11,21 x 21,02 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

LAMEGO - Teatro Ribeiro Conceição
Sáb. 10 Outubro | 16h00 | Multidisciplinar

Gala dos 25 Anos do Andebol
Club de Lamego
Integrada nas comemorações do vigésimo
quinto aniversário, o Andebol Club de Lamego vai levar a efeito a Gala dos 25 Anos, na
melhor e mais bonita sala de espetáculos da
nossa região.
A riqueza do seu historial em termos humanos, merece que sejam reconhecidas e homenageadas personalidades, atletas, treinadores,
dirigentes e equipas que mais se notabilizaram
ao serviço deste grande clube, durante este quarto de século.
Fica aqui o convite a toda a família do Andebol e a todos os que
entendem o desporto como uma via de formação, de saúde e bem-estar, a assistir a este bonito espetáculo.
Classificação: M/6 | Entrada livre (até lotação da sala) | Duração:
Aprox. 180 minutos | Local: Auditório
Dom. 11 Outubro | 16h00 | Cinema

A Ovelha Choné: o Filme [VP]
Animação
Choné, uma ovelha esperta e matreira, vive
com o seu rebanho na quinta Vale Verdejante
sob a supervisão do Agricultor e de Bitzer, um
cão pastor com boas intenções, mas pouco
eficaz.
Apesar dos esforços da Ovelha Choné, a
vida na quinta caiu numa rotina enfadonha e
ela conjura um plano engenhoso para conseguir
um dia de folga. No entanto, o plano da Ovelha
Choné descontrola-se rapidamente e faz com
que o indefeso
Agricultor acabe longe da quinta. Com a ajuda do rebanho, Choné tem de deixar a quinta
pela primeira vez e viajar até à Grande Cidade, para salvar o Agricultor… e falhar não é uma opção.
Classificação: M/6 | Preço: 3 a 4 euros | Duração: Aprox. 85 minutos | Local: Auditório
A programação do cinema depende das datas de estreia, estando,
portanto, sujeita a alterações.
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A21

ID: 61304885

06-10-2015

Tiragem: 3000

Pág: 22

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 26,00 x 23,02 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1
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A22

ID: 61307728

05-10-2015

Tiragem: 5000

Pág: 30

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 9,59 x 17,41 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

FEIRENSE
ALCANÇA
VITÓRIA DIFÍCIL
EM BENAVENTE
ANDEBOL Os juvenis do CD Feirense deslocaramse, no sábado, a Benavente em jogo da 2.ª jornada
do Campeonato Nacional da 1.ª Divisão Masculinos,
vencendo por 29-27.
Na primeira parte o confronto esteve equilibrado
até muito perto do intervalo, altura em que a formação do Feirense conseguiu impor-se ao adversário
e conquistar uma vantagem não decisiva mas
importante de quatro golos.
Depois dos intervalo, a equipa da casa entrou
determinada em alcançar a vitória e surpreendeu
o Feirense, em pouco minutos conseguiram mesmo a reviravolta do marcador, verificou-se então
um período bastante emotivo com alternância na
liderança do resultado, só muito perto do apito
final o Feirense saltou novamente para a frente
do marcador, conseguindo conquistar uma vantagem de três golos a dois minutos do fim, o que
lhe permitiu geriu o resultado até ao final.
Com duas vitórias em outros tantos jogos, a formação azul segue na liderança do seu grupo a par das
equipas do Alavarium e Juve Lis, na próxima ronda
o Feirense recebe o forte equipa do Sismaria AC.
Pelo CD Feirense jogaram e marcaram: David, Tiago (1), Antunes, Guilherme (6), José Carlos, Rui (7),
Oleksandr (6), Diogo (1), Miguel (5), Ricardo, Gonçalo
(3) e Bruno. Treinador: Saul Alves.
Outros resultados:
Campeonato Regional Iniciados 1ª Jornada
CD Feirense “A” 36-34 AA Avanca
CD Feirense “B” 18-59 Estarreja AC
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A23

ID: 61307567

05-10-2015

Tiragem: 5000

Pág: 29

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 13,01 x 16,29 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

s.pAIo de oleIros
perde A doIs
segundos do fInAl
ANDEBOLNa 2ª jornada do Campeonato Nacional Seniores Masculinos, da 2ª Divisão, de Andebol, o
CDS S.Paio de Oleiros foi à cidade
do Porto defrontar o Boavista FC,
onde acabou por sair derrotado
(27-28).
Num início de jogo com falhas em
vários aspectos, permitiram ao
Boavista chegar rapidamente aos
5-1, uma diferença no marcador que
no Andebol pode ter importância
no resultado final ou pode ser apenas um momento menos bom de
uma equipa que logo que começa
a melhorar o seu desempenho,
inicia uma recuperação lenta da
diferença para chegar ao intervalo
a perder por 13-12.
Animando pela recuperação e após
os primeiros 10 minutos da segunda
parte em que houve um equilíbrio
de forças e no resultado, passaram
para a frente e mantiveram até aos
5 minutos finais uma diferença de
2-3 golos. O Boavista FC considerada uma equipa difícil que raramente desiste de lutar, através do
forte forcing final dos seus atletas
conseguiu nos últimos minutos o
empate. Contudo o jogo ainda não
tinha terminado. A dois segundos
do final os árbitros assinalaram livre

de sete metros contra o CDC S. Paio
de Oleiros. Um duelo ao entardecer
do jogo iria decidir um jogo que os
de S. Paio de Oleiros quase conseguiam ganhar mas acabaram por
perder apesar do apoio vindos das
bancadas não muito diferente do
apoio que sentem em casa.
II DIVISÃO NACIONAL
1.ª Fase - Zona Norte

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Resultados - 2.ª Jornada
Boavista FC 28 27 CDC S. P. Oleiros
Estarreja AC 32 31 CCR Fermentões
CD São Bernado 18-Out CS Marítimo
AD Modicus 23 27 AA São Mamede
CD Xico Andebol 25 32 GC Santo Tirso
AD Sanjoanense 24 31 Arsenal
FC Gaia 27 25 F. C. Porto B
Classificação
P J V E D GM - GS
Arsenal
6
2 2 0 0 59 - 47
GC Santo Tirso 6
2 2 0 0 6
4 - 54
FC Gaia
6
2 2 0 0 52 - 48
CCR Fermentões 4 2 1 0 1 6
2 - 58
AA São Mamede 4 2 1 0 1 50 - 48
CDC Oleiros
4 2 1 0 1 50 - 49
Boavista FC
4 2 1 0 1 54 - 58
CD São Bernardo 3 1 1 0 0 40 - 34
Estarreja AC
3 1 1 0 0 32 - 31
AD Modicus
2 2 0 0 2 52 - 59
F. C. Porto B
2 2 0 0 2 59 - 6
7
AD Sanjoanense 2 2 0 0 2 45 - 54
CD Xico Andebol 2 2 0 0 2 48 - 60
CS Marítimo
0 0 0 0 0 0 - 0
Próxima Jornada - 09, 10 e 31 de Outubro
Boavista FC - Estarreja AC
CCR Fermentões - CD São Bernardo
CS Marítimo - FC Gaia- 31/10
AA São Mamede - CD Xico Andebol
GC Santo Tirso - AD Sanjoanense
CDC São Paio de Oleiros - Arsenal, 21h
F. C. Porto B - AD Modicus- 09/10
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Notícias de Fafe
A24

ID: 61303268

02-10-2015

Tiragem: 2000

Pág: 20

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 18,44 x 20,87 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 2
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Notícias de Fafe
ID: 61303268

02-10-2015

Tiragem: 2000

Pág: 1

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 7,59 x 3,93 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 2 de 2
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A26

ID: 61302967

01-10-2015

Tiragem: 12000

Pág: 14

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Semanal

Área: 6,43 x 11,24 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Ò Ò andebol

juniores femininos
vencem torneio
A equipa de juniores femininos da
SIR 1º Maio venceu o seu escalão na
V SIR 1º Maio CUP. O segundo lugar
foi ocupado pelo Canelas, seguido
do Quinta Nova. Em masculinos, o
clube da Marinha Grande não foi
além do terceiro posto, com Sismaria
(1º) e Cister (2º) a conquistar os dois
primeiros lugares. No escalão de juvenins masculinos, o Sanjoanense foi
o vencedor, enquanto São Bernardo e
SIR 1º Maio (3º) ocuparam os restantes
postos. Em femininos, a prova foi vencida pelo Maia Stars, com a formação
da Marinha Grande a classificar-se na
segunda posição e o Sanjoanense no
terceiro lugar. ß
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