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INFESTA                                            25

Treinador: Paulo Guimarães.
Bruno Pinto, Pedro Ferreira (5), Diogo
Caldas (2), Filipe Silva (1), Gonçalo Mi-
randa (1), José Carvalhais (2), Tiago
Ramos, Pedro Seabra (2), André
Azevedo, Igor Moreira (1), Diogo
Carneiro, Aarão Rocha (3), Sérgio
Soares, Tiago Pereira (3), Rui Farelo (5)
e José Faustino.

BEIRA-MAR                                    26

Treinador: Eugénio Bartolomeu.
Diogo Portas, André Miranda (1), João
Teixeira, Ricardo Senos (4), Diogo
Coelho (3), Bruno Morgado (2), Carlos
Oliveira (4), Mlinarzik Lourenço (1),
Paulo Alo, Rodrigo Cunha (1), Bernardo
Portas (2), André Cruz, Carlos Costa (3),
Ruben Alves, Sérgio Costa e Felino
Lopes (5).

Pavilhão da Escola Secundário Abel
Salazar, em São Mamede Infesta.
Árbitro: Pedro Fontes e Joel Freire
(A.A. Porto).
Oficiais de mesa: José Pinto e Joaquim
Vieira.
Ao intervalo: 20-16.

A 3.ª jornada da 2ª fase do
Campeonato Nacional da 3.ª
Divisão trazia ao Beira-Mar
uma deslocação com um grau
de dificuldade elevada a São
Mamede Infesta, onde reside
um dos principais candidatos
à subida de divisão.

O Beira-Mar não entrou bem
na partida, permitindo um par-
cial de 3-0 aos donos da casa,
em consequência de um ata-
que dinâmico ao qual os avei-

renses responderam com bas-
tante apatia. Contudo, à pas-
sagem do quinto minuto, os
“auri-negros” reequilibraram
os acontecimentos, com mais
acerto ofensivo, utilizando um
ataque organizado que come-
çou a dar frutos e, com uma
melhor postura defensiva, co-
locaram o resultado desfavo-
rável pela margem mínima.

Este cenário de equilíbrio,
com o marcador sempre do-
minado pelo Infesta, manteve-
se até à entrada para os últimos
cinco minutos da primeira
parte, onde o Beira-Mar voltou
a sentir dificuldades perante
um adversário com uma de-
fesa coesa e que dispôs de con-
tra-ataques que fizeram a di-
ferença dilatar para quatro go-
los ao intervalo, números que
até então não tinham sido re-
gistados.

Quando se esperava que as
mais-valias da equipa da casa
fizessem segurar o resultado
na segunda parte, o Beira-Mar
entrou bem e, em menos de
dez minutos, já tinha o jogo no-
vamente empatado, mercê de
um parcial de cinco golos mar-
cados, contra um sofrido. A
partir daí nada voltou a ser co -
mo se tinha observado, com
os aveirenses a crescerem a ca -
da minuto que passava, en -

quan to que o Infesta perdeu
tranquilidade e objectividade.

A meio da segunda parte, o
Beira-Mar passa pela primeira
vez para a liderança do mar-
cador e o jogo aumenta de
emotividade, com os ataques
a terem uma baixa percenta-
gem de êxito, uma vez que as
defesas se impunham com
bas tante afinco. E, num final
jogado com grande intensi-
dade, à entrada para o último
minuto da partida e com o jogo
empatado, a equipa de Aveiro
conseguiu concretizar e depois
defendeu a vantagem mínima
nos derradeiros instantes, sen -
do eficaz defensivamente e não
dando possibilidade ao Infesta
de, pelo menos, restabelecer a
igualdade.

O Beira-Mar alcançou uma
importante vitória, destacan -
do-se a sua postura defensiva,
graças à qual apenas sofreu em
toda a segunda parte apenas
cinco golos, o que é digno de
registo. A equipa orientada por
Eugénio Bartolomeu é agora
quarta classificada, com os
mesmos pontos do segundo e
terceiro, e menos dois que o lí-
der. Na próxima jornada, o
Beira-Mar volta a ter uma difí-
cil deslocação, desta vez ao re-
duto do Póvoa do Lanhoso,
que lidera a Zona 1. |

Defesa “auri-negra”
de grande valia
Atitude Postura defensiva na segunda parte esteve 
na base da vitória do Beira-Mar, que foi capaz de corrigir
a prestação inicial no recinto de um candidato à subida

Andebol
3.ª Divisão Nacional

Equipa do Beira-Mar teve uma postura defensiva digna de registo

D.R.

RESULTADOS

1.ª Divisão Nacional
Grupo A/Play-Off

Ap. 5.º/8.º Lugar
Artística-Madeira SAD   18-25 (0-1)
P. Manuel-Águas Santas 34-33 (1-0)

Taça de Portugal
Feminina – 1/4 Final

Col.João Barros-Madeira SAD   25-28
Colégio Gaia-Alavarium              26-20
Juve Lis-Maiastars                            30-27
CS Madeira-CA Leça                      33-29

2.ª Divisão Nacional
Zona Norte/22.ª Jornada

Modicus-FC Gaia                              23-30
Xico Andebol-S. Bernardo         31-35
Sanjoanense-Estarreja                 36-30
Santo Tirso-Fermentões             29-24
São Mamede-Marítimo               36-26
Arsenal Devesa-Boavista           44-30

Classificação
                                               J      V    E     D   GM-GS     P
Arsenal Devesa 22   18    1      3  682-56259
Santo Tirso             22   17    2      3  659-57858
São Mamede        22   17    1      4  656-57257
S. Bernardo            22   13    4      5  658-61552
FC Gaia                      21   13    4      4  571-53551
Marítimo                 22   10    3      9  611-63345
Fermentões          21       8    2   11  604-60039
Módicus                   22       8    1   13  544-58239
S. Paio Oleiros     22       7    2   13  531-55638
Sanjoanense         22       7    3   12  567-60438
FC Porto B              22       7    1   14  622-66737
Estarreja AC         22       7    1   14  583-62337
Xico Andebol       22       6    1   15  562-59735
Boavista                    22       2    0   20  547-67326
Próxima Jornada
S. Paio Oleiros-Módicus, FC Gaia-
Xico Andebol, S. Bernardo-San-
joanense, Boavista-Santo Tirso,
Fermentões-São Mamede, Marí-
timo-FC Porto B e Estarreja-Arse-
nal Devesa.

Zona Sul/22.ª Jornada
Almada-Boa Hora                            6 Abril
Juve Lis-Sismaria                           25 Abril
V. Setúbal-Benfica B                        26-25
Alto Mínho-1.º Dezembro        9 Abril
Ílhavo AC-Marienses                      18-37
Loures-Torrense                                 16-20

Classificação
                                               J      V    E     D   GM-GS     P
Boa Hora                 21   19    1      1  620-41760
Sismaria                    21   17    0      4  642-46055
V. Setúbal                 22   15    1      6  592-54353
Marienses               22   13    2      7  615-52650
Alto Moinho         21   12    3      6  532-46948
Camões                     22   12    1      9  542-50647
Juve Lis                      20   13    1      6  479-41647
Benavente              22   10    3      9  576-56945
Benfica B                  22   11    0   11  614-53444
1.º Dezembro       21       6    2   13  498-55935
Torrense                   22       5    1   16  443-65033
Loures                        22       3    3   16  477-60931
Almada                      21       2    3   16  478-63628
Ílhavo AC                 21       1    1   19  487-70124
Próxima Jornada
Marienses-Almada, Boa Hora-
Juve Lis, Sismaria-V. Setúbal, Tor-
rense-Benavente, Camões-Alto
Moinho, 1.º Dezembro-Ílhavo AC
e Benfica B-Loures.

3.ª Divisão Nacional
2.ª Fase Zona 1/3.ª jornada

Sp. Espinho-Póvoa Lanhoso     29-36
Infesta-Beira Mar                              25-26
Santo Tirso B-Monte                      35-27
Gondomar-Amarante                   29-24

Classificação
                                               J      V    E     D   GM-GS     P
Póvoa Lanhoso      3       3    0      0     83-69       9
Santo Tirso B           3       2    0      1     91-82       7
Amarante                   3       2    0      1     85-86       7
Beira Mar                    3       2    0      1     81-77       7
FC Infesta                   3       1    0      2     66-69       5
Gondomar                 3       1    0      2     74-76       5
Monte                            3       1    0      2     74-83       5
Sp. Espinho                3       0    0      3     81-92       3
Próxima Jornada
Póvoa Lanhoso-Beira Mar, Sp. Es-
pinho-Santo Tirso B, Amarante-
FC Infesta e Monte-Gondomar. Página 2
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A festa do desporto
A 11 de Abril, o Diário de Coimbra vai levar a cabo a 5.ª edição dos Prémios de Desporto, que tem como objectivo
homenagear atletas, treinadores, dirigentes, árbitros, equipas, clubes e entidades que se destacaram ao longo do ano 
de 2015. Nas páginas seguintes damos a conhecer os nossos eleitos em cada uma das 17 categorias, escolhas essas que
não foram simples por parte do júri - tal a qualidade, capacidade e diversidade existente - que, este ano, contou com 
o “reforço” Mário Santos, antigo presidente da Federação Portuguesa de Canoagem e chefe da Missão Olímpica
Londres’2012 e que está agora na liderança da organização dos Jogos Europeus Universitários 2018, que irão realizar-se
na cidade do Mondego.
A cerimónia terá lugar no auditório da Escola de Hotelaria e Turismo de Coimbra, a partir das 18h00. A entrada é livre.

Cerimónia de entrega
Auditório da Escola de Hotelaria e Turismo de Coimbra  

11 de Abril | 18h00 Página 3



  Tiragem: 8585

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 14

  Cores: Cor

  Área: 26,04 x 32,04 cm²

  Corte: 2 de 4ID: 63764986 29-03-2016

ESPECIAL PRÉMIOS DESPORTO 2015

Alcides Lopes, de 25 anos, conta
com um currículo recheado de
conquistas. No ano de 2015, Cidi-
nho, como é conhecido, conduziu
a equipa sénior do S. João à con-
quista do Nacional da 2.ª Divisão
de futsal e, consequentemente, à
estreia entre a elite nacional. O
clube de Pé de Cão dominou
ainda nas provas distritais jovens,
com o técnico a conduzir os ini-
ciados e os juvenis ao “triplete” no
distrito, conduzindo, na segunda
metade do ano, os juniores e os
juvenis a novo sucesso no cam-
peonato distrital da AF Coimbra.

Treinador
Alcides
Lopes

Tem sido, ao longo dos anos, um
dos principais dinamizadores do
judo em Coimbra. Presidente da
Associação Distrital de Judo de
Coimbra, cargo que já exerce
desde 1997, e um dos fundadores
do Judo Clube de Coimbra, agre-
miação que se tem destacado
pelo número de atletas interna-
cionais que produz, Jorge Fernan-
des, 55 anos, é uma figura nacio-
nal do dirigismo na modalidade.
Atleta veterano, treinador, presi-
dente, o cinquentenário destaca-
se pela forma como se entrega a
cada projecto.

Dirigente
Jorge
Fernandes

O avançado, de 28 anos, teve um
ano de sonho ao serviço do Ton-
dela. Natural de Miranda do Cor -
vo, o dianteiro foi o melhor mar-
cador da II Liga 2014/2015, com
23 golos (a par de Erivelto Silva,
do Sp. Covilhã) e foi eleito pela
Liga como o melhor jogador da
prova. O ponta-de-lança foi deci-
sivo na campanha vitoriosa do
emblema da AF Viseu que culmi-
nou com a conquista do título da II
Liga e consequente subida à I Liga.
No arranque da época 2015/2016
rumou à Bélgica, mas entretanto
regressou a Portugal (Chaves).

Atleta 
Masculino
Tozé
Marreco

Tiago Antunes é o representante
de Coimbra no principal quadro
de árbitros das competições pro-
fissionais de futebol nacional,
percurso iniciado em Novembro
de 2001, quando finalizou o curso
com sucesso. O périplo pelos
campeonatos distritais amadure-
ceu-o e a ascensão aos quadros
da FPF deu-se com naturalidade,
ingressando na I Liga como esta-
giário em 2014/2015. Em Agosto
de 2015 efectuou o seu primeiro
jogo na I Liga, entre o P. Ferreira e
o Arouca, terminando num em-
pate a dois golos.

Árbitro
Tiago
Antunes

João Paulo Dias, de 50 anos, nas-
ceu para a ginástica já no final da
sua adolescência. Foi ainda a
tempo de ser um dos primeiros
campeões nacionais da Acadé-
mica. Com uma capacidade de
observação técnica relevante, as-
sumiu-se como treinador nos
anos 80, funções que tem desem-
penhado na ginástica da AAC, so-
bretudo na área da acrobática. Os
pares João Martins/Inês Ger-
mano, Pedro Calheiros/Beatriz
Côdeas, bem como o trio Ana Fi-
gueiredo/Ana Pratas/Constança
Monteiro, têm a mão do técnico.

Treinador de
Formação
João
Paulo Dias

Fruto de inúmeras provas realiza-
das na ampla região e de forma
continuada, aliada à panóplia de
títulos nacionais e regionais con-
quistados por vários pilotos, o au-
tomobilismo ganhou o direito a
ostentar o prémio na categoria de
modalidade, tendo como rosto a
Federação Portuguesa de Auto-
mobilismo e Karting (FPAK).
Trata-se de um reconhecimento
que obriga a uma maior exigência
do Clube Automóvel do Centro e
Penela Race Events Club, sobre-
tudo o primeiro que, este ano, fes-
teja meio século de existência.

Modalidade
Automobilismo

O dia 12 de Setembro de 2015 foi
inesquecível para os jovens que
representaram a selecção nacio-
nal de hóquei em patins no Euro-
peu de sub-17 da modalidade.
Com o empate a uma bola com a
congénere espanhola, os coman-
dados de Luís Moreira chegaram
aos 22 pontos que lhes permiti-
ram erguer o título europeu com
Espanha e Itália a seguirem nas
2.ª e 3.ª posições, com 19 e 18
pontos, respectivamente em com-
petição na qual o Pavilhão Muni-
cipal do Luso serviu como ta-
lismã à turma nacional.

Equipa Jovem
Selecção sub-17
portuguesa de
hóquei em patins

Actual presidente da ANDI (Asso-
ciação Nacional de Desporto para
a Deficiência Intelectual), líder da
INAS Europa (associação euro-
peia que congrega as várias asso-
ciações europeias de desporto
para a deficiência intelectual) e
vice-presidente do Comité Para-
límpico, Fausto Pereira, 65 anos,
não se limita aos cargos de alta
responsabilidade e já provou as
suas capacidades como técnico
pois foi tetracampeão do mundo
de basquetebol adaptado e tam-
bém ganhou o ouro nas Olímpia-
das adaptadas de 2004.

Prémio
Especial Júri
Fausto
Pereira

Página 4
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ESPECIAL PRÉMIOS DESPORTO 2015 

Francisca Laia, 21 anos, teve um
2015 mágico com o ouro conquis-
tado em K4 na Taça do Mundo e a
prata obtida em K1 no Campeo-
nato do Mundo sub-23, provas
que se realizaram na pista monte-
morense. A esses juntou o bronze
no Europeu de sub-23. Canoísta
do Sporting e da selecção nacio-
nal, a sua vida é entre Montemor-
o-Velho, onde vive e treina, e
Coimbra, onde estuda (aluna de
Medicina na Universidade de
Coimbra). Tem grande ligação ao
distrito e é considerada uma das
figuras da modalidade.

Atleta 
Feminina
Francisca
Laia

Fez atletismo com as cores da
Académica e, também ao serviço
dos estudantes, foi atleta de ande-
bol onde, em ambas as modalida-
des, somou títulos. Helena Carva-
lho, de 65 anos, coleccionou, de-
pois, várias medalhas em provas
mundiais e europeias de vetera-
nos em representação do CluVe
no qual tem uma escola de for-
mação. Para além das vitórias
como atleta, Helena Carvalho
ainda é secretária geral da Euro-
pean Masters Athletics e um
nome incontornável na arbitra-
gem internacional. 

Prémio
Carreira
Helena
Carvalho

O jovem atleta da Ass. Lou zan Na-
tação é uma das estrelas da mo-
dalidade, não só do distrito, mas
do país. No ano de 2015, Gabriel
Lopes conquistou um título na-
cional de juniores, bateu 33 recor-
des regionais e somou cinco in-
ternacionalizações. Esteve nos 
I Jogos Europeus, realizados em
Baku (foi 7.º), foi ao Mundial, em
Singapura - onde bateu dois re-
cordes na cionais -, e disputou o
Europeu que decorreu em Israel.
Aos 18 anos, é um caso de sucesso
na natação e tem o legítimo sonho
de chegar aos Jogos Olímpicos. 

Prémio
Revelação
Gabriel
Lopes

É o presidente e fundador da As-
sociação de Bodyboard Foz do
Mondego e acumula o dirigismo
com o cargo de treinador de al-
guns dos melhores atletas nacio-
nais. Nuno Trovão nasceu a 19 de
Maio de 1974 e dedicou-se ao bo-
dyboard em 1989, depois de já ter
praticado futebol e basquetebol.
As suas raízes - nasceu em Buar-
cos junto ao mar - levaram-no,
com um grupo de amigos, a fun-
dar a ABFM em 1994. Formou
inúmeros campeões e garante:
«Os melhores troféus são os sor-
risos dos meus atletas».

Prémio
Dedicação
Nuno
Trovão

Um ano de sonho para o emblema
de Pé de Cão, em S. Martinho do
Bispo. Tudo o que se escrever do
Centro Social S. João relativo a
2015 será sempre bordado a letras
de ouro. A equipa sénior superou
a concorrência na Zona Norte da
fase de subida do Nacional da 2.ª
Divisão e a esta juntou-lhe o cep-
tro nacional. Ainda em 2015 es-
treou-se no Nacional da 1.ª Divi-
são. Na formação, venceu tudo o
que havia para vencer (Campeo-
nato, Taça AFC e Supertaça) nos
escalões de juniores, juvenis e ini-
ciados.

Clube 
Centro
Social
S. João

O Centro de Alto Rendimento de
Montemor-o-Velho está habitua -
do a ser a “capital” nacional da ca-
noagem, mas o período entre 23  e
26 de Julho foi de um multicultu-
ralismo e expressividade enorme.
Tratou-se do Campeona to do
Mundo de Juniores e Sub-23 de
Canoagem que trouxe às águas do
Mondego cerca de 1.200 atletas de
mais de 80 países de todo o
mundo. Dias em que o mundo se
juntou, entre pagaiadas e canoas,
para competir numa só água e a
uma só pista. Um evento que me-
rece montra de destaque.

Acontecimento
Mundial 
de Canoagem

São cerca de 350 os jovens que
evoluem na Briosa. Ao longo dos
anos, tem sido frequente a pre-
sença da Académica nos campeo-
natos nacionais de juniores, juve-
nis e iniciados. Na temporada de
2014/2015, os dois escalões mais
jovens conseguiram mesmo a
passagem à fase seguinte, repe-
tindo a qualificação este ano. Nos
juniores, depois de assegurada a
permanência entre a elite, até De-
zembro a equipa trilhou o cami-
nho para assegurar uma inédita
presença na fase final. No Dis trital
foi campeã de benjamins.

Clube 
de Formação
Académica/OAF

João Lucas faleceu a 26 de Maio
de 2015, com 35 anos. Começou a
sua carreira no Ginásio de Alco-
baça, mas cedo despertou a aten-
ção da Briosa na qual viria a com-
pletar a formação. Foi empres-
tado a Sp. Pombal e Anadia antes
de ganhar o seu lugar na equipa
principal da AAC (até 2004). Se-
guiram-se Boavista e Estrela Ver-
melha (Sérvia). Devido um pro-
blema cardíaco, viria a terminar a
carreira aos 28 anos.  Na altura do
seu falecimento, era delegado do
Sindicato dos Jogadores Profis-
sionais de Futebol.

In Memoriam
Lucas

O regresso à elite nacional do râ-
guebi ficou registado com uma
época de sonho no Nacional da 1.ª
Divisão. A equipa sénior do Rugby
Club da Lousã foi letal na fase re-
gular da prova, somando 18 vitó-
rias em igual número de jogos. Na
caminhada para o título nacional,
a equipa orientada pelo galês 
Ethan Matthews superou o RC
San tarém, na meia-final, e venceu
a grande final, no Jamor, CR Évo -
ra (23-5). O título que valeu a su-
bida à Divisão de Honra, recolo-
cando o emblema lousanense en-
tre a elite do râguebi luso.

Equipa 
Seniores 
RC Lousã

Fernando Regêncio faleceu a 20
de Julho de 2015, com 73 anos.
Com uma vida dedicada ao des-
porto e, em especial, ao seu Clube
de Futebol União de Coimbra, do
qual era presidente da Mesa da
Assembleia Geral, era bancário
aposentado e tinha uma forte li-
gação à Casa de Infância Elysio de
Moura. Treinou várias equipas do
emblema da Cruz de Santiago - e
do Anadia - e era uma figura que
reunia consensos no universo
unionista onde estava sempre na
linha da frente para ajudar o em-
blema do coração.

In Memoriam
Fernando
Regêncio
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Prémios Desporto 2015: conheça
hoje os premiados Homenagem | P13 a 15
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Alavarium falha “Final Four” da Taça de Andebol Feminino
O Alavarium Love Tiles foi, no passado sábado, eliminado da Taça de Portugal 
Feminina de Andebol, ao perder no recinto do Colégio de Gaia, por 26-20. A equipa
aveirense falhou a presença na “Final Four”, que se disputa em Abril, na Madeira.
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Artística perde em casa
com o Madeira SAD
e fica em desvantagem

DERROTA A equipa da Artís-
tica de Avanca recebeu e perdeu
(25-28), no passado sábado,
com o Madeira SAD, no primei -
ro jogo para atribuição de lu-
gares (5.º ao 8.º) da classificação
final da segunda fase do Cam-
peonato Nacional de Andebol
1, onde Miguel Baptista, com
cinco golos, foi o mais certeiro
dos avancanenses.

Depois de, na primeira fase da
competição ter perdido por ape-
nas três golos (28-25), a equipa
de Carlos Martingo esteve longe
de uma boa prestação, princi-
palmente na primeira parte, em
que as marcações impiedosas
dos madeirenses, aliadas a uma
magnifica exibição do guarda-
redes cubano, Yusnier Giron, fi-
zeram com que a formação de
Avanca fosse para o intervalo
com uma desvantagem de seis
golos no marcador (9-15).

Na segunda metade, a equipa
anfitriã melhorou bastante na
defesa, tendo sofrido apenas dez
golos, no entanto a descrença
dos locais foi evidente e a equipa
de Paulo Fidalgo controlou de
forma tranquila a diferença, que
no final se viria a traduzir em
sete golos. Os madeirenses vão,
assim, vantagem para o segun -
do jogo a 16 de Abril, na Madeira,

onde se voltarem a vencer dis-
putar o quinto ou o sexto lugar
com o vencedor do jogo Águas
Santas-Passos Manuel, ao passo
que Artística de Avanca definirá,
com o vencido desse mesmo
encontro a sétima ou oitava po-
sição final.

Segundo o treinador Carlos
Martingo ( na foto), “não foi um
bom jogo da nossa parte, por-
que não estivemos ao nível que
esperávamos. Podíamos e de-
víamos ter feito mais e agora
resta-nos ir à Madeira tentar
rectificar este resultado e dar ou-
tra imagem daquilo que é o real
valor da nossa equipa. É claro
que vamos para o segundo jogo
para ainda tentar ficar em no
quinto ou no sexto lugar e só é
pena que o campeonato tenha
estas longas, uma vez que só
voltamos a jogar em Abril, o que
não é bom para as equipas”. |

Andebol
1.ª Divisão Nacional

ARQUIVO

Página 12



A13

  Tiragem: 7000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 27

  Cores: Cor

  Área: 4,97 x 6,96 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 63751197 28-03-2016

ANDEBOL
MARÍTIMO DERROTADO 
NA VISITA AO SÃO MAMEDE

A equipa de andebol do Marí-
timo perdeu, no passado sá-
bado, frente ao São Mamede,
por 36-26, em partida refe-
rente à 22.ª jornada do Cam-
peonato Nacional da II
Divisão. Após esta ronda, a
equipa madeirense manteve
do 6.º lugar. 
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500 jovens na
festa do andebol

Os pavilhões das 
Manteigadas, de 
Vendas do Azeitão, 

João dos Santos e do Clu-
be Naval Setubalense aco-
lheram, entre quarta-feira 
e sábado, o Torneio Inter-
nacional Azeitão Andebol 
Fest 2016.

Cerca de 500 jovens atle-
tas estiveram presentes no 
concelho de Setúbal, em 
representação de quin-
ze clubes, entre os quais 
um espanhol e dois argeli-
nos, num evento organiza-
do pelo Grupo União e Pro-
gresso e pela Câmara Mu-
nicipal, no âmbito da Cida-
de Europeia do Desporto. A 
cerimónia de encerramen-
to, anteontem à tarde em 
Vendas de Azeitão, contou 
inclusivamente com a pre-
sença da embaixadora da 

Argélia em Portugal, Fa-
tiha Selmane.

Ao fi m de 75 jogos distri-
buídos pelos quatro dias, 
o Sporting venceu os tor-
neios de juvenis e inicia-
dos masculinos, enquanto 
o Ginásio Clube do Sul foi 
o mais forte em infantis 
masculinos, o Lagoa Atlé-
tico Clube bateu a concor-
rência em minis mascu-
linos e o Quinta Nova al-
cançou o 1º lugar em juve-
nis femininos.

“O balanço é extrema-
mente positivo. Corres-
pondeu às nossas expeta-
tivas. Foi um grande in-
vestimento pessoal e hu-
mano. Foi um grande con-
tributo para a modalida-
de”, afi rmou ao nosso jor-
nal João Santos, membro 
da organização.

[ DR �

[ DR �
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Rolando Freitas, selecionador na-
cional da equipa senior masculina 
de andebol, admite que o Torneio 
Internacional “Terras do Demo” 
será “determinante para a boa 
forma pretendida para os jogos do 
play-off de apuramento”, para o 
Campeonato do Mundo de Fran-
ça, no próximo ano.
O torneio “Terras do Demo” rea-
liza-se em Moimenta da Beira nos 
próximos dias 8, 9 e 10 de abril, 
entre as seleções de Portugal, Ho-
landa e Eslováquia e servirá para 
preparar o apuramento, que se 
joga em junho frente à Islândia, 
com o primeiro jogo em Reykja-
vik no dia 12 de junho e depois, a 
16, no Dragão Caixa.
Para o selecionador, o torneio em 
Moimenta da Beira “servirá para 
elevar ainda mais a boa forma 
dos jogadores” e reconhece que “o 
apuramento não será fácil”, mas 
que o grupo “gosta de desafios”.
As declarações foram proferidas 
à margem de um colóquio sobre 
desporto, organizado pela esco-
la profissional de Moimenta da 
Beira e que contou com a par-
ticipação de dirigentes nacio-
nais da Federação de Andebol 

de Portugal.
O Torneio Internacional “Terras 
do Demo” é organizado pela Câ-
mara Municipal de Moimenta da 
Beira e a Federação de Andebol 
de Portugal e será ao longo de três 
dias, segundo o presidente da au-
tarquia, José Eduardo Ferreira, “o 
centro nacional do andebol ao seu 
mais alto nível”.
Portugal começa por defrontar a 
Holanda na sexta-feira, dia 8, pe-
las 19h30 e no dia seguinte jogam 
Eslováquia e Holanda, às 21h00. 
O torneio encerra no domingo 
com o jogo Portugal-Eslováquia, 
pelas 17h00.
Na quinta-feira, dia 7, haverá ain-
da um particular entre Portugal e 
Holanda, pelas 15h00.

  ANDEBOL

TORNEIO INTERNACIONAL TERRAS DO 
DEMO É “DETERMINANTE”

Para o selecionador, o 
torneio em Moimenta 
da Beira “servirá 
para elevar ainda 
mais a boa forma dos 
jogadores” e reconhece 
que “o apuramento 
não será fácil”
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Andebol

2.ª Divisão – zona Sul
Resultados
1.º Dezembro-Benavente 21-21
AC Sismaria-Almada AC 36-24
Benfica B-Juve Lis 19-23
Camões-Sportivo Loures 30-24
Ílhavo AC-Alto Moinho 22-27
Marienses-Boa Hora FC 23-26
Torrense-Vitória Setúbal 16-35

Classificação
P J V E D G

Boa Hora FC 60 21 19 1 1 620-417
AC Sismaria 55 21 17 0 4 642-460
Vitória Setúbal 50 21 14 1 6 566-518
Alto Moinho 48 21 12 3 6 532-469
Juve Lis 47 20 13 1 6 479-416
Marienses 47 21 12 2 7 578-508
Camões 47 22 12 1 9 542-506
Benavente 45 22 10 3 9 576-569
Benfica B 43 21 11 0 10 589-508
1.º Dezembro 35 21 6 2 13 498-559
Torrense 30 21 4 1 16 423-634
Sportivo Loures 30 21 3 3 15 461-589
Almada AC 28 21 2 3 16 478-636
Ílhavo AC 23 20 1 1 18 469-664

Próxima jornada 26 de Março
Almada AC-Boa Hora FC, Alto Moinho-1.º Dezembro,
Ílhavo AC-Marienses. Loures-Torrense, Vitória Setú-
bal-Benfica B, Juve Lis-AC Sismaria (25 de Abril)
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� O médico fisiatra Rui Faria, falecido em 2001, já tem
uma rua com o seu nome em Leiria. A sessão pública
de descerramento da placa, junto ao Hospital de Santo
André, decorreu no sábado, dia 19, com a presença do
presidente da Câmara Municipal de Leiria, Raul Castro.
Rui Faria trabalhou com as selecções nacionais da
Federação Portuguesa de Andebol e foi assistente dos
atletas olímpicos Carlos Calado e Susana Feitor. O
médico deu aulas na Universidade de Paris e esteve
ligado à fundação de duas clínicas: a Cepomel e outra
com o seu nome. Na União de Leiria, Sporting Clube
Marinhense, Associação de Desportos de Leiria e
Associação de Andebol de Leiria assumiu o papel de
dirigente desportivo.

Nome de rua para homenagear
fisiatra Rui Faria
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Festand reúne quase  
meia centena de atletas em Murça

FESTAND

 Realizou-se, no dia 19, 
em Murça, um Festand 
para os escalões de bambis 
e minis, organizado pelo 
Gabinete de Desporto da 
Câmara Municipal de Murça 
e o apoio da Associação de 
Andebol de Vila Real. 

Marcaram presença na 
atividade, além dos atletas 
anfitriões, a Associação 
Desportiva de Godim, a 
Associação Desportiva de 

Amarante, o Grupo Despor-
tivo de Chaves e o Sport Vila 
Real e Benfica, num total de 
45 atletas. 

O Festand decorreu no 
pavilhão Municipal com 
início dos jogos às 10h30. 
Foram realizados um total 
de 21 jogos, com muito 
empenho e fair-play, salien-
tando que foi a primeira 
participação dos atletas de 
Murça neste tipo de ativi-

dade, envolvendo atletas 
federados na modalidade.  

Este tipo de atividade, 
realizada no concelho de 
Murça, visa o desenvol-
vimento e divulgação da 
modalidade, fruto do proto-
colo de cooperação assinado 
entre o município e a Federa-
ção de Andebol de Portugal, 
na época desportiva passa-
da, no âmbito do projeto do 
“Andebol 4 kids”.

 QUASE MEIA CENTENAS DE ATLETAS PARTICIPARAM NA INICIATIVA

p DR
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Campeonato Regional Juniores / Seniores 
Masculinos Série A

19/03/2016, Sábado, 21:30 horas - Pavilhão Municipal 
de Penafiel – CA Penafiel 24  AD Godim 34

 
Festand Murça - Equipas de Minis

19/03/2016, Sábado, manhã

Associação Desportiva 
de Godim

Andebol - Peso Régua

RESULTADOS

Outras Notícias

Encontro Nacional de Minis - Peso da Régua
Entre 30 junho a 03 de julho de 2016

participação de 60 equipas
 

Federação Portuguesa de Andebol visita a cidade do 
Peso da Régua num primeiro encontro com a Associação 
Desportiva de Godim e a Câmara Municipal do Peso da 
Régua para a entrega da realização do maior evento que 
irá decorrer na cidade da Régua o Encontro Nacional de 
Minis entre 29 de junho a 03 de julho de 2016. 
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O selecionador nacional 
de Andebol (masculinos, 
seniores A), Rolando Frei-
tas, acredita que o Torneio 
Internacional “Terras do 
Demo”, que se realizará em 
Moimenta da Beira nos pró-
ximos dias 8, 9 e 10 de abril, 
entre as seleções de Portu-
gal, Holanda e Eslováquia, 
será “determinante” para a 
boa forma pretendida para 
os jogos do ‘play-off’ de 
apuramento para o Mun-
dial/2017, com a Islândia, 
em casa desta, a 11 ou 12 
junho deste ano, e depois 
em solo nacional, a 15 ou 
16 do mesmo mês. 

A declaração foi preferida 
esta terça-feira, 15 de mar-
ço, em Moimenta da Beira, 
à margem de um colóquio 
sobre desporto, organizado 
pela escola profissional lo-
cal, que contou também com 
a participação de dirigentes 
nacionais da Federação de 
Andebol de Portugal. 

“O apuramento não será 
fácil, mas gostamos de de-
safios”, disse o responsável, 

adiantando que os jogos que 
a seleção nacional disputará 
em Moimenta da Beira, no 
torneio “Terras do Demo”, 
com as formações da Holan-
da e da Eslováquia, “servirão 
para elevar ainda mais a boa 
forma dos nossos jogadores”. 

Rolando Freitas assegura 
que, no apuramento para o 
Mundial de 2017, defrontará 
a Islândia “sem medo, olhos 
nos olhos”. Recorde-se que a 
Islândia esteve presente nos 
nove últimos Europeus, des-
tacando-se o terceiro lugar 
em 2010, o quinto em 2014 e 

a medalha de prata olímpica 
em Pequim, em 2008.

Em Moimenta da Beira, 
no torneio internacional que 
se avizinha, organizado en-
tre a Câmara Municipal e a 
Federação de Andebol de 
Portugal, o presidente da au-
tarquia, José Eduardo Ferrei-
ra, garantiu que serão dadas 
todas as condições para que 

tudo corra na perfeição. “Moi-
menta da Beira será naque-
les três dias o centro nacio-
nal do andebol ao seu mais 
alto nível, e por isso, nada 
faltará”. O autarca lembrou a 
excelência do pavilhão muni-
cipal da vila, onde decorrerá 
o torneio, e o notável papel 
que tem desempenhado a 
Escola Prática de Andebol de 
Moimenta da Beira, de onde 
tem saído, nos últimos anos, 
um conjunto de atletas para 
as melhores equipas portu-
gueses.

Joaquim Escada, pre-
sidente da Associação de 
Andebol de Viseu, também 
acredita que o torneio, em 
Moimenta da Beira, será 
“decisivo” para os próximos 
jogos da seleção nacional, 
e que as condições que os 
jogadores aqui vão encon-
trar “serão, como sempre, 
excelentes”.

Seleção nacional prepara em Moimenta 
da Beira acesso ao Mundial de Andebol

Moimenta da Beira
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Andebol em Vouzela

O Festand em Moçâmedes
A Escola de Andebol da Associação de S. Mi-

guel do Mato, em parceria com os Agrupamentos 
de Escolas de Vouzela, organizou quatro Festand´s 
(encontros desportivos para os mais novos praticantes 
de andebol).

Os Festand’s na Escola Básica de Campia e nas 
Escolas Básicas de Moçâmedes, Vouzela e Queirã 
realizaram-se nos dias 1 de Fevereiro e 3, 8 e 11 de 
Março. Foram entregues os certificados de partici-
pação da Federação de Andebol de Portugal e da 
Associação de Andebol de Viseu a todos os alunos 
participantes. 

Em comunicado enviado à nossa redacção, o 
responsável pela Escola de Andebol de S. Miguel do 
Mato faz um balanço muito positivo das actividades 
desenvolvidas. 

“Os alunos demonstraram-se muito receptivos, 
com muito interesse, empenho  e alegria na realiza-
ção das actividades. Os professores das actividades 
de Enriquecimento Curricular de Educação Física e 
Moral também colaboraram na realização das mes-
mas”, considera Jorge Marques.

O responsável adianta que a Escola de Andebol 
dinamizará no terceiro período mais Festand´s em 
datas e escolas a definir brevemente. 
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AEV organiza actividades para assinalar

encerramento do 2.º período 
O Agrupamento de Escolas de Vouzela vai assinalar, 

de 14 a 24 de Março, o encerramento do segundo período 
lectivo com um vasto conjunto de actividades.

Hoje, quinta-feira, 17 de Março, os alunos do 6ºA de 
Educação Moral vão visitar idosos.

Até amanhã, sexta-feira, 18 de Março, o Pré-Escolar 
do Agrupamento está a comemorar a Semana da Árvore, 
da Floresta e da Natureza. O AEV também está a festejar, 
em todos os estabelecimentos do Agrupamento, a Semana 
da Leitura. E há Momentos Musicais a decorrer, alusivos 
à Páscoa (2.º Ciclo).

Esta sexta-feira, o Pré-Escolar e o primeiro Ciclo de Vou-
zela vão participar numa “Caça ao Tesouro”. Os estudantes 
do segundo ciclo vão ter actividades de cinema e de andebol.

Estão ainda agendadas plantações na Escola Sede, que 
recebe até dia 23 uma Feira das Plantas.

Quanto às reuniões com os Encarregados de Educação 
e à avaliação dos alunos nos diferentes estabelecimentos 
escolares, o AEV informa que vão decorrer de 22 a 24 deste 
mês, dias em que também estão agendadas sessões sobre a 
importância da Comunicação na Escola e na Família, dirigi-
das aos Encarregados de Educação do Pré e primeiro Ciclo.

O terceiro período inicia-se no dia 4 de Abril.
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Nona edição do FESTAND

pretende promover a prática do andebol

O Município de Oliveira de Frades, em parceria 
com a Associação de Andebol de Viseu e a Federação 
Portuguesa de Andebol, está a promover a nona edição 
do FESTAND - Festa do Andebol.

Esta iniciativa destina-se aos alunos do 1º Ciclo 
do Ensino Básico e tem como objectivo incentivar 
as crianças para a prática da modalidade de andebol, 
proporcionando-lhes, desta forma, momentos de 
aprendizagem e convívio.

O evento decorreu no Pavilhão Municipal de Oli-
veira de Frades e no Pavilhão Multiusos de Ribeiradio, 
na semana passada, e vai terminar na comemoração do 
Dia Mundial da Criança, com jogos de mini-andebol.
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Andebol: Infantis da 
AA Didáxis não conhecem 

o sabor da derrota 
As Infantis da Associação Académica Didáxis receberam o Xico 
Andebol e alcançaram mais um resultado invejável no seu per-
curso de vitórias. A formação famalicense brindou o seu opo-
sitor com uns esclarecedores 49-7, sendo que Vitória Ferreira, 
com 12 golos, foi a atleta mais concretizadora. Deste modo, a 
AA Didáxis somou mais um triunfo a um percurso que tem com-
provado a superioridade da equipa em relação às adversárias. 

Já as Iniciadas receberam o Colégio de Gaia, em partida re-
ferente ao Campeonato Nacional. A equipa famalicense não foi 
capaz de contrariar a superioridade adversária, nomeadamente 
no capítulo da antropometria (equipa alta e forte) e perdeu por 
32-22. Esta derrota não belisca minimamente os objetivos de 
uma equipa que está em crescimento e que já apresentou in-
dicadores de qualidade para o futuro. 
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Andebol: ACV com pleno de vitórias 
As equipas da Associação Cultural de Vermoim (ACV) 
saborearam apenas vitórias nos encontros do último 
fim de semana. 

A equipa feminina de Iniciados levou de vencida 
a congénere do ABC por 19-11, num jogo que domi-
naram por completo. Pese ter apresentado uma 
equipa maioritariamente juvenil, o conjunto braca-
rense nunca se conseguiu afirmar ao longo de todo o 
jogo e a equipa famalicense venceu de forma incon-
testável. 

A formação masculina deste escalão saiu igual-
mente vitoriosa do duelo com o Callidas Clube de Vi-
zela. A superioridade dos famalicenses foi evidente, 
com o resultado final de 36-18 a espelhar a maior 
qualidade dos atletas da ACV. 

Por fim, as Seniores viajaram até à cidade da Maia 
para defrontar a equipa do Santa Joana. Após uma pri-
meira parte pautada pelo equilíbrio, o encontro ficou 
marcado por uma etapa complementar de grande ca-
tegoria das famalicenses, que triunfaram por 18-23. 
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Andebolmania não é só um torneio
é uma grande festa do andebol  

Esta 15.ª edição do An-
debolmania, a realizar de 
23 a 26 de Março, fez a sua 
apresentação de uma ma-
neira inédita, convidando 
os meios de comunicação 
social para o espaço do 
8ª Avenida, no piso zero e 
junto às escadas rolantes. 
Sem dúvida, uma brilhante 
ideia, mas com um único 
senão, precisaria de ter 
sido colocado algo para 
que as palavras dos vários 
intervenientes pudessem 
chegar audíveis.

Presentes, além do presi-
dente da A.D.Sanjoanense, 
Luís Vargas, os responsá-
veis pela secção de An-
debol e ao mesmo tempo 
grandes responsáveis pela 
organização do Torneio, 
referimo-nos a José Pedro, 
Manuel Andrade e José 

Fonseca, que estavam la-
deados pelo vereador Pau-
lo Cavaleiro, a presidente 
da Junta de Freguesia, He-
lena Couto, e o presidente 
da Associação de Andebol 
de Aveiro, João Lemos. 

São impressionantes os 
números que foram trans-
mitidos pela organização, 
o Torneio há muito que é 
um dos maiores eventos 
populacionais na cidade, 
sendo que a nível des-

portivo na formação e no 
andebol é sem dúvida um 
dos maiores que se orga-
nizam no país.Veja-se: 120 
equipas participantes, 57 
são portuguesas (incluindo 
os chamados clubes gran-

des), 60 espanholas (País 
Basco, Galiza e Madrid) e 
três francesas.

Tudo isto engloba 1.700 
atletas de sete escalões, 
que farão 295 jogos, ou 
seja, 14.700 minutos de 
andebol, divididos por 12 
pavilhões, dez dentro da ci-
dade de S. João da Madeira 
e um em Arrifana e Macieira 
de Sarnes.

 Tudo isto vai fazer mo-
vimentar a cidade, espera-
-se um número a rondar 
os 10.000 visitantes, aos 
atletas vão ser servidas 
mais de 1.200 refeições, 
milhares de litros de água, 
com a colaboração de 120 
voluntários.

Para dar uma ideia do 
crescimento do Andebol-
mania, que começou no 
ano de 1991, na edição de 
há três anos atrás (2013) a 

participação de 26 equipas 
e a deste ano 120, ou seja 
cinco vezes mais. Serão 
quase 15.000 minutos de 
andebol, espetáculo que 
irá levar o nome do clube, 
do evento e da cidade a 
patamares muito elevados.

O Andebolmania conta 
também com uma grande 
festa, ANDEBOLMANIA 
PARTY, no dia 24 de Março, 
na Sala dos Fornos da Oliva 
Creative Factory, assim 
como o inovador evento 
criado o ano passado BEST 
TRICK SHOW, que se vai 
efetuar no dia 25 de Março, 
no pavilhão das Travessas, 
e onde vai estar Alfredo 
Quintana, guarda-redes 
luso cubano do F. C. do Por-
to e da seleção nacional.

Augusto Lopes 

MARCOTIN

Página 32



Regional (O)   Tiragem: 6250

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 20,43 x 7,55 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 63744940 17-03-2016

15.ª edição do Andebolmania, de 23 a 26 de Março

A grande festa do Andebol
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