Revista de Imprensa

1. Tudo para decidir na Galiza, Bola (A), 06-02-2017

1

2. Núcleo do Sporting de Penacova teve dia de festa, Diário de Coimbra, 06-02-2017

2

3. O andebol na Madeira tem raízes muito fortes, Diário de Notícias da Madeira, 06-02-2017

3

4. Colégio de Gaia perde na Challenge, Jogo (O), 06-02-2017

4

5. Gilberto e Rocha passam na Polónia, Jogo (O), 06-02-2017

5

6. Colégio de Gaia perde a primeira batalha, Jornal de Notícias, 06-02-2017

6

7. Andebol, Record, 06-02-2017

7

A1

ID: 68093088

06-02-2017

Tiragem: 125000

Pág: 43

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 5,32 x 25,12 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1

ANDEBOL

Tudo para
decidir na Galiza
Colégio de Gaia derrotado em
casa na Taça Challenge mas com
eliminatória em aberto
»10E801. — TAÇA OIALIENGE - 1/8
Pavilhão do Colégio
de Gala, em Gaia

COIÉGIODE GAIA •

mAo

ATL GUARDÉS

30
12
Jessica Ferreira (GR
Ana Ferreira (GR)

AO

vuo 15
Marlsol Carratu (GR

Catarku Mendes
Bebiana Sabino (3)

Esteia Carrera (GR)
Raquel toren» (GR)
Ana Rodrigues (1)
Afrka Sempere (5)
Estela Doiro (2)

Carolina Monteiro (4)

Xelia Fervenza

Sofia Jesus
Carci(ha loureiro (2)

Catarina Ruela (2)
Sarda Sa
O.(4)
Joana Pinto
Helena Soares (6).
Nair Pinho (1)

Ludana Mendoza (6)

Bena Ano

Ana Gante (1)

Ines Hernández (4)
Rosa Ahrarez
Alesia Kurchankova (2)
Harldian Rodriguez (4)

Patrida Lima
Melissa Costa
Patrida Resende (3)

Ardia Espkieira (4)
Gabriela Moraes
Rosario Urban (2)
10SE !GNACtO PRADES

Álterraos
Maria Bennani e Saila Bennanl, da Suécia

O Colégio de Gaia perdeu por 30-26 na
1' mão dos 1/8 de final da Taça
Challenge, perante as espanholas do At!.
Guardés, com as galegas a terem o fator
casa na 2.' mão, Já no próximo domingo.
Pese a boa prestação das gaienses
nesta prova — eliminaram o Alcobendas
na ronda anterior — as galegas
impuseram-sena 1.' parte, onde
chegaram a vencer por 15-12. Com a
portuguesa Ana Rodrigues do seu lado,
que inclusive marcou um golo, o
Guardés apresentou fortes argumentos
ofensivos, principalmente pela
argentina Mendoza e a pivot Sempere,
que conseguiram ultrapassar a defesa
gaiense, equipa que acabou privada de
Patrícia Lima, desqualificada, mas teve
em Helena Soares e na rapidez na
transição os principais trunfos para ir
retaliando, com a diferença final de
quatro golos a manter a série em
aberto. Recorde-se que nunca as
gaienses conseguiram atingir os
quartos de final desta prova, sendo a
edição deste ano a 12.' vez que o
Colégio de Gaia está na Challenge! H. C.

Página 1

A2

ID: 68092641

06-02-2017

Tiragem: 8585

Pág: 21

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 12,65 x 30,02 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Núcleo do Sporting
de Penacova teve
dia de festa

Complexo Desportivo Gafanha.
Espectadores:
Árbitro:
Auxiliares:

Aniversário No dia do 24.º aniversário, não faltou o
presidente do Sporting, Bruno de Carvalho
FERREIRA SANTOS

Futebol

Avelino Conceição

Sílva Saiote foi uma das homenageadas pelo Núcleo do Sporting de Penacova

Rafael Godinho
Dia de festa para os adeptos
“leoninos” penacovenses. O
Núcleo do Sporting de Penacova comemorou o 24.º aniversário com a habitual atribuição dos prémios “Barca
Serrana” que distinguem atletas, treinadores e dirigentes dos
“leões”. A cerimónia começou
no Salão Nobre da Câmara
Municipal de Penacova que foi
pequena para acolher todos
aqueles que quiseram participar na celebração. É que apesar da derrota na véspera do
Sporting frente ao FC Porto, os
adeptos penacovenses quiseram estar presentes num dia
de festa que juntou cerca de
100 pessoas.
“Dia muito feliz”
O presidente do Núcleo do
Sporting de Penacova, José
Carlos Almeida, mostrou-se
satisfeito com o percurso do
núcleo: «É um dia muito feliz.
É um longo caminho já percorrido, com altos e baixos,
mas sempre com vista a con-

tribuir para a boa imagem do
Sporting Clube de Portugal em
Penacova e também para o desenvolvimento social, cultural
e desportivo da nossa vila».
José Carlos Almeida congratula-se com o trabalho que o
núcleo realiza em prol de Penacova e do clube: «O núcleo
tem 570 sócios actualmente.
Mantém uma actividade regular com a sua sede, abre todas

Sílvia Saiote,
Nuno Dias, Paulo Luís
e Ricardo Andorinho
foram homenageados
com os troféus
“Barca Serrana”
as semanas as portas para todos os amigos e sócios e realizamos também outros eventos
de carácter cultural e desportivo, assim como viagens a Alvalade e à Academia».
O líder da Câmara Municipal
de Penacova, Humberto Oliveira, recebeu a comitiva “leonina” no Salão Nobre, agradecendo a presença de todos,
sendo que Bruno Carvalho,

contrariamente ao que estava
previsto, apareceu apenas no
almoço-convívio, durante o
qual aproveitou para tecer duras críticas ao outro candidato
à presidência do Sporting, Madeira Rodrigues, numa altura
em que falta menos de um mês
para o acto eleitoral.
Quanto aos prémios “Barca
Serrana”, os galardoados foram Sílvia Saiote, ginasta de
trampolins, Nuno Dias, treinador de futsal, assim como o seu
adjunto Paulo Luís, e ainda Ricardo Andorinho, atleta de andebol que por motivos pessoais não pôde estar presente.
Sílvia Saiote destacou o
ecletismo do Sporting: «O
Sporting não é só futebol. Há
também as modalidades e tenho muito orgulho em fazer
parte desta família que é o
Sporting». Nuno Dias, a cumprir a quinta época em Alvalade, mostrou-se feliz pelo reconhecimento do trabalho. «É
uma honra ser galardoado
com este prémio. É sinal que o
nosso trabalho é bem feito»,
sublinhou o técnico. |

AAcadémica empatou 1-1 frente ao Gafanha. O jogo assumiase de grande expectativa, uma
vez que o Gafanha seguia, à
entrada para esta jornada, com
mais um ponto, daí que a vitória seria de extrema importância para qualquer equipa tendo
em conta o que ainda falta jogar nesta 2.ª fase do nacional
da categoria.
gando a favor do vento moderado que se fez sentir na Gafanha da Nazaré, adiantou-se no
marcador, aos oito minutos,
quando Matos, em zona frontal,
encheu o pé e rematou certeiro
para o fundo das redes da baliza

Futebol

Um dia depois do FC Porto ter
recebido e batido o Sporting
por 2-1 e ter assumido a liderança provisoriamente, o Benfica colocou ontem tudo como
dantes ao derrotar por 3-0 o
Nacional, no Estádio da Luz.
vessavam um fase de menor
fulgor, resolveram praticamente o problema na primeira parte, período em que a classe de
Jonas veio ao de cima com
dois remates certeiros. Na se2
gunda parte coubePágina
a Mitroglou
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Casa cheia tem sido um hábito no Pavilhão do Funchal. FOTOS ASPRESS

O andebol na Madeira
tem raízes muito fortes
HERBERTO D. PEREIRA

desporto@dnoticias.pt
O Pavilhão do Funchal é, desde a década de setenta do século passado, a
principal casa do andebol no que às
competições nacionais diz respeito,
mas não só. Este recinto, que faz
parte das instalações da Escola Secundária Jaime Moniz, tem vindo a
assumir-se, ao longo de muitas épocas desportivas, como uma porta de
entrada para a prática desportiva de
muitas gerações de andebolistas.
Daí que seja uma modalidade muito
querida dos madeirenses.
Inaugurado em 1971, este pavilhão tem sido o palco de grandes
eventos, destacando-se o grupo de
apuramento do Mundial em 1981, os
torneios internacionais, como o Madeira Handball, do Académico do
Funchal, além das saudosas finais
entre o CS Madeira e Académico, as
subidas à I Divisão do Académico e
do Marítimo nos masculinos, e jogos
para as competições europeias entre
outros importantes desafios. E o público esteve sempre presente. Como
no sábado, no encontro entre o Madeira SAD e o Sporting. O recinto
voltou a registar uma grande adesão
que obrigou mesmo as autoridades
presentes, como medida de precaução e de segurança, a mandar fechar
as portas, isto logo no inicio da partida. Não cabia mais ninguém. Estava
à aborratar, tinha para cima de 800
espectaores, números que impressionam

COM UMA LOTAÇÃO
DE 600 LUGARES
SENTADOS SÁBADO
ESSE NÚMERO FOI
MUITO SUPERIOR

Para além de tudo esta modalidade
tem uma forte raiz social na Madeira. Existem muitos madeirenses que
praticaram andebol, passando essas
vivências às gerações seguintes. São
adeptos que sabem ver desporto. No
fundo esta nossa luta é também uma
luta de muitos madeirenses."
Andebol garante espectáculo

res que têm ajudado a que o público
esteja sempre presente e em grande
número no Pavilhão do Funchal: "O
andebol, para além dos aspectos
desportivos, encerra outros factores. Os madeirenses têm uma forte
cultura desportiva, gostam dos bons
espectáculos desportivos e encontram naquilo que são as lutas das
nossas equipas também um pouco
do que tem sido a luta de todos os
madeirenses para esbaterem diferenças nas mais diversas variáveis.

Por sua vez, Duarte Nunes, um
adepto e pai de uma jovem andebolista do CS Madeira, revelou: "O andebol é uma modalidade de referência na Madeira. Por outro lado julgo
que nos identificamos com as lutas
das nossas equipas, no contexto nacional. É urna modalidade que nos
cativa porque assegura sempre espectáculos de qualidade. Dão espaço aos nossos jovens e gostamos disso. É normal que a adesão seja sempre grande."

Madeira têm cultura desportiva

Para o técnico do Madeira SAD,
Paulo Fidalgo, existem vários facto- Sábado, o Pavilhão do Funchal foi 'curto' para todos os que quiseram ver o jogo.
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Colégio de Gala
perde na Challenge
••• O Colégio de Gaia perdeu, no seu pavilhão, com a
formação espanhola do Mecalía Atletíca Guardes, por
26-30, em jogo da primeira
mão dos oitavos de final da
Taça Challenge feminina de
andebol. Numa partida em
que a formação espanhola
controlou sempre o resultado, apesar de as portugueses
terem equilibrado em certos
momentos, ao intervalo o
marcador assinalava 12-15.

Pela parte portuguesa, destaque-se o desempenho de Helena Soares, que, com seis golos, foi, a par de Luciana
Mendonza, uma das melhores marcadoras.
O Colégio de Gaia, a única
equipa feminina nacional
ainda presente nas competições europeias, joga a segunda mão no próximo domingo, em A Guarda, na Galiza, a
poucos quilómetros de Portugal.
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Gilberto e Rocha
passam na Polónia
Wisla Plock chegou
aos oitavos de final
da Taça do seu país,
com os dois portugueses a marcarem
AUGUSTOFER»

••• Vitórias portuguesas na
Polónia e Espanha e derrotas
na França, Holanda e Bélgica
- eis o resumo competitivo
de sete andebolistas portugueses que jogaram, este sábado e domingo, no estrangeiro. Ontem, na Polónia, o
Wisla Plock passou aos oitavos de final da Taça daquele
país, após ter alcançado uma
difícil vitória em casa do Zaglebie Lubin, por 27-29, num
jogo em que Tiago Rocha
marcou quatro golos e Gilberto Duarte dois. No país
vizinho, oAnaitasuna, de Filipe Mota (quatro golos),
venceu o Benidorm, por 2724, e subiu ao sétimo posto.
As derrotas tiveram lugar
em França e na BeneLeague.
Na Proligue gaulesa, o Pon-

tault, onde alinham Ricardo
Candeias e Flávio Fortes, perdeu em casa, com o líder invicto Tremblay, por 30-34,
estando agora no grupo de
três equipas que ocupam o
segundo posto. Na Benelegue, o Lions, de João Jacob,
que fezum golo, viu-se derrotado no seu recinto pelo
Hurry Up, por 24-27, e o Sasja,
de Sérgio Rola, também perdeu, no Bocholt, por 40-25.

andebolistas portugueses,
incluindo quatro
internacionaisjogaram
este fim de semana em
campeonatos e taças de
cinco países estrangeiros

Tiago Rocha continua a ser decisivo no Wisla Plock
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Oitavos de final da Challenge Cup

Colégio de Gaia perde
a primeira batalha
ciana Mendonza, uma das
melhores marcadoras.
O Colégio de Gaia, a única equipa feminina nacional presente nas competições europeias, joga a segunda mão já no próximo
domingo, em A Guarda, na
Galiza, a poucos quilómetros de Portugal.
Na eliminatória anterior,
o Colégio de Gaia eliminou
o Helvetia BM Alcobendas
com uma vitória em casa,
por 29-19, na segunda mão,
depois de ter perdido no
primeiro jogo, por 25-21.
As espanholas do Mecalia Guardés afastaram, na
ronda anterior, as ucranianas do HC Dinepryanka. •
Nalr Gante, do Colégio de Gaia, prepara o remate, superando a oposição da espanhola Rosa Alvarez
Arnaldo Martins
desporto@jn.pt

► A jogar em casa, o Colégio
de Gaia foi, ontem, derrotado pelas espanholas do Mecalia Atlético Guardes, por
26-30, no jogo da primeira
mão dos oitavos de final da
Taça Challenge. A formação

espanhola, que se apresentou muito organizada, controlou sempre o resultado,
mas a equipa portuguesa
nunca desistiu e conseguiu
equilibrar os acontecimentos em determinados periodos do jogo. Ao intervalo, a
vantagem já era favorável à
equipa espanhola, por três

golos (15-12). Na segunda
parte, o Mecalia Guardes
voltou a ser superior, fechando o encontro com
uma diferença de quatro
golos (30-26).
No Colégio de Gaia, destaca-se o desempenho de
Helena Soares, que, com
seis golos, foi, a par de Lu-

Colégio de Gaia
Mecalia Guardés

26
30

Local Pavilhao do Colégio de Gaia, em Gaia
Árbitros Maria Bennani e Saila Bennani (Suécia)
Goikla de Gala Sofia Jesus, Carolina Loureiro
(2). Catana Mendes, Bebiam Rodrigues (3),
Cardina Monteiro (4), Carreira Ruela (2), Sandra
Santiago (4), Ana Catarina Joana Pinto Helena
Soares (s), Jessica Ferreira, Nair Pinho (1). Ana
Gania (1), Patricia Lima, Melissa Costa e Patricia
Resende (3). Treinador Paula Mansa
Meca& Gemida Marisol Santoro, Ana Isabel (1),
Sambare Menem (5), Esteia Rodriguez (a Xeria
Fervenza Luciana Mendoza (G), Elena Onicas, Ines
Hemandez (4), Rosa Alares, Alesia Kurchankova
(2), Haridian Rodriguez (4), Esteia Carrera, Antro
Espiceira (4), Gabriela Romero Victoria Mede/ (2)
e Raquel Lorenzo Treinador Jose Ignaclo
Ao Intervalo 12-15
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ANDEBOL O Colégio de Gaia
perdeu (26-30) ontem com o
Mecalia Atletico Guardes na 1'
mão dos oitavos-de-final da Taça
Challenge feminina. A mão é no
domingo, em Espanha.
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