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A7

Reconhecimento pelo trabalho na Madeira
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18/11/2010

Meio: Jornal da Madeira.pt

URL: http://www.jornaldamadeira.pt/imprimir.php?Seccao=6&id=167693&sdata=2010-11-18

 

Andebol - Qualificação ao Mundial 2011 Feminino realiza-se no Funchal

 

 Na apresentação da fase de apuramento ao "Mundial" Feminino de 2011, para além de Emanuel

Alves, presidente da Associação de Andebol da Madeira (AAM), estiveram presentes Henrique

Torrinha, presidente da Federação de Andebol de Portugal (FAP), Catanho José presidente do Instituto

do Desporto (IDRAM), Pedro Calado, vereador da Câmara Municipal do Funchal (CMF), Duarte Freitas,

madeirense e seleccionador nacional, e Bebiana Sabino, atleta da Selecção Nacional.

 

 Emanuel Alves começou por referir que nem sempre é com dinheiro que se fazem estes eventos, mas

há outras formas de apoio e isso é que é importante. De acordo com as suas palavras, esta fase de

apuramento, que se realiza na Madeira, é uma mais-valia para o turismo e é bom conseguir vender a

imagem da Região, nesta altura do ano, uma vez que a competição decorre quase numa época

festiva.

 

 Por seu lado, Henrique Torrinha salientou que é sempre importante estar em qualquer associação e,

hoje, estarmos na Madeira significa que algo de importante está a ser feito. Esta é uma forma de

reconhecer o trabalho que a Associação madeirense tem feito, ao longo dos anos, com atletas e

árbitros internacionais. Referiu ainda que, no decorrer desta fase, irá decorrer o primeiro curso de

Nível 4, organizado em Portugal. Trata-se de um curso profissional e que dará aos participantes a

respectiva carteira. Agradeceu, ainda, o facto de poder contar com a Dinamarca, uma potência do

Andebol mundial a trabalhar com a selecção portuguesa - em dois jogos particulares - o que é uma

mais-valia.

 

 Divulgar ilha além-fronteiras

 

 No seu entender, há sempre lugar para os que querem aprender e evoluir e, em jeito de recado, disse

que é altura de os clubes do Andebol masculino, na Madeira, reflectirem em conjunto, perspectivando

um projecto que permita a sua evolução, de modo a poderem aparecer mais valores.?Como exemplo

referiu que a Madeira fornece, para todas as selecções femininas, 20 atletas e 15 são formadas na

Região e, nos maculinos, esse número fica pela metade.
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 Quanto a Catanho José, do IDRAM, agradeceu o facto deste evento ter sido atribuído à Madeira, pois

é uma forma de reconhecimento, por aquilo que se tem feito no Andebol feminino na Região. O

responsável desejou que esta organização contribua para que se fale mais no Andebol e que possam

aparecer mais jovens praticantes, rematando esperar que Portugal consiga atingir os objectivos, que

passam pelo apuramento.

 

 Finalmente, Pedro Calado (CMF) referiu que é sempre um prazer colaborar com este tipo de eventos.

Os tempos são difíceis, mas é nestas alturas que devemos apoiar organizações como esta, já que,

segundo avançou, é uma forma inteligente de estar no desporto. O Andebol tem crescido muito na

Região e temos de aproveitar as infra-estruturas que temos para receber eventos deste género, por

forma a dar a conhecer a Madeira além-fronteiras, finalizou.

 

 Madeira SAD com sete nas convocadas

 

 Para esta fase de apuramento ("play-off") de acesso ao Campeonato do Mundo, que se realiza no

Brasil no próximo ano, o seleccionador nacional - o madeirense Duarte Freitas - convocou as seguintes

16 jogadoras: Guarda-redes - Daniela Pereira (Havre), Tânia Silva (Gil Eanes). Lateral-esquerdo - Rita

Alves (Madeira SAD), Vera Lopes (Gil Eanes) e Ana Sousa (Mar Alicante). Central - Daniela Silva

(Madeira SAD), Cláudia Correia (Alavarium) e Liliana Ferreira (Gil Eanes). Lateral-direito - Maria

Pereira (Colégio João de Barros) e Ana Correia (Madeira SAD). Ponta-direita - Andreia Andrade

(Madeira SAD) e Inês Catarino (Colégio João de Barros). Pivot - Helena Corro (Colégio João de Barros)

e Bebiana Sabino (Madeira SAD). Ponta-esquerda - Cláudia Aguiar (Madeira SAD). Universal - Ana

Andrade (Madeira SAD). O restante "staff" é constituído por Duarte Freitas (treinador principal) Pedro

Vieira (treinador-adjunto), Artur Rodrigues (secretário-técnico), Pedro Cunha (fisioterapeuta) e Leonor

Mallozi (chefe de delegação).

 

 Calendário de jogos

 

 Dia 3 de Dezembro

 

 19h00 Bielorrússia Portugal

 

 21h00 Turquia - Finlândia

 

 Dia 4 de Dezembro

 

 15h00 Portugal - Turquia

 

 19h00 Finlândia - Bielorrússia
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 Dia 5 de Dezembro

 

 17h00 Portugal - Finlândia

 

 19h00 Bielorrússia - Turquia.

 

 Amigáveis com Dinamarca

 

 NOTA: A Selecção Nacional Feminina inicia o estágio na Madeira no dia 24 deste mês fará dois jogos

amigáveis frente à formação da Dinamarca, nos dias 26 e 27. O 1.º jogo é no Pavilhão do Funchal e o

2.º jogo no Complexo Desportivo do Marítimo.

 

 Artigo de Desporto
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Correio do Minho   Tiragem: 8000
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TAÇA DE PORTUGAL DE ANDEBOL: SORTEIO DOS OITAVOS-DE-FINAL

ABC de Braga à espera do vencedor 
do jogo entre GC Santo Tirso-Marítimo

Realizou-se ontem o sorteio dos oitavos-de-final da
Taça de Portugal de anbebol, fase que assinala a entrada
em ‘cena’ dos 12 clubes do Nacional 1. A estes juntam-
-se os quatro clubes vencedores dos 16 avos-de-final,
que serão conhecidos a 1 de Dezembro. De acordo com
os regulamentos, os primeiros classificados da 1.ª volta
da primeira fase do Andebol 1 - ABC, FC Porto, Benfica
e Madeira SAD - não se defrontam nesta fase da prova.
Os jogos dos ‘oitavos’ realizam-se a 8 de Dezembro. 
Eis a chave completa do sorteio:
Águas Santas - Madeira SAD
AABBCC  ddee  BBrraaggaa - Vencedor G.S.Tirso/Marítimo
Benfica - XXiiccoo  AAnnddeebbooll   
FC Porto - Liberty S. Bernardo
Belenenses - Vencedor Ginásio C. Sul/ AACC  FFaaffee
SP. Horta - Vencedor AC Sismaria/V. Setúbal
AC. S. Mamede - Sporting
Vencedor Maia/Ismai/Avanca - MMBB//CCoollééggiioo  77FFoonntteess

D.R.

ABC vai jogar em casa
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Correio do Minho   Tiragem: 8000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 27

  Cores: Preto e Branco

  Área: 4,90 x 4,93 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 32774990 17-11-2010
ANDEBOL: DOIS JOGOS
ANTECIPADOS DA 12.ª JORNADA
A 12.ª jornada do Andebol 1 arranca
hoje, com os jogos entre o Madeira
SAD-FC Porto, às 19 horas e o
Sporting-São Bernardo pelas 21h30. 
A antecipação destas partidas deve-se
ao facto da presença das equipas
portuguesas nas competições
europeias. O ABC recebe o Águas
Santas na próxima quarta-feira. 
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Diário de Aveiro   Tiragem: 7014

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 30

  Cores: Cor

  Área: 8,91 x 12,81 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 32772357 17-11-2010

Quatro andebolistas
aveirenses representam
Portugal na Croácia

� A selecção portuguesa femini-
na de Juniores B encontra-se,
desde segunda-feira, a disputar
o VI Campeonato do Mediterrâ-
neo, em andebol, competição de
decorre na Croácia até ao próxi-
mo domingo.

Entre as 16 atletas eleitas pela
seleccionadora Filomena San-
tos, destaque para a presença de
quatro jovens andebolistas que
actuam em clubes do distrito.
Do Valongo do Vouga merece-
ram a confiança da responsável
técnica Maria Coelho e Mónica
Soares, ao passo que da LAAC
foi convocada a segunda linha
Soraia Fernandes.

A quarta atleta é Mariana Lo-
pes, do Alavarium (na foto). A jo-

vem aveirense, de apenas 15 anos,
mereceu mais uma vez a confi-
ança da seleccionadora nacional,
depois de o ano passado se ter es-
treado com a camisola das “qui-
nas”. Mariana Lopes, apesar da
sua juventude, já actua na forma-
ção sénior do clube.l

VI CAMPEONATO DO MEDITERRÂNEO

A
R

Q
U

IV
O
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Diário de Aveiro   Tiragem: 7014

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 30

  Cores: Cor

  Área: 4,27 x 20,02 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 32772360 17-11-2010

São Bernardo
fica com a
“fava” nos
oitavos de final

� A sorte não quis nada com a
equipa do Liberty São Bernardo,
que ontem ficou a saber que terá
que defrontar o FC Porto no jogo
dos oitavos-de-final da Taça de
Portugal, em andebol.

O sorteio desta ronda, que de-
correu ontem à tarde, ditou,
ainda, que o jogo, que em princí-
pio terá lugar no dia 8 de Dezem-
bro, vai disputar-se no Porto, no
Pavilhão Dragão Caixa. Neste
encontro, o FC Porto, que é o ac-
tual campeão nacional, é obvia-
mente favorito.

A outra equipa aveirense em
prova é a Artística de Avanca. O
conjunto avancanense já sabe
que se ultrapassar ao ISMAI, em
partida da ronda anterior da
prova, irá medir forças, em casa,
com o primodivisionário Colé-
gio 7 Fontes.l

TAÇA DE PORTUGAL

Aguas Santas-Madeira SAD

ABC-G.S. Tirso/Marítimo

Benfica-Xico Andebol

FC Porto-S. Bernardo

Belenenses-G. Sul/AC Fafe

S. Mamede-Sporting

ISMAI/Artística-Colégio 7 Fontes

JOGOS
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Diário de Leiria   Tiragem: 3722

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 13

  Cores: Cor

  Área: 21,19 x 12,30 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 32772348 17-11-2010
ANDEBOL

Juve e Sismaria marcam passo
José Roque

� O último fim-de-semana foi
nefasto para a grande maioria
das equipas da região no que
diz respeito aos séniores mas-
culinos, onde só o Batalha saiu
vitorioso precisamente no con-
fronto contra o SIR 1.o Maio,
levando de vencida por 24-30, a
equipa de Picassinos. Apesar
deste resultados, o SIR 1.o Maio
continua a ocupar o segundo
lugar na zona centro da III
Divisão Nacional. 

Em pior situação está a equi-
pa da Juve Lis que averbou
mais uma derrota na II Divisão
Nacional, desta feita aos ‘pés’
da equipa do Alto Moinho por

uns esclarecedores 25-16. Com
este resultado, a equipa da Juve
Lis acumula a sua sétima der-
rota em oito jogos disputados,
ocupando, sem surpresa, o
último lugar no campeonato. 

Quem está melhor na tabela
classificativa é a equipa da Sis-
maria que, no entanto, não con-
seguiu vencer o último jogo
diante do Ginásio Sul. O resul-
tado de 20-19 traduz bem o
equilibrío que houve durante
toda a partida com a equipa da
Sismaria a falhar um livre de
sete metros já perto do final do
jogo impossibilitando o empate.

Desta forma, a equipa da Sis-
maria não conseguiu dar
sequência ao conjunto de três

vitórias consecutivas que leva-
va no campeonato.

Com esta derrota, a Sismaria
desce para o quinto lugar da
tabela, com quatro vitórias e
quatro derrotas averbadas, o
que torna muito difícil o cená-
rio de o clube ter acesso à fase
final de acesso à 1.a Divisão
Nacional da modalidade.

Na próxima jornada, a ser
disputada no dia 20 de Novem-
bro, a Juve Lis recebe o CDE
Camões (2.o classificado),
enquanto a Sismaria vai rece-
ber o Alto Moinho (4.o classifi-
cado), num jogo que promete
ser emociante devido à aproxi-
mação das duas equipas na
tabela classificativa.l JUVE E SISMARIA lutam por objectivos diferentes no campeonato

L
U

IS
 F
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E
 C

O
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O

também na Praça Guilherme
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Diário de Notícias da Madeira   Tiragem: 14610
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  Âmbito: Regional
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Diário de Notícias da Madeira   Tiragem: 14610
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  Corte: 1 de 1ID: 32776954 17-11-2010

Página 17



A18
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Jornal da Madeira   Tiragem: 6500

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 32

  Cores: Cor

  Área: 6,48 x 14,98 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 32774369 17-11-2010

ACONTECE HOJE
FUTEBOL
• Jogo-amigável de preparação e divulgação da candidatura
Ibérica ao Mundial: PORTUGAL-ESPANHA, 21h00, Estádio da
Luz, em Lisboa, com arbitragem do francês Antony Gautier e
transmissão na RTP1. Participam os madeirenses Cristiano
Ronaldo e Danny.
• Jogo-treino Marítimo-Marítimo B, 17h00, Santo António.
• Treinos do Nacional, 10h30 e 17h30, Choupana.
• Jogo particular Argentina-Brasil.
• Jogo-treino da Selecção Nacional Sub-20 com a União de
Leiria, 10h30, no Estádio Municipal de Rio Maior.
• Curso de Treinadores de Futebol UEFA Basic - II Nível, época
2010/2011, organizado pela Associação de Futebol da Ma-
deira (AFM), até dia 31 de Janeiro.
ANDEBOL
• 1.ª Divisão Masc., 12.ª jornada: Madeira SAD-FC Porto,
19h00, Pav. Funchal.
• O seleccionador nacional sénior feminino, o madeirense
Duarte Freitas, divulga a lista de 16 atletas para a Qualifica-
ção ao Mundial 2011, 15h00, Hotel Four Views Baía.
• As guarda-redes Catarina Oliveira (Bartolomeu Perestrelo)
e Isabel Góis (AD Camacha) na Selecção de Juniores B que
participa nos 6.ºs Jogos do Mediterrâneo, em Ploce, na Croá-
cia, até sábado. Hoje, jogo com a Croácia (17h30).
BASQUETEBOL
• Jogo de solidariedade entre uma equipa do CAB e outra da
Liga Portuguesa Contra o Cancro, 20h00, Pav. da Nazaré.
• Os atletas do Clube Desportivo "Os Especiais" (4 fem. e 3
masc.) participam no 6.º Campeonato do Mundo de Basque-
tebol INAS-FID, em Tondela, até domingo.
• Liga Feminina: CAB Madeira-CAR Jamor, 21h00, Nazaré.
VELA
• “Rallye Des Îles Du Soleil” (sete catamarans e 15 monocas-
cos) estão em direcção ao Brasil/Amazónia.
ATLETISMO
• Alberto Paulo (CS Marítimo) participa num estágio de alti-
tude, em Sierra Nevada (Espanha), até dia 27.
SQUASH
• Inscrições para o 1.º Open Amigos do Squash, a ter lugar no
Onda Revital Club, até amanhã.
MUAY-THAI
• O madeirense Diogo Abrantes (Marítimo) prepara o Mundial
de Muay-Thai, em Banguecoque, na Tailândia, até dia 26.
KARTING
• Guilherme Gouveia e João Nuno Freitas representam Por-
tugal e a Madeira na Final Mundial Rotax, em La Conca, Itália.
GINÁSTICA
• A ginasta madeirense Jessica Jardim (Estreito) integra es-
tágio da Selecção Nacional de Ginástica Rítmica, na Bulgária.
DIVERSOS
• Cristiano Ronaldo é a cara da campanha europeia de sensi-
bilização e prevenção sobre doenças respiratórias, sob o
mote «Todos queremos vencer na vida. Respirar é a única
forma de o conseguir», em 14 capitais de distrito, até hoje.
• Exposição do Centenário do CS Marítimo na Casa da Cul-
tura de Câmara de Lobos.

Página 19



A20

Jornal da Madeira   Tiragem: 6500

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 23

  Cores: Preto e Branco

  Área: 5,31 x 7,30 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 32774419 17-11-2010
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Jornal da Madeira   Tiragem: 6500

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 23

  Cores: Preto e Branco

  Área: 10,92 x 6,33 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 32774410 17-11-2010
0 Andebol masculino. O

encontro entre o Águas Santas
e o Madeira SAD, a ter lugar no
norte do país, destaca-se entre
as partidas dos oitavos de final
da Taça de Portugal em
andebol, ontem sorteadas. Os
oito jogos estão agendados
para 08 de Dezembro. Já ao
Marítimo, se ultrapassar, o golo
com o GD Santo Tirso, dos 16
avos agendado para o dia 1 de
Dezembro, terá que enfrentar

nova deslocação, esta bastante
mais complicada: a Braga,
onde irá defrontar o ABC.
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Jornal da Madeira   Tiragem: 6500

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 32

  Cores: Cor

  Área: 13,11 x 29,25 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 32774420 17-11-2010

A Madeira SAD quer vencer o FC Porto para manter a série de vitórias no campeonato.

Andebol - Hoje, às 19h00 no Pavilhão do Funchal

Madeira SAD
recebe Porto

A
O Madeira SAD vem
de um série de resul-

tados positivos, seis vitórias
consecutivas o que é demons-
trativo da subida de rendi-
mento da equipa na parte final
da primeira volta do campeo-
nato, pelo que o objectivo é
manter esta sequência de resul-
tados independentemente do
adversário.

Jogando em casa e perante o
seu público os madeirenses
vão jogar com o pensamento
na vitória e em rectificar o
resultado negativo averbado na
jornada inaugural onde o
Madeira SAD perdeu no
Dragão Caixa por 31-24, numa
altura onde era notória alguma
falta de entrosamento entre os
jogadores da formação insular.

Dificuldades hoje irão existir
para qualquer um dos
conjuntos que tem como

objectivo vencer e de certeza
que irão proporcionar um bom
espectáculo de andebol a todos
os amantes da modalidade que
se deslocarão ao pavilhão para
apoiar a formação insular.

Após o treino que antecedeu
o jogo com o FC Porto a repor-
tagem do JM conversou com o
capitão da equipa Gonçalo
Vieira que começou por referir
que “conseguimos atingir o
nosso primeiro objectivo que
era o apuramento para a Super-
taça. Realizámos uma boa
primeira volta da prova e foi
um início de campeonato
muito positivo para nós”.

Confrontado que os resul-
tados demonstram um melhor
entrosamento entre todos os
atletas Gonçalo Vieira disse
que “sem dúvida que os resul-
tados positivos são demonstra-
tivos que no Madeira SAD

estamos a trabalhar muito
bem, e que em pouco tempo
conseguimos um bom enten-
dimento entre os jogadores
novos e os que se manti-
veram na equipa, daí o bom
nível que temos tido nos
jogos e a aliar a isto os bons
resultados”.

Questionado se esta série de
seis jogos sem perder é para
manter hoje, frente ao Porto. o
capitão da SAD referiu que “é
um jogo muito complicado,
mas queremos manter esta fase
de resultados positivos e tudo
iremos fazer para sairmos do
jogo com uma vitória. Em casa
o nosso objectivo é jogar para
vencer”.

A terminar falou sobre o
futuro considerando que com
um objectivo já alcançado, “o
nosso próximo objectivo é
ficar num dos seis primeiros
lugares no final da primeira
fase. Estamos cientes das difi-
culdades que vamos encontrar
isto porque existe cinco candi-
datos para três lugares,
sabemos o nosso valor e se
mantivermos este nível vamos
conseguir mais esse objec-
tivo”. 7

Prossegue hoje o campeonato nacional de andebol da I divisão
com o Madeira SAD a receber o FC Porto, pelas 19h00, no Pavi-
lhão do Funchal. Um jogo que marca o início da segunda volta
da prova, e que não se apresenta fácil para a equipa de Paulo
Fidalgo que vai defrontar um dos principais candidatos ao título
nacional. Uma partida que promete ser um bom espectáculo.

Texto: Carlos Jorge Foto: Albino Encarnação
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Madeira acolhe qualificação para Mundial?2011 feminino
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17/11/2010

Meio: Record Online

URL: http://www.record.xl.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=501395

 

quarta-feira, 17 novembro de 2010

 

 A Madeira vai acolher, entre 3 e 5 de dezembro, um dos grupos da fase de qualificação do

Campeonato do Mundo feminino, que irá ter lugar no Brasil em 2011.

 

 Além da seleção portuguesa, irão competir também as congéneres da Bielorrússia, Turquia e

Finlândia.

 

 O evento, que irá decorrer no pavilhão do Marítimo, foi apresentado esta tarde no Funchal e contou

com a presença de Henrique Torrinha, presidente da Federação de Andebol de Portugal.

 

 "Vamos ter aqui a Dinamarca, uma potência do Mundial feminino e vai trabalhar connosco, sendo um

reconhecimento do trabalho que estamos a desenvolver. Vamos ter também o curso de Grau IV, o

primeiro que se vai realizar no país face à nova legislação, que é um curso que concede uma carteira

profissional aos treinadores e que vai durar dois anos, possibilitando um padrão de elevada qualidade,

essencialmente no sector feminino, explicou Henrique Torrinha.

 

 A seleção dinamarquesa, potência mundial do andebol feminino, disponibilizou-se para estar no

Funchal, antes do início da competição de qualificação, a fim de participar em dois jogos de

preparação frente à seleção portuguesa.

 

 Siga-nos no Facebook e no Twitter.
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Madeira acolhe grupo de qualificação para o Mundial2011 feminino
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17/11/2010

Meio: RTP Online

URL: http://tv1.rtp.pt/noticias/?t=Madeira-acolhe-grupo-de-qualificacao-para-o-Mundial2011-
feminino.rtp&article=392551&visual=16&layout=55&tm=46

 

A Madeira vai acolher, entre 3 e 5 de Dezembro, um dos grupos da fase de qualificação do

Campeonato do Mundo de Andebol feminino, que irá ter lugar no Brasil em 2011.

 

 Além da selecção portuguesa, irão competir também as congéneres da Bielorrússia,

 

 Turquia e Finlândia.

 

 O evento, que irá decorrer no pavilhão do Marítimo, foi apresentado

 

 esta tarde no Funchal e contou com a presença de Henrique Torrinha, presidente

 

 da Federação de Andebol de Portugal.

 

 "Vamos ter aqui a Dinamarca, uma potência do Mundial feminino e vai

 

 trabalhar connosco, sendo um reconhecimento do trabalho que estamos a desenvolver.

 

 Vamos ter também o curso de Grau IV, o primeiro que se vai realizar no país

 

 face à nova legislação, que é um curso que concede uma carteira profissional

 

 aos treinadores e que vai durar dois anos, possibilitando um padrão de elevada

 

 qualidade, essencialmente no sector feminino, explicou Henrique Torrinha.

 

 A selecção dinamarquesa, potência mundial do andebol feminino, disponibilizou-se

 

 para estar no Funchal, antes do início da competição de qualificação, a

 

 fim de participar em dois jogos de preparação frente à selecção portuguesa.
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 O presidente da Federação de Andebol aproveitou para recordar "o enorme

 

 contributo da Madeira" para as selecções nacionais no sector feminino, destacando

 

 existirem 15 atletas, naturais da Região Autónoma nas diversas categorias.

 

 Relativamente ao sector masculino, Henrique Torrinha teceu críticas

 

 e deixou recados.

 

 "É altura de os clubes da Madeira reflectirem em conjunto. Não há nada

 

 para inventar. Se nos femininos há 15 atletas nas selecções, nos masculinos

 

 está meio atleta. Uma pequena grande diferença. Que este seja o momento

 

 de reflexão para os clubes, porque é preciso potenciar o trabalho desenvolvido

 

 numa sociedade desportiva que representa a região. Já foi dado o primeiro

 

 passo e estamos a tempo de, em conjunto, se perspectivar um protejo com um

 

 mínimo de seis anos, para que possamos atingir os objectivos traçados", explicou.
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Madeira acolhe grupo de qualificação para o Mundial 2011 feminino
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Andebol

 

 17 de Novembro de 2010 20:22h

 

 Além da selecção portuguesa, irão competir também as congéneres da Bielorrússia, Turquia e

Finlândia.

 

 A Madeira vai acolher, entre 3 e 5 de Dezembro, um dos grupos da fase de qualificação do

Campeonato do Mundo de Andebol feminino, que irá ter lugar no Brasil em 2011.

 

 O evento, que irá decorrer no pavilhão do Marítimo, foi apresentado esta tarde no Funchal e contou

com a presença de Henrique Torrinha, presidente da Federação de Andebol de Portugal.

 

 "Vamos ter aqui a Dinamarca, uma potência do Mundial feminino e vai trabalhar connosco, sendo um

reconhecimento do trabalho que estamos a desenvolver.

 

 Vamos ter também o curso de Grau IV, o primeiro que se vai realizar no país face à nova legislação,

que é um curso que concede uma carteira profissional aos treinadores e que vai durar dois anos,

possibilitando um padrão de elevada qualidade, essencialmente no sector feminino, explicou Henrique

Torrinha.

 

 A seleção dinamarquesa, potência mundial do andebol feminino, disponibilizou-se para estar no

Funchal, antes do início da competição de qualificação, a fim de participar em dois jogos de

preparação frente à selecção portuguesa.

 

 O presidente da Federação de Andebol aproveitou para recordar "o enorme contributo da Madeira"

para as selecções nacionais no sector feminino, destacando existirem 15 atletas, naturais da Região

Autónoma nas diversas categorias.
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 Relativamente ao sector masculino, Henrique Torrinha teceu críticas e deixou recados.

 

 "É altura de os clubes da Madeira reflectirem em conjunto. Não há nada para inventar. Se nos

femininos há 15 atletas nas selecções, nos masculinos está meio atleta. Uma pequena grande

diferença. Que este seja o momento de reflexão para os clubes, porque é preciso potenciar o trabalho

desenvolvido numa sociedade desportiva que representa a região. Já foi dado o primeiro passo e

estamos a tempo de, em conjunto, se perspectivar um projecto com um mínimo de seis anos, para

que possamos atingir os objectivos traçados", explicou.

 

Por Sapo Desporto c/Lusa
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Diário de Notícias da Madeira   Tiragem: 14610

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 37

  Cores: Preto e Branco

  Área: 15,80 x 33,15 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 32776422 14-11-2010
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Diário de Notícias da Madeira   Tiragem: 14610

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 37

  Cores: Preto e Branco

  Área: 10,12 x 5,12 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 32776472 14-11-2010

Página 30



A31

Diário de Notícias da Madeira   Tiragem: 14610

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 37

  Cores: Preto e Branco

  Área: 10,97 x 26,48 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 32776464 14-11-2010
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Diário de Notícias da Madeira   Tiragem: 14610

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 42

  Cores: Preto e Branco
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Diário de Notícias da Madeira   Tiragem: 14610

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 41

  Cores: Preto e Branco

  Área: 16,12 x 32,62 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 32776384 13-11-2010
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Correio do Ribatejo   Tiragem: 5000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 22

  Cores: Cor

  Área: 23,10 x 5,39 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 32755235 12-11-2010

 “Então, rapazes?”, ques-
tionarão os adeptos dos
Caixeiros perante os recen-
tes (e desastrosos!) resulta-
dos dos escalões de forma-
ção do clube. As sílabas
amargas da derrota têm sido

Andebol

O conteúdo desta notícia pode ferir adeptos mais sensíveis
excessivamente soletradas
nos últimos tempos, e o fim-
de-semana transacto não des-
toou dessa tendência.

Se é um adepto mais sensí-
vel, talvez seja aconselhável
fechar os olhos, tapar os ou-

vidos e correr desenfreado
para bem longe das breves li-
nhas que se seguem: os mi-
nis, cuja principal meta é a
saudável prática desportiva,
iniciaram a sua actividade
com dois desaires (11-13 com

o Almeirim e 8-25 com o Be-
navente);  os juvenis, pagan-
do caro a falta de empenho
nas sessões de treino, caíram
por 19-39 aos pés do Samora
Correia; por fim, os infantis,
na casa do clube anterior, não

fizeram melhor do que per-
der por 13-32.

Pronto, caro leitor, já
passou. Abra os olhos e le-
vante a cabeça, que esta
semana as coisas prome-
tem mudar. SF
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Jornal de Sintra   Tiragem: 12000

  País: Portugal

  Period.: Ocasional

  Âmbito: Regional

  Pág: IV

  Cores: Cor

  Área: 10,75 x 7,26 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 32759279 12-11-2010 | Desporto
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Tribuna das Ilhas   Tiragem: 1000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 13

  Cores: Preto e Branco

  Área: 11,04 x 7,36 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 32778689 12-11-2010
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Cidade Hoje   Tiragem: 5500

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 25

  Cores: Preto e Branco

  Área: 8,50 x 7,36 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 32757153 11-11-2010

ANDEBOL

Infantis lideram
campeonato

As infantis da Didáxis deslocaram-se a Viana do Castelo
para defrontarem as Raposinhas e venceram por 2-27. Esta
equipa soma só vitórias e encontra-se no 1.º lugar, zona 1,
do Campeonato Nacional de Infantis. As iniciadas bateram
em casa a AD Godim, por 25-9, encontrando-se no 4.º lugar
do Campeonato de Iniciados Femininos da 2.ª divisão, com
menos dois jogos que as equipas colocadas nos lugares
cimeiros.

A implementação deste projecto está a ganhar
consistência e os resultados estão a aparecer.

Entretanto, seis atletas infantis da Didáxis participaram
no treino da selecção de talentos, que se realizou no dia 9,
no pavilhão de Urgeses, Guimarães.
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Jornal da Marinha Grande   Tiragem: 14000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 16

  Cores: Preto e Branco

  Área: 8,98 x 23,37 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 32752909 11-11-2010

ANdebOL

SIR 1º Maio vence 
Samora Correia  
e sobe ao 2º lugar
A equipa de seniores masculinos da SIR 1º Maio 
continua a ser a única equipa invicta, na zona 
centro da III Divisão Nacional, encontrando-se 
neste momento, no 2º lugar da classificação, 
atrás do Benavente que tem mais um jogo que 
o 1º Maio Imosonho

Num jogo que se antevia bastante difícil, a equipa 
marinhense recebeu e bateu de forma clara, no passa-
do Sábado, o Samora Correia, até então 2.º classifica-
do. Desde o início do jogo que a SIR 1.º Maio Imoso-
nho, mostrou que queria vencer o jogo, pois bastaram 
10 minutos, para a equipa da casa se adiantar com 
uma diferença de 6 golos (7-1), fruto de uma defesa 
muito coesa, que fechou quase todos os caminhos para 
a sua baliza, e de um ataque bastante eficaz.

Após os 10 minutos a equipa de Samora Correia 
adaptou-se à defensiva marinhense, começando, após 
uma diferença máxima de 7 golos (10-3), a aproximar-
se no marcador, criando também alguns problemas 
de adaptação ao ataque do 1º Maio Imosonho, com 
uma marcação individual ao central Carlos Arrimar, 
chegando ao intervalo a perder por apenas três golos 
(15-12).

No segundo tempo, após um período de 10 minu-
tos em que a diferença no marcador andou sempre 
próxima, a equipa de Picassinos voltou a distanciar-
se, vencendo a partida, sem qualquer contestação, por 
33-26.

A SIR 1º de Maio Imosonho, com apenas um empate 
em 5 jogos, é agora 2.ª classificada, atrás do Bena-
vente, que tem mais dois pontos, mas também mais um 
jogo e uma derrota, precisamente frente à equipa mari-
nhense. O 1º Maio tem os mesmos pontos do Samora 
Correia, que também tem mais um jogo disputado.

No próximo fim-de-semana, o 1.º Maio Imosonho 
desloca-se a Tondela, equipa que se encontra a meio 
da tabela classificativa, prevendo-se um jogo bastante 
equilibrado. ß
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Jornal de Gaia   Tiragem: 5000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 14

  Cores: Preto e Branco

  Área: 26,79 x 30,44 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 32779118 11-11-2010
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Jornal de Gaia   Tiragem: 5000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 4,81 x 9,08 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 32779118 11-11-2010
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Notícias de Viseu   Tiragem: 7500

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 15

  Cores: Preto e Branco

  Área: 18,84 x 8,59 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 32776928 11-11-2010
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Reconquista   Tiragem: 13000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 36

  Cores: Preto e Branco

  Área: 9,03 x 16,85 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 32774065 11-11-2010

Pela primeira vez esta 
temporada, o andebol 
feminino da Casa do 

Benfi ca em Castelo Branco 
(CBCB) colocou todas as 
suas equipas de formação 
em jogo.

As iniciadas estão mais 
adiantadas no calendário: 
disputam a 1º divisão na-
cional e trouxeram de Santa 
Catarina (Caldas da Rainha) 
um triunfo por sete golos (24-
17). Foi a segunda vitória das 
pupilas de Mariana Ivanova 
na prova.

As infantis começaram da 
melhor forma a abordagem 
à competição. Trata-se de 
uma equipa proveniente das 
escolas de andebol da Casa 
do Benfica e para estreia 

Com as equipas de formação

Andebol feminino está em jogo
ganhou em Ansião, 18-13. 
Carla Mendes é a treinadora 
deste escalão.

Já as juvenis trouxeram 
de Coimbra um expressivo 
triunfo sobre a Académica 
(51-5). “As equipas encon-
tram-se ainda em fase de 
adaptação à entrada de no-
vas jogadoras e esperam-se 
difi culdades, nomeadamente 
já no próximo sábado para 
a equipa de juvenis, que 
recebe a visita das campeãs 
nacionais Alcanena”, refere 
Paula Espírito Santos, do 
departamento de andebol 
encarnado.

A Casa do Benfica em 
Castelo Branco conta tam-
bém com um escalão de 
minis.

Juvenis recebem no sábado às campeãs nacionais
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Alto Alentejo   Tiragem: 1500

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 17

  Cores: Preto e Branco

  Área: 13,78 x 13,23 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 32765599 10-11-2010

Andebol

Resultados do fim-de-semana
> Campeonato Nacional de Iniciados

Masculinos – 2ª Divisão
G.E.P.S. - 14
Ginásio Andebol Portalegre – 31
Pelo GAP jogaram e marcaram: João Rijo,

Miguel Silva (1), Edgar Tavares, João Viegas
(1), Diogo Farinha (3), Afonso Nabo, Manuel
Furtado (5), Francisco Rebola (11), Rui
Gonçalves (2), Henrique Grenho, Guilherme
Gil, Gonçalo Miranda (8) e António Vivas.

> Campeonato Nacional de Acesso à 3ª
Divisão - Seniores

F.C. Ferreiras – 25
Ginásio Andebol Portalegre – 21
Pelo GAP jogaram e marcaram: Renato

Antunes, João Salgueiro (7), Tiago Pintão,
André Antunes (2), Miguel Santos (7), Diogo
Tavares, João Castro (2), Rafael Ceia, José
Mourato, Henrique Gonçalves (3), João
Pedro, João Fragoso e Valter Restolho.

> Campeonato Nacional de Infantis
Masculinos

Ginásio Andebol Portalegre – 10
N. A. Redondo – 16
Pelo GAP jogaram e marcaram: Paulo Grilo,

Filipe Trindade, André Jesus (1), Nuno
Gandum, João Valério, Luís Mendonça (7),

Diogo Lopes, Tiago Pinto, Francisco Camejo,
Rui Fonseca (2) e Diogo Felizardo.

Jogos do próximo fim-de-semana do
Ginásio Andebol Portalegre:

> Iniciados, dia 13, em Portalegre, às 15
horas, com o Redondo;

> Seniores, dia 13, em Portalegre, às 17
horas, com a Académica da Amadora;

> Infantis, dia 14, em Portalegre, às 15
horas, com o Évora;

> Juvenis, dia 14, em Portalegre, às 17
horas, com o Serpa. 
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Região de Águeda   Tiragem: 14500

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 26

  Cores: Preto e Branco

  Área: 28,40 x 37,99 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 32760917 10-11-2010

ANDEBOL
Atletas nas selecções regionais

Esta terça feira, Luana Mota, Tatiana
Santos, Fabiana Lima, Daniela Cruz e
Mariana Marques (LAAC) integraram o
lote das atletas infantis que participaram
no primeiro treino da selecção regional.

A nível masculino, Bernardo Bem,
Rafael Vitória e Raul Simões (CP Valongo
do Vouga) estiveram entre os 26 atletas
infantis que participaram no treino da
selecção regional de infantis.

ANDEBOL
Mónica Soares, Maria Coelho e Soraia Fernandes
nos Jogos do Mediterrâneo

Maria Coelho, Mónica Soares e Soraia Fernandes

Juniores masculinos do AAC
– Derrota por 18-19 (6-10 ao
intervalo) em Avanca, para o
campeonato nacional. O
treinador Zé Santos fez
alinhar André Miranda (4),
Tiago Tavares (1), Hugo
Pereira, João Almada (3),
Alexandre Fernandes (2),
Miguel Almeida, Fábio
Lourenço (5), Fábio Almeida,
Pedro Rodrigues (2), Sérgio
Viegas, Henrique Almeida (1)
João Oliveira e Fábio
Monteiro (gr).

Iniciados masculinos da CPVV
– A contar para o nacional da II
divisão, a CP Valongo do
Vouga/Lamas do Vouga somou
seis vitórias noutros tantos
jogos, apurando-se para a
próxima fase juntamente com o
IDL/ADT, Canelas, Avanca e
Monte. No recinto do São
Bernardo, a formação
valonguense venceram por 57-
23, com 28-10 ao intervalo.
Jogaram e marcaram:  Rafael
Silva(1); Jorge Capela(3);
Wilson Ngasa(17); Gonçalo
Silva(8); Vasco Lopes(11); João
Almeida(2); Pedro Morais;
Pedro Xavier(12); Ricardo
Barros; Diogo Rodrigues(2);
Rafael Vitória(gr)e Vítor Bar-
ros(1). Treinador: Miguel
Ribeiro.

Juvenis masculinos do AAC –
Para a 6ª jornada do nacional
da II divisão, o AAC venceu o
Feirense, no pavilhão deste,
superando assim o líder da
série por 17-13 (10-11 ao
intervalo). Garantiu assim o
apuramento para a próxima
fase. Jogaram e marcaram:
Gonçalo Xavier, José Silva (5),
Manuel Camarneiro (5), João
Tavares (1), Diogo
Albuquerque (4), Paulo Bravo
(4), João Almada (5), Carlos
Almeida (2), Paulo Marques,
Filipe Rachinhas (1), José
Duarte e André Cruz (gr), que
rubricou uma grande exibição.

Infantis masculinos da CPVV –
Recebeu e venceu a CP Vacariça
por 33-14, liderando só com
vitórias (cinco) o grupo C do
campeonato nacional. Ao
intervalo já vencia por 11-7. O
treinador Miguel Ribeiro fez
alinhar: Raul Simões (8); Diogo

Carvalheira (2); João Alves;
Ricardo Barros (4); Bernardo
Bem (9), Rafael Vitória (gr),
Miguel Almeida (gr); Bruno
Esteves (1); Pedro Saraiva (3);
Lucas Bem; Cristiano Nogueira
(2) e Francisco Ferreira (4).

Infantis masculinos do AAC –
Derrota (14-29, com 8-16 ao
intervalo) em São Bernardo,
para o campeonato nacional.
Alinharam e marcaram: Gabriel
Mendes (1), José Lima, Diogo
Guerra (3), João Rocha (8), José
Baptista (2), Ricardo Gomes (gr),
José Canas, José Almeida e
Pedro Moreira. Treinador:
Bruno Oliveira.

Infantis femininos do CD Pateira –
Derrota (15-27) com o
Alavarium, em Aveiro, para a
primeira fase do campeonato
nacional. O treinador José Melo
fez alinhar Ana Rodrigues,
Beatriz Almeida, Inês Cruz,
Catarina Lebre, Catarina
Amorim, Bruna Ferreira (14),

Margarida Sampaio, Ana Dias
(1), Joana Vinagre, Ana Cruz
(gr), Maria Santos, Cristiana
Figueiredo (gr), Maria Ferreira e
Patrícia Tavares.

Juvenis masculinos do CD
Pateira – Vitória (49-15) na
Vacariça para o campeonato
nacional da II divisão.  Ao
intervalo já vencia por 19-9.
Alinharam e marcaram: Diogo
Folhas (gr), Diogo Gomes (gr),
Daniel Cruz (9), Rodrigo Neves,
Alexandre Sarabando (4),
Miguel Melo (15), Rodrigo
Santos (7), Marcelo Silva (5),
Pedro Pinho (1), Pedro Gomes
(2) e Fábio Oliveira (6). Treina-
dor: Paulo Pina.

Infantis femininos da LAAC –
Derrota (25-28) em Canelas, com
12-13 ao intervalo, em jogo para
o campeonato nacional. José
Santos e Daniel Cardoso
utilizaram: Tatiana Santos (gr),
Ana Almeida (1), Mariana
Marques (1), Luana Mota, Sara

andebol

Iniciados masculinos do AAC e IDL/ADT – A contar para a 6ª jornada (a última desta fase) da II divisão nacional, o IDL/AD Travassô venceu o
Águeda Andebol Clube por 34-16, com 18-6 ao intervalo, e garantiu o primeiro lugar da série. As equipas alinharam e marcaram: IDL/ADT - Paulo
Tavares, David Saraiva, Edgar Santos (3), Igor Almeida (2), Rafael Figueiredo (5), José Paulos (1), João Almeida, Jorge Pires, Jorge Ferreira (1), Daniel
Morais (2), Bruno Silva (13), João Beirão, José Santos e Luís Almeida (7). Treinador: Nuno Silva. AAC - José Lima, Rafael Velho, Daniel Loja, Bruno
Almeida, Bernardo Pires (1), João Rocha, Alexandre Fernandes (7), Diogo Guerra, Nuno Marques, Pedro Coelho e Luís Noronha (8). Treinador: Bruno
Oliveira.

Sá, Joana Fernandes, Maria
Almeida, Fabiana Lima (7),
Vanessa Silva, Joana Meneses,
Rosana Ferreira (gr), Inês
Mesquita e Daniela Cruz (16).

Iniciados femininos da CPVV –
A Casa do Povo de Valongo do
Vouga recebeu e venceu o
Colégio de Gaia por 27-7, para o
campeonato nacional da I
divisão, jogando no próximo
domingo (15h) no pavilhão do
Juventude do Mar, em
Esposende. As valonguenses
lideram a série só com vitórias
(cinco).

Juvenis femininos da CPVV e
Pateira – A equipa da CP
Valongo do Vouga recebeu e
venceu (35-16) o CD Pateira em
jogo a contar para o nacional da
categoria (1ª fase, grupo B). As
valonguense contam por
vitórias os seis jogos disputa-
dos. Classificação: 1º CPVV,
18p; 2º Alavarium, 16; 3º LAAC,
10; 4º Pateira e São Bernardo, 4.

Na próxima jornada, a CPVV
folga enquanto o Pateira recebe
sábado (16h) o Alavarium, em
Fermentelos.

Juvenis femininos da LAAC – Em
jornada antecipada, a LAAC foi
a São Bernardo ganhar por 43-
20, com 20-5 ao intervalo. Daniel
Cardoso e José Santos jogaram
com: Catarina Marques (gr),
Soraia Fernandes (5), Carina
Campos (3), Mariana Batalha
(9), Cristiana Marques (2),
Mariana Ferreira (8), Bárbara
Ferreira (8), Ana Pinho (gr), Inês
Baptista (6), Ana Rita e Inês
Marques (2). No domingo, a
equipa foi até Aveiro para
defrontar o Alavarium tendo
perdido por 33-19, tendo
alinhado e marcado: Catarina
Marques, Soraia Fernandes (8),
Carina Campos, Mariana
Batalha (5), Cristiana Marques,
Mariana Ferreira (2), Bárbara
Ferreira (4), Ana Pinho, Inês
Baptista, Inês Marques e Ana
Rita.

Mónica Soares e Maria Coelho (CPVV) e Soraia Fernandes (LAAC) estão convocadas
para a selecção nacional de juniores B (juvenis) femininos que participa nos sextos Jogos
do Mediterrâneo. A competição decorre na Croácia de 15 a 20 de Novembro.

São 10 as selecções femininas participantes, divididas em dois grupos: Croácia,
Turquia, Grécia, Portugal e Itália no Grupo A e Espanha, Eslovénia, Tunísia,
Bósnia e Montenegro no Grupo B. Vão disputar a 1ª fase no sistema de todos
contra todos. Portugal e Grécia fazem o arranque do campeonato, logo às 8h30
(hora local, menos uma hora em Portugal) de segunda-feira (dia 15), voltando a
jogar às 18h30 com a Itália. Sucede-se Turquia (3ª feira, 15h) e Croácia (4ªf, 18h30).

Na segunda fase os jogos são a eliminar, com as finais a
disputarem-se dia 20 (sábado).

A treinadora Filomena Santos convocou 16 atletas, sendo
que as três aguedenses são as únicas do distrito de Aveiro.

O IDL/ADT apuraram-se para a segunda fase do campeonato nacional da II divisão de iniciados
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Aguada de Baixo

José Manuel Varandas, di-
rigente da ARCA, foi o mentor
da iniciativa, conseguindo
juntar muitas atletas.

O presidente da Junta de
Freguesia, Rui Pinho, lem-

ARCA promoveu convívio de andebol

brou, na ocasião, que “estes
encontros são sempre impor-
tantes para estreitar laços hu-
manos e desportivos”.

Idálio Torres, presidente na
altura do auge do andebol,

relembrou “os bons e glorio-
sos momentos que se passa-
ram e mostrou o seu descon-
tentamento pelo facto da mo-
dalidade ter acabado nos anos
seguintes”. “Foi o caminho
mais fácil”, lamentou, deixan-
do um pedido à direcção
actual, para que o andebol re-
gresse à ARCA.

Cristina Fonseca, presiden-
te da ARCA, referiu que “não
vivi de perto o andebol, nem
vos conheço na maior parte,
mas é impossível ficar indife-
rente, pois desde que estou
na ARCA sempre ouvi falar no
andebol e na importância de
juntar as antigas atletas”.

A ARCA, referiu a dirigen-
te, “está aberta a todas a soli-
citações, mas é importante
que cada vez mais as pessoas
tomem isso como um compro-
misso, porque não depende
só da associação manter qual-
quer escalão ou modalidade a
funcionar, é preciso que os
atletas sintam esse compro-
misso, porque começar algo
para fechar logo de seguida,
não faz parte dos objectivos
desta direcção da ARCA”.

A presidente da associação
lembrou ainda que, este ano,
se tentou colmatar a vertente
feminina com os escalão de
futsal junior feminino, “isto
porque foi a modalidade que
as jovens pediram, se tivesse
sido o andebol ou outra, na-
turalmente que a ARCA estu-
daria a proposta”.

Ficou o compromisso por
parte da ex-atletas e direcção
em haverem treinos de
andebol aos domingos de
manhã na ARCA. Os treinos
irão ser intercalados com gi-
nástica, começando às 10h30.

A  ARCA organizou o seu primeiro convívio de
andebol, no domingo, dia 7 de Novembro. O
convívio teve início com a concentração de antigas
atletas e dirigentes junto ao pavilhão da associação,
seguindo-se um jogo amigável e depois o almoço
convívio, no salão da Junta de Freguesia

Durante o convívio, foi manifestada a vontade de ver de novo o andebol na ARCA

Página 45



A46

EDV Semanário   Tiragem: 10000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 12

  Cores: Preto e Branco

  Área: 4,52 x 7,02 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 32751618 06-11-2010
naCional de andeBol     

jogo adiado devido 
ao mau tempo  
No campeonato da 3ª divisão 
nacional o jogo do Feirense 
frente ao líder Ílhavo, ini-
cialmente, agendado para as 
20h30 do passado sábado, foi 
adiado devido ao mau tempo 
que se fez sentir dentro do 
pavilhão da Lavandeira - ape-
sar do telhado novo, colocado 
recentemente-, com a água da 
chuva a entrar pela cobertu-
ra. O jogo realiza-se a 27 de 
Novembro.
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Nelson de Carvalho 
distinguido pela  AFS

No próximo dia 19 de 
Novembro, data em que a 
Associação de Futebol de 
Santarém comemora a passagem 
de mais um aniversário, irá 
realizar-se no auditório Rui 
Manhoso, pelas 21 horas, 
a apresentação dos torneios 
inter-selecções concelhias, 
uma iniciativa que irá ter a sua 
primeira fase em Dezembro e 
que será direccionada para os 
escalões de infantis e iniciados. 
Na mesma ocasião, a direcção 
da Associação de Futebol de 
Santarém realizará a cerimónia 
de entrega dos diplomas de sócio 
de mérito aos três ex-presidentes 
de câmara de Abrantes, Alcanena 
e Rio Maior, respectivamente, 
Nelson de Carvalho, Luís 
Azevedo e Silvino Sequeira, já 
anteriormente aprovados em 
assembleia geral da AFS
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Costa D’ Oiro
obteve
primeira
vitória 
em seniores

AAnnddeebbooll
MMaassccuulliinnoo

O Costa D’ Oiro obteve a primeira
vitória no campeonato nacional de
seniores da 3ª divisão, no jogo
realizado em casa, no passado dia
6 de Novembro, face ao Andebol
Clube de Sines, último classificado,
por 28-24. 
À sexta jornada, a equipa laco-
brigense ocupa o 9º lugar com 7
pontos, 1 vitória e 5 derrotas. No
próximo jogo, o Costa D’ Oiro viaja
ao reduto do Loures.

FFoorrmmaaççããoo
Na formação, o andebol masculino
lacobrigense está representado nos
campeonatos nacionais que
englobam somente equipas
algarvias, por dois clubes: Costa D’
Oiro e Andebol Clube
Lacobrigense.
No nacional de Juniores, que con-
grega apenas 3 clubes, o Costa D’
Oiro lidera a classificação com 7
pontos, 2 vitórias e 1 derrota,
enquanto o ACL segue em 3º com
apenas 2 pontos em 2 jogos,
somando duas derrotas.
Na 2ª divisão nacional de Juvenis,
zona 9, participam cinco equipas, e
à 4ª jornada o Costa D’ Oiro segue
em 3º lugar com 6 pontos, 1 vitória
e 3 derrotas, enquanto o Andebol
Clube Lacobrigense ocupa o 4º
lugar com menos 1 jogo somando
5 pontos, 1 vitória e 1 derrota.   Na
2ª divisão de Iniciados composta
por quatro equipas, o Costa D’
Oiro está em 2º lugar com 5
pontos em 3 jogos somando 1
vitória e 2 derrotas, e o ACL ocupa
o 3º lugar com 4 pontos somando
1 vitória e 1 derrota, mas com
menos 1 jogo.
No nacional de Infantis, zona 10
série B, apenas com quatro
equipas, o Andebol Clube
Lacobrigense ocupa o 2º lugar com
6 pontos, somando duas vitórias,
enquanto o Costa D’ Oiro está em
3º lugar com 2 pontos e 2
derrotas.
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Gil Eanes voa na Europa e cai no nacional 
AAnnddeebbooll  FFeemmiinniinnoo

O Gil Eanes está presentemente em
duas frentes competitivas,
mantendo intactas as suas
aspirações, tanto na defesa do
título nacional, como voar o mais
alto possível na Europa. 
Com efeito, a equipa lacobrigense
venceu os dois jogos da 2ª
eliminatória da Taça EHF face às
italianas do Artro Teramo. Depois
de uma vitória por 31-21, em jogo
a contar para a 1ª mão disputado
na sexta-feira, o Gil Eanes voltou a
vencer no Sábado por 30-29,
perante o apoio dos lacobrigenses
que afluíram em bom número ao
Pavilhão Municipal de Lagos,
recinto onde se realizaram os dois
jogos da eliminatória. 
Assim, o Gil Eanes garantiu
presença na 3ª eliminatória da Taça
EHF, cujo sorteio teve lugar no dia
27 de Outubro, em Viena, ditando
um embate entre a equipa laco-
brigense e a formação holandesa
T+A/VOC Amsterdam. Os jogos
vão disputar-se amanhã, sábado (1ª

mão), em Lagos, no Pavilhão
Municipal, pelas 19 horas, e no dia
20 de Novembro (2ª mão), em
Elzenhagen, na Holanda.
Recorde-se que o Gil Eanes já havia
encontrado esta formação
holandesa na Liga dos Campeões,
tendo então perdido apenas por 2
golos de diferença. Pressupõe-se,
por isso, equilíbrio e a expectativa
de que o Gil Eanes possa passar à
eliminatória seguinte, considerando
o peso que representa o apoio da
massa associativa lacobrigense que,
habitualmente, enche tanto o
Pavilhão Municipal como o Pavilhão
Gil Eanes.  Na competição caseira, o
Gil Eanes continua firme na defesa
do título, não obstante ter perdido
em casa com o Madeira Sad. Na
verdade, o Gil Eanes sofreu uma
derrota por 24-22, no jogo em
atraso da 6ª jornada - Sul. Um
encontro em que a formação laco-
brigense até começou bem,
dominando completamente na 1ª
parte e saindo para o intervalo a

vencer por 4 golos de diferença.
Porém, as coisas não correram de
feição para o Gil Eanes na segunda
metade, mormente nas acções
ofensivas, permitindo que as
insulares exercessem supremacia e
garantissem a vitória. Destaque
para as grandes exibições das
guarda-redes.
Entretanto, a 8ª jornada ficou
marcada pelas vitórias expressivas
do líder Madeira Sad, em casa, com
a Assomada (55-15), assim como
da deslocação do Gil Eanes a
Lisboa, onde venceu o Passos
Manuel por 47-24. O expressivo
triunfo lacobrigense na capital,
evidenciou que a equipa não ficou
afectada pela derrota em casa
diante do Madeira Sad, e
certamente que gera motivação
para o embate europeu agendado
para amanhã.
Assim, no campeonato nacional, o

Gil Eanes ocupa agora o 4º lugar
com 19 pontos, mas com menos 2
jogos em relação ao Madeira Sad
que é primeiro com 27 pontos, o 2º
classificado Juvelis com 21 e o CS
Madeira é 3º com igual número de
pontos.

FFoorrmmaaççããoo
Nos escalões de formação, o Gil
Eanes participa com as equipas de
Infantis, Iniciadas e Juniores. 
Classificações:
Juniores: 2º lugar com 8 pontos em
3 jogos disputados, somando 2
vitórias e 1 empate, justamente na
1ª jornada com a Quinta da
Princesa que lidera a competição
igualmente com 8 pontos.
Iniciadas: 4º lugar em 5 jogos
somando 11 pontos com 3 vitórias
e 2 derrotas.
Infantis: 3º lugar com 5 pontos,
somando 1 vitória e 2 derrotas.
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