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ANDEBOL 
A uma vitória do título 
A Madeira SAD está a uma vitória de 
conquistar o principal título nacional 
feminino, que ganhou pela última vez 
em 2012. As madeirenses vencem as 
tricampeàs do Alavarium por 2-0 no 
play-off e um triunfo num dos dois 
jogos do fim de semana, em Aveiro, 
basta para fazerem a festa. 
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BEIRA-MAR                                    33

Treinador: Eugénio Bartolomeu.
Paulo Alô; Diogo Coelho (5), André
Marques (7), Bruno Morgado (1),
Bernardo Gonçalves (2), Carlos Costa
(6) e Felino Lopes (4) - sete inicial -
Diogo Portas, André Miranda, Ricardo
Senos (4), Tiago Novo, Carlos Oliveira
(4), Mlinarzik Lourenço, Rodrigo Cunha,
Sérgio Costa e André Cruz.

PÓVOA LANHOSO                    24

Treinador: Domingos Nunes.
Victor Macedo; Gabriel Meira, Gil
Pereira (11), Luís Braga (2), Hélder Car-
valho (2), Tiago Soares e Luís Beltrão (1)
- sete inicial - Nuno Monteiro, Miguel
Silva, José Oliveira (2), José Machado,
Luís Matos (3), José Pinto (3) e João
Ferreira.

Pavilhão Gimnodesportivo de Angeja.
Assistência: cerca de 70 espectadores.
Árbitros: Mário Coutinho e Ramiro
Silva (A.A. Aveiro).
Oficial de mesa: Rosa Pontes (Aveiro).
Ao intervalo: 17-9.

Avelino Conceição

Entrando com uma atitude
quase asfixiante para o Póvoa
de Lanhoso, o Beira-Mar cons-
truiu uma vitória muito impor-
tante, vencendo de forma ine-
quívoca por números que dei-
xam antever um final de cam-

peonato em que a equipa “auri-
negra” pode almejar a subida à
Segunda Divisão Nacional.

Sabendo que iria defrontar
um adversário que não seria fá-
cil, pois na deslocação a Póvoa
do Lanhoso tinha sofrido até
agora a derrota mais pesada
(33-26), o Beira-Mar cedo con-
trariou qualquer tipo de dificul-
dade com uma entrada a todo

o gás. Daí que aos dez minutos
de jogo já tivesse uma vanta-
gem de cinco golos (7-2), o que
de alguma forma baralhou o
jogo do adversário, que quase
praticamente não conseguiu
travar os rápidos ataques à ba-
liza de Victor Macedo.

Mas depois de um período de
algum desnorte, a equipa nor-
tenha foi assentando o seu jogo,

só que continuou a ser a equipa
liderada por Eugénio Bartolo-
meu a galgar terreno no mar-
cador, chegando ao intervalo
com uma vantagem tranquili-
zadora de oito golos de dife-
rença.

Na segunda metade, a forma-
ção visitante entrou disposta a
mudar o rumo do jogo, mas es-
barrou sempre na bem organi-

zada defensiva beiramarense.
Por outro lado, o Beira-Mar
contava com as boas presta-
ções de André Marques e Diogo
Coelho, que se cotaram como
duas pedras fulcrais no ataque
cerrado à baliza adversária,
mantendo a sua equipa sempre
a uma distancia confortável no
marcador e que chegou
mesmo a ser de dez golos (24-
14), a sensivelmente meio deste
período.

O Beira-Mar nunca “deixou
os créditos por mãos alheias” na
partida, vencendo de forma
convincente um adversário que
agora ultrapassou na tabela
classificativa, face à vantagem
no confronto direito. E a três jor-
nada do final desta fase, a equipa
aveirense só depende de si para
atingir o objectivo da subida de
divisão, com a vantagem de vol-
tar jogar duas vezes em casa
(Amarante e Monte), terminan -
do com a deslocação ao recinto
do  Sporting de Espinho.

Num jogo muito fácil de dirigir,
a dupla de arbitragem aveirense
fez um magnífico trabalho, pas-
sando praticamente des perce -
bida na partida. |

“Auri-negros” demolidores
bem colocados para a subida
Inequívoco Equipa do Beira-Mar obteve um triunfo importante frente a um adversário directo
e só depende de si par alcançar a promoção ao segundo escalão nacional

Andebol
3.ª Divisão Nacional

André Marques foi o jogador aveirense mais efectivo, com sete golos marcados

RICARDO CARVALHAL
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S. Bernardo
assegura três
renovações

O Centro Desportivo de São
Bernardo, concluída a partici-
pação no Campeonato Nacio-
nal da 2.ª Divisão, classifican -
do-se quinto lugar, está já a pre-
parar a época 2016/2017 da
equipa sénior masculina que
na próxima temporada vai ten-
tar atacar a subida à 1.ª Divisão.

Para isso, já assegurou a re-
novações de três jogadores. o
último dos quais Diogo Taboa -
da, um dos jogadores mais uti-
lizados pelo treinador Ulisses
Pereira. Antes, o clube já havia
renovado com Leandro Rodri-
gues, que tem 15 anos de liga-
ção ao São Bernardo, e com
Rafael Marques, que se iniciou
como juvenil. |

Andebol
2.ª Divisão Nacional
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A equipa da Sanjoanense sa-
grou-se, no último sábado, tri-
campeã de Aveiro, ao terminar
em primeiro lugar o Campeo-
nato Regional de Veteranos
Masculinos, com 22 pontos, re-
sultados de sete vitórias e uma
derrota. Na última jornada da
prova, a formação da Sanjona-
nese recebeu e venceo a equi -
pa do São Bernardo, por 34-27,
mostrando que foi a melhor
equipa da competição e fazen -
do o “tri” no terceiro campeo-
nato até agora disputado.

Na página do Facebook da
Associação Desportiva Sanjoa-
nense, os veteranos dedicam
dedicam “esta conquista ao
nosso eterno colega Veloso,
que nos deixou no início deste

'projeto' dos veteranos, mas
que está sempre connosco, e
aos grandes sanjoanenses Ga-
briel Dias e 'Ti Ilídio', pessoas
carismáticas do nosso clube
que nos deixarem muito re-
centemente”.

Segue-se agora a fase final

nacional no final de Junho, em
que a equipa de veteranos irá
tentar mais uma vez levar o
nome clube o mais alto possí-
vel. Recorde-se que, a nível na-
cional, a Sanjoanense ficou em
terceiro lugar no primeiro ano
do campeonato, sagrando-se

vice-campeã nacional na épo -
ca passada.

Também presente na discus-
são do título nacional vai estar
os veteranos do Estarreja An-
debol Clube, que terminaram
o campeonato em segundo lu-
gar com 20 pontos. |

Andebol
Veteranos Masculinos

Sanjoanense é tri-campeã regional

Veteranos da Sanjoanense conquistam mais um título regional

D.R.
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NÚMEROS RELEVANTES 

alunos estarão envolvidos na 
edição deste ano da Festa do 

Desporto Escolar 

Fn11(4reil.1":1:1:It1111.1 VI P4114in AV% 

Aí está a grande festa 
do Desporto colar 

Estádio dos Barreiros recebe esta noite o grande espectáculo de abertura do desporto escolar FOTO ARQUIVO 

PAULO VIEIRA LOPES 
plopes@dnotícias.pt  

Aí está a Festa do Desporto Esco-
lar, 'versão' 2016. 

O Estádio do Marítimo, nos Bar-
reiros volta a ser o palco escolhido 
para a grande abertura daquele 
que é o maior evento desportivo 
estudantil e não só da Região. 

Mais de sete mil participantes, 
disseram sim a festa deste ano, 
que volta a concentrar-se ao lon-
go de quatro dias, pelas inúmeras 
infra-estruturas desportivas da 
capital madeirense. 

O espectáculo de logo à noite 
servirá de homenagem aos 40 
anos de Autonomia. 

"Abraçar a vida, dançar o mar, 
reconhecer um céu brilhante, 
ainda capaz de ser estrelado, co- 

HOJE  

Goalball 9h45-13h00 

Pavilhão da Francisco Franco 

AMANHA  

Escalada/Slide/Patinagem/ 14 às 17h00 

Orientação/Karting/Matraquilhos huma-

nosNoleibol 

Praça do Mar/Zona central do Funchal  

Frisbee ultimate/Passeio de barco 14 às 17h00 

Jardim Almirante Reis/Baía de São Lázaro  

Andebol 9 às 18h00 

Pavilhão Dr. Ângelo Augusto da Silva  

Atletismo 9 às 13h00 

Estádio de Câmara de Lobos  

Badminton 

Pavilhão da Francisco Franco 

Basquetebol 

Praça do Povo 

Boccia 

memorar os 40 anos de autono-
mia trazendo a dimensão huma-
na daquilo que preenche a vida e 
que constitui o homem e a mu-
lher madeirense e portosantense, 
é a proposta deste projecto edu-
cativo que, na sua dimensão des-
portiva e cultural, fará desenrolar 
no campo do Marítimo um espec-
táculo gímnico de cor e magia 
numa movimentação de 1800 fi-
gurantes dos 8 aos 90 anos", é 
desta forma que a Direcção de 
Serviços do Desporto Escolar 
quer celebrar os 40 anos de auto-
nomia não fosse o Desporto Es-
colar um produto desse processo 
que se iniciou em 1976 e que con-
duziu ao que é hoje a Região. 

Se a 'gala' desta noite é sem dú-
vida um marco de sucesso deste 
evento, os restantes dias, de in- 

CERCA DE DOIS MIL 
FIGURANTES 
PARTICIPAM HOJE 
NO ESPECTÁCULO 
DE ABERTURA 

Pavilhão do Funchal  

Futsal 11 às 18h00 

Campo Adelino Rodrigues, Escola Francisco 

Franco e Escola Horácio Bento de Gouveia  

Ginástica 10 às 13h00 

Pavilhão do Caniço 

15 às 17h00 

Praça do Povo 

MDO 9 às 17h30 

Zona Central do Funchal e Praça do Povo  

Natação 9 às 18h00 

Piscinas Olímpicas do Funchal 

Natação Adaptada 9h45 às 13h00 

Piscina dos Salesianos 

Ténis de Mesa 9 às 18h00 

Escola Bartolomeu Perestrelo  

Voleibol 9 às 18h00 

Pavilhão Gonçalves Zarco e Praça do Povo 

9 às 12h30 

Pavilhão do Funchal 

tensa competição será um hino 
ao desporto escolar ao convívio e 
ao enorme fair-play entre os alu-
nos de todos os níveis de ensino, 
com e sem necessidades educati-
vas especiais, assim como dos 
utentes da educação especial. 

A festa far-se-á durante quatro 
dias e quer contagiar todos os 
madeirenses, que poderão des-
frutar das inúmeras modalidades 
que serão disputadas um pouco 
por todo o Funchal, quer em pavi-
lhões, quer mesmo nos espaços 
públicos, nomeadamente a Praça 
do Povo, os jardins do Almirante 
Reis, Jardins do Lido e até mes-
mo no Centro Comercial La Vie 
Funchal. 

A festa quer-se para os alunos 
mas também para todos os ma-
deirenses. 

HOJE 

Início da animação 19h30 

Desfile das escolas e instituições 20h30 

Espetáculo gímnico 21h30 

1) Acender da Chama Olímpica: João Rodrigues 

(RS:X (prancha à vela)); Uno Rodrigues (bas-

quetebol); Paulo Camacho (natação); Paula 

Saldanha (judo); Ricardo Fernandes (badmin-

ton); Rodolfo Alves (atletismo); Sandra Godinho 

(Judo). 

2) Hinos da Região e Nacional 

3) Coro da Direcção de Serviços de Educação 

Artística e Multimedia 

4) Declaração Oficial de Abertura da Festa do 

Desporto Escolar 

Actuação do DJ João Canada 22h30 

Encerramento 23h00 

156 

são as instituições que irão marcar 
presença nos Jogos, desde 

estabelecimentos do 1.° ciclo, do 
2.° e 3.° e instituições de 

actividades motoras adaptadas 

são os padrinhos escolhidos para 
representar as váruias 

modalidades que estarão 
presentes na edição de 2016 da 
Festa do Desporto escolar, com 

destaque para vários atletas 
internacionais. 

1 
euro. Ë o preço do bilhete para 

assistir à festa do Desporto Escolar. 
Os interessados podem comprar o 
ingresso na Loja do cidadão ou nas 

bilheteiras do Estádio dos 
Barreiros, a partir das 17h30. 

figurantes serão os responsáveis 
pela realização, esta noite, da 

cerimónia de abertura dos Jogos, e 
que têm idades entre os 8 e os 90 

anos. 

9 às 18h00 

10 às 16h30 

14 às 17h00 
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Madeira SAD masculina e feminina podem regressar às competições europeias. FOTO ASPRESS 

Vitórias podem valer 
título e Europa 
HERBERTO DUARTE PEREIRA 
desporto@dnoticias.pt  

As sociedades do andebol madei-
rense, AM Madeira Andebol SAD 
em masculinos e Madeira Andebol 
SAD em femininos, estão à beira de 
escrever uma página bonita para a 
história da modalidade. 

No caso dos masculinos, os co-
mandados do técnico Paulo Fidalgo 
recebem o Aguas Santas, no próxi-
mo sábado às 15 horas e caso ga-
nhem este final ficam com o quinto 
lugar na tabela classificativa, lugar 
com que terminaram a fase regular, 
juntando ao mesmo tempo a qualifi-
cação para as competições euro-
peias, Taça Challenge na próxima 
época. As duas formações estão em-
patadas, vitória do Aguas Santas 
após prolongamento na Maia e vitó-
ria no Funchal do Madeira SAD. 

Nos femininos, Madeira Andebol 

ANDEBOL 
MADEIRENSE ESTÁ 
À BEIRA DE VOLTAR 
A FAZER HISTÓRIA 
NOS NACIONAIS 

SAD e Alavarium disputam a final 
do campeonato nacional. Para já 
vantagem das madeirenses que no 
Pavilhão do Funchal bateram as 
continentais por 21-20 e 24-22, fi-
cando assim a uma vitória do título, 
numa final disputada à maior de cin-
co partidas. 

Não sendo assim tão fácil como 
aparentemente pareça, ou seja ga-
nhar um de dois jogos fora de portas, 
encontros agendados para os dias 21 
e 22 em casa das aveirenses, a expec-
tativa no entanto aumentou à volta  

desta final e da possibilidade de já 
nestes dois jogos forasteiros a deci-
são do título ficar arrumada para o 
lado da formação da Região. Neste 
caso uma nota final, é que se o Alava-
rium tal como lhe compete conse-
guir empatar esta final, será no Fun-
chal dia 26 de maio, que se disputará 
a finalissima, jogo que acontecerá 
dois dias antes da disputa no Fun-
chal da final a quatro da Taça de Por-
tugal em seniores femininos e onde 
o Madeira SAD defronta o Colégio 
de Gaia numa das meias-finais da 
prova dia 28 de Maio. E por falar em 
competições europeias, quem estará 
à espreita via Taça de Portugal de 
uma vaga europeia será certamente 
o CS Madeira que na Taça de Portu-
gal mede forças nas meias-finais 
com o Juventude de Lis. Se as ma-
deirenses conseguirem um lugar na 
final poderão garantir uma vaga eu-
ropeia. 
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Alavarium Love Tiles volta a perder na Madeira
O tricampeão Alavarium Love Tiles voltou, ontem, a perder na Madeira. Após a derrota
da véspera (21-20), as aveirenses, no Jogo 2 da final da 1.ª Divisão Feminina de Andebol,
não impediram o Madeira SAD de vencer por 24-22, pelo que está a uma vitória do título.
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Madeira Andebol SAD 
a 

 

vitória do título uma 
HERBERTO D. PEREIRA 
desporto@dnoticías.pt  

Nem mesmo uma tarde em que 
nos campos de futebol nacionais 
se decidia o título de futebol, im-
pediu o Pavilhão do Funchal de 
registar casa cheia para assistir ao 
segundo encontro da final entre 
Madeira Andebol SAD e Alava-
rium. 

E de novo um excelente espec-
táculo com nova vitória do Madei-
ra Andebol SAD agora por 24-22, 
com 16-9 ao intervalo igualmente 
favorável às madeirenses. 

Não há jogos iguais e as madei-
renses neste segundo apronto 
frente ao campeão em título aca-
baram por ser uma boa surpresa. 
Pela atitude com que iniciaram 
este jogo, pela postura e organiza-
ção defensiva e sobretudo pela 
eficácia em termos de finalização. 

DIAS 21 E 22 DE MAIO 
ALAVARIUM RECEBE 
O MADEIRA SAD 
E ESTÁ OBRIGADO 
A VENCER 

Uma atitude de confiança que so-
brou para um Alavarium desaten-
to nesta fase da partida, pouco 
confiante, mas diga-se por culpa 
da boa exibição da equipa da casa. 

A vantagem do Madeira SAD 
chegou mesmo a surpreender 
sete bolas no final da primeira 
parte mas eram reveladores do 
domínio exercido pela equipa da 
casa. Tudo quase se alterava à en-
trada para a segunda parte. Se era 
natural uma reacção forte do Ala-
varium, tentando voltar à discus- 

são do resultado, o Madeira SAD 
transfigurou-se para pior, perden-
do concentração, perdendo con-
trolo do jogo o que ajudou e muito 
o seu adversário a conseguir um 
parcial de 9-3, atingindo aos 16 
minutos a margem mínima 19-17 
ainda favorável às madeirenses. 
Estavam lançados os dados para 
uma ponta final de novo cheia de 
emoção. 

Madeirenses e Alavarium pro-
tagonizam 10 minutos de jogo de 
muito equilíbrio, mas assinale-se 
o mérito do Madeira Andebol. 
Conseguiram ir buscar alguma 
concentração e sobretudo um es-
pirito forte no seu colectivo, para 
nunca perder o comando do mar-
cador, vencendo com mérito e as-
sim ficar a uma vitória de recupe-
rar o título de campeão nacional 
que nos últimos três anos foi ga-
nho pelo Alavarium. 

Os adeptos do andebol madeirense voltaram a apoiar a SAD e a encher o Pavilhão do Funchal. FOTO JOANA SOUSA 
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Femininos do Madeira SAD
a uma vitória do título
OMadeira SAD averbou a se-

gunda vitória no jogo dos
campeões em andebol fe-

minino e está apenas a uma vi-
tória de conseguir mais um
feito para a Região, ao nível
desportivo. Com este triunfo,
24-22, depois dos 21-20 de sá-
bado, as “meninas da Madeira”
obrigam agora à formação do
Alavarium a vencer todos os jo-
gos que falta desta final, se qui-
serem ultrapassar as madeiren-
ses.
Ao intervalo, a equipa coman-

dada por Sandra Fernandes ven-

cia com uma bela margem as
suas adversárias (16-9), com
particular, neste particular, des-
taque para Erica Isabel e Ana
Pinheiro, cada qual a fazer gran-
des “estragos” à guarda-redes
do Alavarium, Isabel Gois, in-
capaz de parar os remates de
ambas as atletas do Madeira.
Para a segunda parte, a equipa

adversária veio decidida a en-
curtar a distância, facto que
veio a conseguir com um parcial
de 8-13, mas acabou por perder
por 24-22 e averbar a segunda
derrota. JM
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RTP 3 - Telejornal

Madeira

 	Duração: 00:02:32

 	OCS: RTP 3 - Telejornal Madeira

 
ID: 64476728

 
14-05-2016 05:24

1 1 1

Madeira SAD venceu Alavarium

http://www.pt.cision.com/s/?l=6939ef0

 
Madeira SAD venceu Alavarium por 21-20.
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RTP 3 - Telejornal

Madeira

 	Duração: 00:02:09

 	OCS: RTP 3 - Telejornal Madeira

 
ID: 64476726

 
14-05-2016 05:20

1 1 1

Andebol masculino

http://www.pt.cision.com/s/?l=1b7419d8

 
O Madeira Andebol leva para 3º jogo a atribuição do 5º lugar e as competições europeias.
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Chaves recebeu Encontro Regional 
de Desporto Escolar do 12  Ciclo 

A Escola Nadir Afonso e 
o Pavilhão Municipal de 
Chaves receberam no dia 
21 de abril o Encontro Regi-
onal de Desporto Escolar do 
1° Ciclo. Cerca de 80 alu-
nos do Agrupamento de 
Escolas Diogo Cão de Vila 
Real e do Agrupamento de 
Escolas Dr. Júlio Martins, 
marcaram presença no en-
contro. 

Durante a manhã de 
quinta-feira, os alunos pu-
deram experimentar dife-
rentes modalidades que 
habitualmente exercitam 
em contexto escolar (Ande-
bol, Ginástica, Voleibol, Ba-
dminton). Praticaram ainda 
outras atividades menos 
habituais nas escolas mas 
que suscitaram grande cu-
riosidade e entusiasmo 
nos pequenos atletas (Boc-
cia, jogos tradicionais, gi-
nástica acrobática). No final 
de todas as atividades, e 
antes do almoço merecido, 
a sala de convívio da Esco-
la Nadir Afonso foi o palco 
de uma aula de Zumba 
Kids, orientada pela profes-
sora convidada Sara Figuei-
redo, na qual os alunos 
mostraram os seus predi-
cados rítmicos e coordena-
tivos. 

Os professores de Edu-
cação Física do Agrupa-
mento de Escolas Dr. Júlio 
Martins fizeram o acompa-
nhamento dos grupos par-
ticipantes e a organização  

das estações de exercita-
ção. Contaram com a valio-
sa, responsável e eficaz co-
laboração dos alunos da 
turma 2C — 11° ano do Cur-
so Profissional de Música e 
Instrumentistas da Escola 
Sec. Dr. Júlio Martins que 
incluiu esta atividade no seu 
curriculo académico. Tam-
bém os alunos do Curso 
Profissional de Multimédia 
prestaram o seu valoroso 
contributo na cobertura fo-
tográfica e de vídeo do acon-
tecimento. 

Seguiu-se um almoço 
convívio na cantina e após 
este a visualização de um 
filme no auditório da referi-
da escola. O programa con-
templava um passeio pela 
ciclovia junto ao Rio Tâme-
ga mas o mau tempo invia-
bilizou essa hipótese. Pelas 
15h30 todos regressaram a 
casa em segurança e com 
a certeza de que a atividade 
física é promotora de saú-
de e boa disposição. Senti-
ram o verdadeiro espírito da 
felicidade como tão bem se 
vislumbrava pelos sorrisos 
dos pequenos gigantes. 

Urge, assim, agradecer 
à Associação de Jogos Tra-
dicionais de Vilela do Tâme-
ga pela sua disponibilida-
de e qualidade na dinami-
zação da estação dedicada 
ao jogos tradicionais. 

Sérgio Machado 
(professor de Educação 

Física) 
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Andebol: Iniciadas da Didáxis 
surpreendem 

A visita das Iniciadas da Associação Académica (AA) da Didáxis 
ao recinto do Colégio de Gaia redundou numa surpreendente vi-
tória, face ao resultado da primeira volta. O jogo terminou com 
um triunfo por 27-19, o que é mais um sintoma da evolução das 
jovens do clube famalicense. 

Já em Juniores, a AA Didáxis perdeu no reduto do Maiastars 
por 26-22. Depois de uma primeira parte de bom nível, a equipa 
famalicense consentiu a reviravolta no marcador, fruto de muitos 
erros defensivos. 

Por fim, em Juvenis, a AA Didáxis foi derrotada, em casa, pela 
forte formação do CALE por 11-31. O resultado acaba por ser na-
tural, tendo em conta as evidentes diferenças entre as duas equi-
pas. 
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Andebol: Iuri Anastácio 
fez 12 golos ao Benfica

o nazareno iuri anastácio (ex-dom Fuas 
aC) marcou 12 golos ao Benfica pelos juvenis 
do sismaria (29-28) na última jornada da 1ª 
divisão nacional. o jogador tem sido cha-
mado com frequência à equipa de juniores 
dos leirienses, que disputa a 2.ª divisão, e 
na qual pontificam o alcobacense Henrique 
Bilhastre (ex-Cister sa) e os nazarenos milton 
Estrelinha e diogo marques (ex-dom Fuas).

Página 14



A15

  Tiragem: 3000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 17

  Cores: Preto e Branco

  Área: 6,90 x 10,85 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 64458157 05-05-2016
ANDeBol  equipa atinge objetivos

Juvenis masculinos 
do cister sA fecham 
nacional a vencer

a equipa de juvenis masculinos do Cister 
sport de alcobaça encerrou a participação na 
1.ª divisão nacional com um triunfo expressivo 
sobre o Estarreja (41-29), somando a terceira 
vitória na fase dos últimos. a turma de Rui 
medeiros já tinha assegurado a permanência 
na elite, terminando o campeonato na 4.ª 
posição.

Entretanto, as juvenis femininas do Cister 
sa venceram na deslocação ao Colégio João 
de Barros (25-29) e ascenderam ao 2.º lugar 
do torneio primavera, a 1 ponto da CB Castelo 
Branco, mas com menos um jogo efetuado.

as iniciadas do Cister perderam na saída a 
ansião (22-19) e seguem no 4.º lugar do tor-
neio primavera, com uma vitória em quatro 
jornadas.
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> A equipa dos infan-
tis do Ginásio Andebol 
Portalegre defrontou 
este domingo o Núcleo 
Andebol Entroncamento 
num jogo em que se 
evidenciou a superiori-
dade da equipa da casa 
desde o início. Os atle-
tas do GAP entraram 
concentrados no jogo, 
explorando as falhas da 
defesa adversária para 
avançar no marcador e impedindo que os seus 
oponentes conseguissem fazer o mesmo, o que 
obrigou o treinador da equipa visitante a usar 
o seu primeiro time-out aos 5 minutos de jogo, 
quando o marcador registava 4-0. A equipa do 
Ginásio continuou a fazer o seu jogo de forma 
concentrada indo para o intervalo a vencer 
14-3 e chegando ao fim dos 50 minutos com o 

marcador a registar 30-9. Foi um jogo em que 
foi possível dar mais minutos e experiência a 
jogadores menos utilizados e que estiveram 
à altura das suas funções. Pelo GAP jogaram 
e marcaram Lino Mourato, Miguel Carvalho 
(7), Rodrigo Felizardo (2), Guilherme Farinha 
(3), Nuno Gandum (13), Henrique Marques 
(4), Duarte Vieira, Gonçalo Almeida, Diogo 
Gonçalves (1), João Faria.•

G.A. Portalegre 30 - 9 NA Entroncamento

> Portalegre
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