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A1 O Andebol está de volta ao JAC de Santiago do Cacém - Atletismo Magazine
Modalidades Amadoras
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13-01-2015

Meio: Atletismo Magazine Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=5980657d

 
Depois do "Cautchú", de Odemira e do CA Caminha, a Federação de Andebol de Portugal (FAP) voltou
a rumar a Sul, à descoberta de mais um clube que retoma a atividade, por força da ação que a FAP
tem vindo a colocar no terreno, em parceria com diversas autarquias, escolas e outras instituições.
 
 Depois de um interregno, o Juventude Atlético Clube (JAC) volta a escrever mais um capítulo da sua
já longa história no Andebol.
 O Andebol está de volta a Santiago do Cacém
 De mãos dadas com a autarquia e o Agrupamento Escolar, o Juventude Atlético Clube (JAC) quer
voltar a colocar Santiago do Cacém na rota do andebol. Numa iniciativa conjunta do JAC, do
Agrupamento Escolar de Santiago do Cacém, do Município de Santiago do Cacém e da Federação de
Andebol de Portugal, o clube dedicou um dia ao Andebol 4 Kids, naquele que, para muitos, foi o
primeiro contacto com o andebol.
 Marizete, funcionária do JAC, recorda os tempos em que o andebol reinava, no clube: "Trabalho há 17
anos aqui para o Juventude Atlético Clube. O andebol foi uma actividade onde tínhamos muitos,
muitos miúdos, quando eu vim para cá, em 1997. Tínhamos desde minis até aos seniores e agora nem
Andebol temos cá. Este recomeço é bom para a população e para o JAC" , afirma, com a certeza do
que o futuro reserva.
 Memórias partilhadas pelo vereador do desporto da Câmara Municipal de Santiago do Cacém,
Norberto Barradas: "Havia, entre as escolas, competição mesmo a nível distrital. Ainda me lembro da
participação com as escolas de Setúbal, Almada, em campeonatos e torneios que se faziam. Havia até
alguma rivalidade entre essas escolas" , recorda, com um ligeiro sorriso.
 O JAC quer oferecer mais uma modalidade aos muitos jovens de Santiago do Cacém e para cativar
mais praticantes para o Andebol, a parceria com as escolas é fundamental, como nos contou Clara
Boavista: "O JAC pediu-nos ajuda para cativar o maior número possível de atletas para darem início
ao Andebol. Até agora está a correr bem e vamos ver qual é o resultado depois da iniciativa que aqui
tivemos" . A professora da Escola Secundária Manuel da Fonseca reforça a importância da escola na
ligação ao clube: "Tem de haver uma ligação próxima do clube com os encarregados de educação, isso
é fundamental. Às vezes os encarregados de educação não têm muito conhecimento de como funciona
a parte desportiva e os diretores de turma do 1º ciclo também vão ser esse elo de ligação."
 O Andebol em Santiago do Cacém não é novidade para alguns. Ofegante, entre jogos, o Lucas Silva,
de 8 anos, conta que "já conhecia o andebol, às vezes jogo com o meu pai. E também vinha aqui ver
os jogos. Eu gostava mesmo era de ser guarda-redes mas a minha mãe não me deixa" , lamenta-se.
Mas já tem argumentos para convencer a mãe a deixá-lo ir praticar Andebol: "Vou-lhe dizer que gosto
muito deste desporto e que já sei como é que isto funciona e nunca vou desistir de fazer isto",
compromete-se. Também a Beatriz Silva, de 9 anos, "já conhecia o andebol das aulas de ginástica. É
muito divertido, gosto de passar a bola aos outros e não gosto muito de estar na baliza. Secalhar
venho para cá jogar!" , conta, animada .
 Para outros, contudo, é uma modalidade a descobrir. A Claudia Pereira, de 9 anos, "não conhecia o
Andebol e joguei pela primeira vez. Achei divertido, podes marcar golos, podes ir à baliza, podes
andar a correr atrás duma bola." , diz ela.
 O JAC tem, no Agrupamento de Escolas de Santiago do Cacém, um grande apoio no incentivo à
prática desportiva, particularmente na pessoa do seu Director, Manuel Botelho Mourão. Grande
defensor da prática da atividade física desportiva, é peremptório nas afirmações que faz: "Eu penso
que as escolas públicas têm várias falhas, começando logo pelo pré-escolar. Falta actividade física
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desportiva, porque são idades em que os meninos mais querem correr, saltar, jogar, interagir. O que
tenho sentido devido às funções que exerço é que há essa predisposição das crianças para correr e
jogar e as escolas têm-nos 25 horas por semana sentados a uma secretária." Por isso, não hesita em
colaborar com o JAC: "tudo o que apareça no meio que possa colaborar com as escolas para que,
nestas idades do pré-escolar e 1º ciclo, são benvindas e apoiadas por mim. Só haverá um crescimento
completo da pessoa humana se for possível que todas as capacidades e competências venham ao de
cima" , defende Manuel Botelho Mourão.
 O sucesso do JAC passa, inevitavelmente, pelo apoio dos pais. José Luis Santos, pai de uma menina
que já jogou no JAC, está satisfeito com esta novidade: "Vejo com bons olhos este recomeço, foi um
clube onde eu cresci também. Também vou apoiar o regresso do andebol e a prática do desporto. Nós,
como temos uma grande história no andebol aqui no JAC, com 20 anos já, é importante passarmos
algum conhecimento e fazermos algumas equipas. Quem sabe, até, levarmos alguns jogadores às
selecções! " , ambiciona.
 Autarquia na primeira linha do incentivo à práctica desportiva
 O Andebol é uma modalidade pela qual o próprio Presidente da Câmara Municipal de Santiag o do
Cacém, Álvaro Beijinha, nutre especial simpatia: "Conheço bem o andebol, eu próprio pratiquei, como
federado, duas épocas em Alvalade, de onde sou natural. Tenho um carinho especial por este desporto
porque o pratiquei" , conta o autarca. E destaca a importância da iniciativa do JAC: "O que é
importante sublinhar é a iniciativa do JAC em trazer de novo esta modalidade aos miúdos de Santiago.
Para muitos deles, tiveram há pouco tempo o primeiro contacto com o andebol. Espero que muitos
deles fiquem "com o bichinho" e que possa surgir a organização de equipas para competir porque o
desporto é, de facto, das coisas mais importantes que a vida nos dá, em particular nos jovens."
 Defende, também, a importância do desporto no geral: "A práctica desportiva, para além de ser boa
para o próprio ser humano é também muito importante para a transmissão de valores, camaradagem,
trabalho de equipa" , reconhece.
 E assegura o apoio da Câmara Municipal a est e projeto: "A autarquia, dentro das nossas
possibilidades, está na primeira linha do incentivo à práctica desportiva. O JAC é um clube muito
eclético, isso é muito importante e a autarquia está "de corpo e alma" no apoio a esta iniciativa."
 No mesmo registo, o vereador do desporto reconhece que "o clube atravessa uma fase difícil devido
aos encargos que tem com este pavilhão, que tem condições excelentes para a prática do desporto e
estão empenhados em desenvolver mais esta actividade desportiva" . E acrescenta que "nós, câmara
municipal, estamos também empenhados em ajudá-los neste sentido. Tudo faremos para que isso
aconteça" , garante Norberto Barradas.
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A3 Rosa Mota fascinada com a prática de desporto em Cabo Verde
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13-01-2015

Meio: Correio da Manhã Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=daddaee3

 
13.01.2015
 
 Rosa Mota, que está pela primeira vez na Cidade da Praia, como 'madrinha' e convidada especial da
Corrida da Liberdade.
A antiga maratonista portuguesa Rosa Mota disse esta terça-feira estar fascinada com a quantidade de
gente a praticar desporto nas ruas da capital de Cabo Verde, considerando que um dia o país vai ter
muitos atletas de alto nível.
"Há uma coisa que me fascina em Cabo Verde, além dos jovens nas escolas de basquetebol, andebol,
atletismo, a população a mexer-se pensando na sua saúde. Isso é importante. Às cinco da manhã as
ruas estão cheias de gente, parece uma festa, e realmente é, tratarmos da nossa saúde e do nosso
bem-estar é agradável", avaliou, em entrevista à agência Lusa.
Rosa Mota, que está pela primeira vez na Cidade da Praia, como 'madrinha' e convidada especial da
Corrida da Liberdade, salientou que, mesmo não tendo as melhores condições, as pessoas estão
empenhadas e dedicam-se à prática desportiva. "As condições nós é que as criamos. Mas com as
condições que vocês têm cá, com força de vontade, dedicação dos treinadores, associações e
federação, o atletismo pode crescer muito, porque os jovens mexam-se muito e já têm uma base que
é andar na rua, porque eu também andei na rua", exemplificou a antiga maratonista portuguesa.
Rosa Mota manifestou-se "honrada pelo convite da Câmara Municipal da Praia (CMP) para participar
na Corrida da Liberdade", tendo já oportunidade de visitar algumas escolas de atletismo e de futebol.
"O que vi é que têm aqui uma cidade com muita juventude, que gosta de se mexer e acho que é
importante para o desporto", prosseguiu.
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A4

  Tiragem: 5550

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 27

  Cores: Cor

  Área: 17,01 x 21,96 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 57454449 13-01-2015

SANJOANENSE                            31

Treinador: Nuno Batista.
Mansores; Eduardo Carneiro, Ricardo
Pinho (12), Emanuel Silva (2), Bruno
Pinho (9), Eduardo Pereira (3) e Rúben
Silva - sete inicial - Hugo Terra, António
Brandão (2), Hélder Fonseca, Hélder
Santos, Fábio Cardoso, Fabian Scheck,
Pedro Amorim (2), Ricardo Coutinho (1)
e Fábio Fernandes.

AC. SÃO MAMEDE                     22

Treinador: Nuno Silva.
Daniel Paiva; Tomás Garcez, Mário
Ramos (5), André Quelhas (1), João Pi-
mental (1), Gustavo Almeida (6) e Vasco
Costa (3) - sete inicial - José Portela, Fil-
ipe (1), Fernando Jorge, José Xavier,
Reginaldo Modenes (2), Vasco
Nogueira (2), João Correia e João Bal-
tazar (1).

Pavilhão Municipal das Travessas, em
São João da Madeira.
Assistência: cerca de 80 espectadores.
Árbitros: Francisco Remigio e Ricardo
Caçador (A.A. Leiria).
Oficiais de Mesa: Rui Fernandes e
Paula Jesus (A.A. Aveiro).
Ao intervalo: 13-10.

Avelino Conceição

O Campeonato Nacional da 2.ª
Divisão – Zona Norte, depois de
uma longa paragem, “recome-
çou”parcialmente, com apenas
alguns jogos, mas um deles
bem apetecível, entre a Sanjoa-
nense e a Académica de São
Mamede, duas das boas equi-
pas desta competição e que es-
tavam apenas separadas por
um ponto, com vantagem para
a equipa visitante.

E foi precisamente a forma-
ção forasteira a entrar melhor
na partida, liderando o marca-
dor durante os primeiros cinco
minutos. Mas com uma res-
posta imediata, a equipa de Nu -
no Batista passou para a frente
(8-6) e nunca mais deixou que
o seu opositor “encostasse” se-
quer no marcador, chegando ao
intervalo com uma vantagem
de três golos (13-10), diferença
justificada em pleno.

Com um parcial de 3-0 logo
abrir a segunda metade, a San-
joanense “fugiu” no marcador

(16-10), deixando a equipa ad-
versária nervosa. A Ac. São Ma-
mede tentou alterar a sua for -
ma de jogar, com uma defesa
mais agressiva, mas a meia dis-
tância de Ricardo Pinho, o ho-
mem do jogo, com 12 golos,
permitiu à equipa da casa
manter sempre níveis elevados
de confiança.

No referido período de algum
desnorte dos nortenhos, os ner-
vos também se fizeram sentir
no banco da equipa de São Ma-
mede, devido a duas ou três de-
cisões da equipa de arbitragem,

facto que foi bem aproveitado
pela equipa da casa para se ir
distanciando no marcador com
alguns golos de belo efeito.

Com esta vitória, a Sanjoa-
nense ultrapassou este adver-
sário na classificação, sen do
agora quarta classificada, ainda
que tenha mais jogos disputa-
dos do que alguns dos perse-
guidores. Num jogo muito dis-
putada, vitória justa da equipa
da casa, perante uma equipa
que se queixou da dupla de ar-
bitragem, facto que está longe
de justificar a pesada derrota. |

Sanjoanense vence
e sobe ao quarto lugar
Importante A formação de São João da Madeira contou com a inspiração
de Ricardo Pinho para obter um triunfo expressivo

Andebol
2.ª Divisão Nacional

Sanjoanense só deixou o adversário liderar o jogo nos primeiros cinco minutos

D.R.
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A5

  Tiragem: 77803

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 35

  Cores: Cor

  Área: 8,37 x 7,52 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 57453702 13-01-2015
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A6 Rosa Mota fascinada com tantos praticantes de desporto em Cabo Verde
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13-01-2015

Meio:
Sapo Online - Sapo Desporto

Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=57515aec

 
Atletismo de Cabo Verde
 
 Por SAPO Desporto c/Lusasapodesporto@sapo.pt
 
 A antiga maratonista portuguesa Rosa Mota disse hoje estar fascinada com a quantidade de gente a
praticar desporto nas ruas da capital de Cabo Verde, considerando que um dia o país vai ter muitos
atletas de alto nível.
 
 "Há uma coisa que me fascina em Cabo Verde, além dos jovens nas escolas de basquetebol, andebol,
atletismo, a população a mexer-se pensando na sua saúde. Isso é importante. Às cinco da manhã as
ruas estão cheias de gente, parece uma festa, e realmente é, tratarmos da nossa saúde e do nosso
bem-estar é agradável", avaliou, em entrevista à agência Lusa.
 
 Rosa Mota, que está pela primeira vez na Cidade da Praia, como 'madrinha' e convidada especial da
Corrida da Liberdade, salientou que, mesmo não tendo as melhores condições, as pessoas estão
empenhadas e dedicam-se à prática desportiva.
 
 "As condições nós é que as criamos. Mas com as condições que vocês têm cá, com força de vontade,
dedicação dos treinadores, associações e federação, o atletismo pode crescer muito, porque os jovens
mexam-se muito e já têm uma base que é andar na rua, porque eu também andei na rua",
exemplificou a antiga maratonista portuguesa.
 
 Rosa Mota manifestou-se "honrada pelo convite da Câmara Municipal da Praia (CMP) para participar
na Corrida da Liberdade", tendo já oportunidade de visitar algumas escolas de atletismo e de futebol.
 
 "O que vi é que têm aqui uma cidade com muita juventude, que gosta de se mexer e acho que é
importante para o desporto", prosseguiu.
 
 Sobre as infraestruturas no país, a antiga campeã olímpica, mundial e europeia informou que visitou
o Estádio Nacional, que tem uma pista de atletismo para oito corredores, entre outros campos para
outras modalidades no centro da Cidade da Praia.
 
 Reconhecendo que é muito caro colocar uma pista de tartan em cada bairro, Rosa Mota disse que só
o facto de alguma zona ter um espaço para ocupar os jovens já é muito importante.
 
 Questionada sobre que contributo poderá dar para o desenvolvimento do atletismo e desporto cabo-
verdiano e, sobretudo, para motivar os jovens, Rosa Mota indicou que falou com muita gente, com
quem fez amizades que quer cultivar para sempre.
 
 Por isso, espera estar presente no próximo ano e encontrar os jovens em outro nível no atletismo.
 
 "Espero que Cabo Verde chegue a outro patamar no atletismo. Espero para o próximo ano voltar e
ver muito mais jovens a mexerem-se", prosseguiu.
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 Cinco atletas cabo-verdianos - Ruben Sança, Mário Camões, Sofia Reis, Lidiane Lopes e Edysângela
Moniz - receberam, através da Solidariedade Olímpica, uma bolsa olímpica para preparar os Jogos
Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016, um facto reconhecido por Rosa Mota.
 
 "É um momento único estar nos Jogos Olímpicos. Estar presente será um sonho para eles e uma
motivação para os outros jovens cabo-verdianos. Se pensarmos que os nossos amigos foram, um dia
nós também podemos lá chegar, é uma questão de acreditarmos em nós", concluiu a ex-atleta, que
conquistou medalha de ouro nos Jogos de Seul (1988) e bronze em Los Angeles (1984), ambas na
maratona.
 
 13-01-2015 15:30Rosa Mota salientou que, mesmo não tendo as melhores condições, as pessoas
estão empenhadas e dedicam-se à prática desportiva.
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A8 Benfica recebe Belenenses em dérbi lisboeta da jornada 16
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13-01-2015

Meio:
Sapo Online - Sapo Desporto

Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=9d293453

 
Cavalcanti prepara-se para atirar à baliza num jogo contra o Sporting.
 
 Por SAPO Desportosapodesporto@sapo.pt
 
 O Benfica recebe esta quarta-feira o Delta Belenenses em jogo da 16ª jornada do Campeonato
Fidelidade Andebol 1. O encontro entre os dois históricos da modalidade concentra as atenções no que
respeita às quatro partidas da ronda 16 que vão disputar-se.
 
 A jogar em casa, os benfiquistas apresentam-se como favoritos e não vão querer perder mais pontos
na luta pela conquista de um dos lugares cimeiros da classificação que lhes permita encarar a segunda
fase com alguma tranquilidade.
 
 Mais a sul, o Sporting recebe o Sporting da Horta numa partida onde também se apresenta como
claro favorito. Estatuto semelhante ostenta o Madeira SAD na receção ao Maia ISMAI.
 
 O único jogo onde os visitantes entram como mais sérios candidatos à conquista dos três pontos
decorre em Guimarães, onde o Xico Andebol recebe o Águas Santas Milaneza. Os vimaranenses
precisam de pontuar, mas a equipa de Paulo Faria tem outros argumentos. Falta ver o peso que o
fator casa e a necessidade de pontos pode ajudar a formação de Guimarães.
 
 19 h. - Pav. Luz - SL Benfica-Delta Belenenses - Nuno Santos/Nuno Gonçalo (Lisboa)
 
 19 h. - Pav. Funchal - Madeira SAD-Maia ISMAI - Gonçalo Aveiro/Hugo Fernandes (Madeira)
 
 19 h. - Pav. Ginásio Sul - Sporting CP-Sp. Horta - Tiago Monteiro/António Trinca (Lisboa)
 
 21 h. - Pav. Franc. Holanda - Xico Andebol-Águas Santas Milaneza - Daniel Freitas/César Carvalho
(Braga)
 
 NOTA - Já se realizou o jogo Ginásio Santo Tirso-Passos Manuel (28-35) e o jogo FC Porto-Liberty
Seguros ABC/UMinho foi adiado para o dia 21 de Janeiro (18.30 h.).
 
 13-01-2015 11:51A 16ª jornada prossegue esta quarta-feira com vários jogos depois do triunfo do
Passo Manuel sobre o Ginásio Santo Tirso por 28-35. O jogo FC Porto-ABC/UMinho foi adiado para o
dia 21 de Janeiro.
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A9 Portugal é 9.º do ´ranking´ sub-18 e integra 1.ª divisão do Europeu2016 de andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13-01-2015

Meio: Tâmegasousa.pt Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=61a9178d

 
Com o novo modelo, aprovado no 12.º congresso da EHF, em setembro de 2014, em Dublin, deixarão
de existir as atuais fases de qualificação e as seleções serão integradas em duas divisões, com base
nos resultados obtidos nos últimos anos
 
 13/01/2015
 
 A seleção portuguesa de juniores é a 9.ª do 'ranking' da Federação Europeia de Andebol (EHF) e
integrará, de acordo com o novo modelo aprovado em 2014, a 1.ª divisão do Campeonato Europeu de
2016 de sub-18.
 
 Com o novo modelo, aprovado no 12.º congresso da EHF, em setembro de 2014, em Dublin, deixarão
de existir as atuais fases de qualificação e as seleções serão integradas em duas divisões, com base
nos resultados obtidos nos últimos anos.
 
 "É com grande orgulho e respeito pelo trabalho realizado que vemos Portugal ser inserido na 1.ª
divisão do novo modelo competitivo de categorias jovens, organizado ela EHF", reconheceu o
coordenador nacional Rolando Freitas em declarações ao sítio da Federação de Andebol de Portugal
(FPA).
 
 O 9.º lugar do 'ranking' da EHF reflete as recentes qualificações para os Europeus de sub-20 de 2008,
2010 e 2019 e Europeu sub-18 de 2010 e teve em consideração os resultados obtidos pelas gerações
de 1988/89, 1990/91, 1992/93 e 1994/95.
 
 "Muitos destes jogadores integram já a seleção nacional absoluta, num processo permanente de
evolução e afirmação da sua qualidade que está em curso", adiantou Rolando Freitas, destacando o
facto de Portugal "estar entre as 16 melhores seleções jovens europeias".
 
 As 16 seleções que vão disputar o Campeonato da Europa de sub-18 de 2016, que decorrerá de 11 a
21 de agosto, são as seguintes: Dinamarca, Alemanha, Suécia, Espanha, Eslovénia, França, Croácia,
Sérvia, Portugal, Rússia, Noruega, República Checa, Islândia, Suíça, Polónia e Eslováquia.
 
 "O novo sistema vai permitir trabalhar com a garantia que a próxima geração de 1998/99 participará,
no verão de 2016, no campeonato da Europa de sub-18, conferindo maior segurança e profundidade à
elaboração do plano de trabalho para essa seleção e para as seguintes", referiu o coordenador
nacional.
 
 APS // NF
 
 Lusa/fim
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  Tiragem: 5550
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  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 19

  Cores: Cor

  Área: 12,72 x 1,87 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 57436103 12-01-2015
Alavarium continua na Taça de Portugal de Andebol
A equipa sénior feminina do Alavarium precisou de jogar o prolongamento para vencer,
fora, o CS Madeira, em jogo a contar para os oitavos de final da Taça de Portugal de
Andebol. Mónica Soares (8 golos) e Mariana Lopes (6) brilharam na vitória, por 22-21.
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A11Portugal é 9.º do ´ranking´ sub-18 e integra 1.ª divisão do Europeu2016 de andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12-01-2015
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URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=745e157e

 
Artigo | Seg, 12/01/2015 - 16:07
 
 A seleção portuguesa de juniores é a 9.ª do 'ranking' da Federação Europeia de Andebol (EHF) e
integrará, de acordo com o novo modelo aprovado em 2014, a 1.ª divisão do Campeonato Europeu de
2016 de sub-18.
 
 Com o novo modelo, aprovado no 12.º congresso da EHF, em setembro de 2014, em Dublin, deixarão
de existir as atuais fases de qualificação e as seleções serão integradas em duas divisões, com base
nos resultados obtidos nos últimos anos.
 
 "É com grande orgulho e respeito pelo trabalho realizado que vemos Portugal ser inserido na 1.ª
divisão do novo modelo competitivo de categorias jovens, organizado ela EHF", reconheceu o
coordenador nacional Rolando Freitas em declarações ao sítio da Federação de Andebol de Portugal
(FPA).
 
 O 9.º lugar do 'ranking' da EHF reflete as recentes qualificações para os Europeus de sub-20 de 2008,
2010 e 2019 e Europeu sub-18 de 2010 e teve em consideração os resultados obtidos pelas gerações
de 1988/89, 1990/91, 1992/93 e 1994/95.
 
 "Muitos destes jogadores integram já a seleção nacional absoluta, num processo permanente de
evolução e afirmação da sua qualidade que está em curso", adiantou Rolando Freitas, destacando o
facto de Portugal "estar entre as 16 melhores seleções jovens europeias".
 
 As 16 seleções que vão disputar o Campeonato da Europa de sub-18 de 2016, que decorrerá de 11 a
21 de agosto, são as seguintes: Dinamarca, Alemanha, Suécia, Espanha, Eslovénia, França, Croácia,
Sérvia, Portugal, Rússia, Noruega, República Checa, Islândia, Suíça, Polónia e Eslováquia.
 
 "O novo sistema vai permitir trabalhar com a garantia que a próxima geração de 1998/99 participará,
no verão de 2016, no campeonato da Europa de sub-18, conferindo maior segurança e profundidade à
elaboração do plano de trabalho para essa seleção e para as seguintes", referiu o coordenador
nacional.
 
 

Página 11



A12

  Tiragem: 10000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 21

  Cores: Cor

  Área: 13,49 x 16,79 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 57438809 10-01-2015

equipa do Colé-

gio de Gaia-

Toyota, liderada

por Paula Cas-

tro, está apurada para o

play off final da 1ª Di-

visão, após ter derrotado

o Maiastars  por 21-27.

No passado sábado ar-

rancou a segunda volta

do Campeonato Multi-

care 1º Divisão feminina,

onde foram disputados

cinco dos seis jogos da

12º jornada, que se deu

por finalizada na noite da

passada terça-feira, dia

6. O Maiastars não con-

seguiu acompanhar o

ritmo da equipa de Gaia,

proporcionando à

mesma uma vantagem

logo nos primeiros minu-

tos. Ao intervalo, o Colé-

gio de Gaia já ganhava

por 9-17. Na segunda

parte, apesar dos ritmos

das duas equipas já

estarem mais equiva-

lentes, o Maiastars não

conseguiu encontrar a

melhor maneira de recu-

perar da desvantagem.

Hoje, às 18h, o Colégio

de Gaia-Toyota recebe o

Colégio João de Barros,

em jogo a contar para os

oitavos de  final da Taça

de Portugal Multicare

Seniores Femininos.

COLÉGIO DE GAIA
CONFIRMA PLAY OFF

ANDEBOL

A
CATARINA MOREIRA

Colégio de Gaia carimbou passaporte para o play off
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