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Autarquia apoia III Torneio Internacional de Andebol Cidade de Lagoa

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Barlavento Online

Data Publicação:

23-12-2015

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=961d432c

Numa organização conjunta da Câmara Municipal de Lagoa, Lagoa Académico Clube, Federação de
Andebol de Portugal e União das Freguesias de Lagoa e Carvoeiro, está a decorrer desde dia 20 e até
dia 23 de dezembro, o III Torneio Internacional de Andebol Cidade de Lagoa, nas categorias de
Infantis e Iniciados Femininos e Infantis e Juvenis Masculinos. Para além da equipa organizadora,
marcam presença Sport Lisboa e Benfica, Futebol Clube do Porto, Ginásio Clube do Sul, Clube BM
Montequinto, C BM Solucar, CA Leça e JAC Alcanena, envolvendo 300 participantes - entre atletas,
técnicos e dirigentes - e 10 árbitros em 24 jogos a disputar nos Pavilhões Desportivo Municipal
Jacinto Correia e da Escola EB 2, 3 Jacinto Correia , ambos na cidade de Lagoa. São quatro dias em
que Lagoa vive uma dinâmica desportiva que confirmará a excelência da receção dos Lagoenses a
quem nos visita, pois o Torneio, por ser disputado por atletas dos escalões etários mais baixos, deverá
trazer muita gente que normalmente acompanha os seus familiares e amigos praticantes de Andebol.
O calendário dos jogos é o seguinte: Domingo, dia 20, Pavilhão Municipal Jacinto Correia 15h30 Lagoa AC / JAC Alcanena - Infantis Femininos 17h00 - Ginásio C. Sul / BM Montequino - Infantis
Masculinos 18h30 - C. BM Solúcar / CA Leça - Infantis Femininos 20h00 - Lagoa AC / SL Benfica Infantis Masculinos Segunda feira, dia 21, Pavilhão Municipal Jacinto Correia 10h00 - JAC Alcanena /
C. BM Solucar - Infantis Femininos 12h00 - Lagoa AC / CA Leça - Infantis Femininos 14h00 - JAC
Alcanena / CA Leça - Iniciados Femininos 16h00 - FC Porto / BM Montequinto - Juvenis Masculinos
18h00 - Lagoa AC / C. BM Solucar - Iniciados Femininos 20h00 - Lagoa AC / SL Benfica - Juvenis
Masculinos Pavilhão da Escola EB 2,3 Jacinto Correia 10h00 - Lagoa AC / Ginásio C. Sul - Infantis
Masculinos 12h00 - BM Montequinto / SL Benfica - Infantis Masculinos Terça feira, dia 22, Pavilhão
Municipal Jacinto Correia 10h00 - SL Benfica / Ginásio C. Sul - Infantis Masculinos 12h00 - Lagoa AC
/ BM Montequinto - Infantis Masculinos 14h00 - CA Leça / C. BM Solucar - Iniciados Femininos 16h00 BM Montequinto / SL Benfica - Juvenis Masculinos 18h00 - Lagoa AC / JAC Alcanena - Iniciados
Femininos 20h00 - Lagoa AC / FC Porto - Juvenis Masculinos Pavilhão da Escola EB 2,3 Jacinto Correia
10h00 - Lagoa AC / C. BM Solucar - Infantis Femininos 12h00 - CA Leça / JAC Alcanena - Infantis
Femininos Quarta feira, dia 23, Pavilhão Municipal Jacinto Correia 09h30 - C. BM Solucar / JAC
Alcanena - Iniciados Femininos 11h00 - Lagoa AC / CA Leça - Iniciados Femininos 12h30 - Lagoa AC /
BM Montequinto - Juvenis Masculinos 14h00 - SL Benfica / FC Porto - Juvenis Masculinos
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AGENDA
iF HOJE
Andebol, juvenis,14h00
Benfica-FC Porto, Lagoa.
Futsa1,11h00
Sorteio da 4.a ronda da
Taça de Portugal, Lisboa.
VAI ACONTECER, INFORME
ageridxècmionlal.pt
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Cister SA recebe
Madeira SAD na
Taça
O sorteio da Taça de Portugal
de andebol feminino ditou que
o Colégio João de Barros viaja
até Alpendorada, enquanto o
Madeira SAD, actual detentor
do troféu, visita o Cister SA. A
Juve Lis recebe o CA S. Félix
Marinha, enquanto o Leça visita o recinto do SIR 1º Maio.

P
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M-S

43-22
42-27
47-37
37-31
27-41
26-43

Próxima jornada
Alvorninha-CB Caldas, ARCD FerrelCRP Ribafria, NDA Vidais-EC
Benedita, SC Estrada-Folga.
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Regresso no dia 27

O plantel do União regressa ao
trabalho no domingo, aí já para
dar início ao próximo jogo do
campeonato, em Coimbra. Depois
da vitória frente ao Sporting, jogadores, equipa técnica e dirigentes
reuniram-se num jantar de Natal,
saboreando também aquele que é
já um dos melhores momentos da
época para a equipa madeirense.
Isto depois de ter somado quatro

pontos, no espaço de uma semana, com o empate diante do Benfica e o triunfo sobre o emblema
leonino. Agora é tempo de retemperar forças, antes do regresso à
competição, que está agendado
para 2 de Janeiro. Nesse dia o
União desloca-se a Coimbra para
defrontar a Académica, jogo
agendado para as 16 horas. Trata-se um adversário também envolvido na luta pela manutenção.
A Académica soma 10 pontos,
menos quatro do que o União.
Mas para já é mesmo tempo de
férias para a equipa que surpreendeu o país a infligir a primeira
derrota ao Sporting. P. E O.
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ANDEBOL

Cubanos evoluem em Portugal
111131~111g111

4~ Depois da Federação de
Andebol de Portugal, também
o FC Porto irá estar ligado à federação de Cuba através de um
protocolo. Quem deu a novidade a0JOGO foiAndrés Hurtado, presidente daqueleorganismo. "Antes existia um protocolo de colaboração com a
federaçãoportuguesae atletas
como Quintana, Daymaro,
Carol e Etxabarria tiveram a
oportunidade de vir para cá.

Foram os primeiros jogadores
a chegar a Portugal. Hoje, depois de quatro anos, podemos
dizer que esta colaboração foi
boa, mas no futuro estaremos
melhor, porque estamos a fazer um protocolo com o FC
Porto", revelou o dirigente a O
JOGO. "Este protocolo permitirá a vinda de jogadores não
só para o FC Porto, mas tarn:
bém para clubes como o ISMAI ou o Avanca, como já
aconteceu com cinco atletas

que chegaram aqui recentemente", lembrou. Antigo
guarda-redes da seleção, Hurtado explicou as vantagens:
"Cuba não tem liga, os atletas
não jogamtanto. Portugal não
tem um andebol como a França ou a Alemanha, mas a diferença entre Cuba e Portugal é
maior do que entre Portugal e
esses países. Por isso, ao virem
para aqui, os jogadores têm a
possibilidade de evoluírem
muito mais".

Andréa Hurtado
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Do ouro na areia até Baku com domínio interno em encarnado
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O futebol de praia, os Jogos Europeus ou o Benfica dentro de portas são alguns dos destaques de
2015
há 30 minutos
Maria Gomes de Andrade
Se 2014 foi um ano bastante positivo para as modalidades nacionais , podemos dizer que 2015 não
desiludiu, nem lhe ficou atrás. Portugal voltou a chegar a vários pódios a nível internacional e viu os
principais clubes nacionais alcançar feitos assinaláveis.
Uma das equipas que voltou a escrever o nome de Portugal na história foi a de ténis de mesa. Depois
do título europeu conquistado no ano passado em Lisboa, os mesatenistas Marcos Freitas, Tiago
Apolónia e João Geraldo chegaram ao ouro nos Jogos Europeus realizados em Baku. Também João
Pedro Monteiro venceu o ouro nos Campeonatos da Europa, nos quais o ténis de mesa português
venceu quatro medalhas .
Ainda na capital do Azerbaijão, em junho, nos Jogos Europeus, Telma Monteiro voltou a subir ao lugar
mais alto do pódio . A judoca portuguesa, que foi operada ao ombro direito em março, conquistou o
ouro. E em outubro alcançou a mesma medalha no Grand Slam de Paris.
Em Baku, para além dos nomes já referidos, há outros que também merecem ser recordados . Isto
porque Rui Bragança também venceu o ouro no taekwondo, enquanto João Silva no triatlo, João
Costa, no tiro, e Fernando Pimenta, na canoagem em K1 1.000 e 5.000 metros, alcançaram a prata e
Júlio Ferreira, no taekwondo, Beatriz Martins e Ana Rente, nos trampolins sincronizados, e a seleção
de futebol de praia conquistaram o bronze.
Seleção essa que nas areias portuguesas e estrangeiras amealhou também em 2015 o Campeonato
do Mundo e o Europeu . O primeiro em julho, em Espinho, ao derrotar o Taiti na final (5-3), o
segundo em agosto, em Parn,u na Estónia, batendo no último jogo a Ucrânia por 5-4. Por isso,
também a escolha de melhor jogador do Mundo foi fácil: Madjer . Quem mais?
A nível individual destaque muito merecido também para Nélson Évora. O atleta português, de 31
anos, voltou aos títulos depois de um longo calvário de lesões. O último título tinha sido o das
Universíadas, em 2011, mas 2015 levou-o de novo ao pódio ao ser campeão europeu de pista coberta
e ao conquistar a medalha de bronze nos Mundiais de Atletismo .
Também Miguel Oliveira confirmou a qualidade e ambição nas motas. Aos 20 anos, no último ano em
Moto3, o piloto português tornou-se vice-campeão do escalão ao ganhar seis Grandes Prémios: Itália,
Holanda, Aragão, Austrália, Malásia e Valência. Para o ano, vai correr pela primeira vez no
campeonato de Moto2.
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Outro Oliveira vitorioso, mas no ciclismo, foi Nélson. O ciclista, de 26 anos, venceu a 13.ª estada da
Volta a Espanha cumprindo os 178 km entre Catatayud e Tarazona em 4h14m01s. O último
português a cortar a meta na Vuelta tinha sido Sérgio Paulinho, em 2006. Para além disso, foi
bicampeão nacional de contrarrelógio.
Já João Sousa confirmou-se como melhor tenista português de todos os tempos. À 33.ª posição do
ranking mundial, juntou a vitória no Open de Valencia . O seu segundo torneio ATP da carreira, depois
de em 2013 vencer em Kuala Lumpur.
Quanto a clubes, o Benfica foi o mais vitorioso de todos. Os encarnados tiveram um ano sem igual nas
modalidades masculinas.
No futsal foram campeões, ao venceram na melhor de quatro jogos o Sporting, fizeram a
dobradinha ao baterem a AD Fundão, por 5-2, e venceram a Supertaça perante o mesmo
adversário. Já no final do ano, garantiram ainda a final four da UEFA Futsal Cup. Tudo isto no primeiro
ano do treinador Joel Rocha, proveniente da equipa beirã.
No basquetebol , as mesmas conquistas. Para além do tetracampeonato, a formação encarnada
venceu ainda a Taça de Portugal e a Supertaça. O mesmo aconteceu no atletismo , em que o Benfica
venceu os principais campeonatos.
Também no voleibol o Benfica, tricampeão, venceu igualmente a Taça e a Supertaça e foi finalista da
Taça Challenge, num percurso histórico nas competições internacionais.
Já no hóquei em patins foi campeão ao bater o FC Porto e fez a dobradinha ao impor-se ao Sporting
(3-0), mas os leões também alcançaram grandes feitos. Venceram a Supertaça aos encarnados e
voltaram aos triunfos internacionais, com a conquista da Taça Challenge . Isto depois de vários anos
sem equipa sénior e de 19 anos sem ligação oficial ao clube.
Quanto ao andebol, foi o FC Porto que continuou imbatível no campeonato. Os azuis e brancos foram
campeões pela sétima vez consecutiva e venceram a Supertaça ao ABC, depois de perderem a Taça
de Portugal para este mesmo adversário.
Posto isto, é caso para dizer: para o ano há mais. E é ano de Jogos Olímpicos.
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Madeirenses brilharam na edição de 2015 do Torneio Sopa da Pedra.

Sports Madeira conquista
troféus em Almeirim
O andebol do Club Sports Madeira
foi o clube que esteve em plano de
destaque na edição de 2015 do
Torneio Sopa da Pedra, que se disputou no passado fim-de-semana
na cidade de Almeirim.
A colectividade madeirense
apresentou-se neste evento com a
equipa de iniciadas femininas e
viriam a estar em grande destaque ao conseguir conquistar o
troféu no escalão, para além de se
sagrar vice-campeã na categoria
de juvenis.
Mesmo realizando uma maratona de encontros ao longo de três
dias, a formação orientada pela exjogadora internacional Carla
Coimbra esteve em grande plano.
Na prova de iniciadas o troféu veio
a ser conquistado sem qualquer
derrota.
Depois das vitórias na fase de
grupo, frente ao Ass. Almeirim
(47-19), Porto Salvo (32-19) e Porto
Alto (23-9) o Sports atingiu a final

ao eliminar, nas meias-finais a
equipa da casa, agora por 22-10. Já
na luta pelo 'ouro' e diante do Porto Salvo as jovens insulares festejaram o título com um resultado de
27-17.
Quanto à prova de juvenis o
Sports apenas foi superiorizado
pelo JAC Alcanena. Na poule de
grupos as 'meninas' insulares venceram o Porto Alto (16-13), Ass. Almeirim (21-20) e Mafra (27-9), tendo perdido diante do Alcanena por
33-27. No apuramento para a final
a equipa madeirense somou novo
triunfo diante da formação da casa
(34-21) para depois na final vir a
perder, uma vez mais com o Alcanena, agora por 39-23.
Para além da conquista de dois
troféus, o CS Madeira veio ainda a
conquistar o título, em ambas as
provas, de melhor guarda-redes,
por parte de Ana Beatriz Pontes e o
prémio de melhor marcadora, que
foi entregue a Beatriz Rosa. P. V. L.
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Madeira SAD e Sports têm
adversárias da Taça

As equipas femininas do
Madeira SAD e do Club Sports
Madeira conheceram ontem os
seus adversários para os oitavos
de final da Taça de Portugal em
andebol. A SAD desloca-se ao
reduto do Cister SA (II divisão)
enquanto o Sports joga no
campo do Santa Joana.
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TORNEIO REALIZA-SE NO COLÉGIO DE GAIA E CONTA COM O MAIASTARS, PORTUGAL SUB-21 E PORRIÑO

‘Troféu Universal’ anima
até amanhã o Colégio de Gaia
MÁRCIO FAUSTINO

Começou ontem à noite o X Torneio Internacional de Andebol
Feminino Top Natal/‘Troféu
Universal’, organizado pelo Colégio de Gaia. Para além da
equipa anfitriã, o Colégio de
Gaia, participam na competição
o Maiastars, Portugal sub-21 e
Porriño.
O ‘Troféu Universal’ continua
hoje com o Porriño e o Maiastars a medirem forças, às 16h,
ao passo que o Colégio de Gaia
enfrenta, às 18h, o Portugal
sub-21. A competição termina
amanhã com mais dois jogos
que prometem andebol ao mais
alto nível. Às 15h, o Maiastars
joga com o Portugal sub-21 e,
às 17h, as locais defrontam o
Porriño. A cerimónia de encerramento do ‘Troféu Universal’

realiza-se no final do jogo Colégio de Gaia-Porriño, por volta
das 18h15.
Jorge Tormenta, coordenador
do desporto escolar do Colégio
de Gaia, frisou que “este torneio
visa o desenvolvimento da modalidade, a preparação das jogadoras para o campeonato e
também está enquadrado nos
festejos da época natalícia”.
TRÊS COLEGIAIS NA
SELEÇÃO NACIONAL
No ‘Troféu Universal’, a guardaredes Jéssica Pereira, Catarina
Loureiro e Sandra Santiago vão
vestir a camisola da Seleção Nacional Sub-21 e irão defrontar a
própria equipa, o Colégio de
Gaia. “Vamos aproveitar para
rodar a equipa e lançar as jogadoras que têm sido menos utilizadas”, disse Jorge Tormenta.

Mais uma
vitória
Na última jornada do
Campeonato Nacional
da 1ª Divisão, as meninas do Colégio de Gaia
voltaram a mostrar
classe e bateram o Colégio João de Barros
(27-24) e continuam a
perseguir bem de perto
o líder Madeira Sad.
Embora a formação insolar e a gaiense estarem separadas por
cinco pontos, é importante realçar que o Madeira Sad tem mais dois
jogos disputados que o
Colégio de Gaia.

Página 10

ID: 62393505

19-12-2015

Tiragem: 10000

Pág: 23

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 7,02 x 5,32 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 2 de 2

ANDEBOL FEM. X Torneio Top Natal
este fim de semana no Colégio de Gaia
Pág. 39

Começou ontem o X
Torneio Internacional de
Andebol Feminino Top
Natal/ ‘Troféu Universal’. Para além da equipa
anfitriã, o Colégio de
Gaia, participam na
competição o Maiastars,
a seleção portuguesa de
sub-21 e o Porriño.
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F.

Andebol Taça de Portugal O Centro de Cultura Popular de Serpa, dube na que na primeira eliminatória eliminou a Zona Azul, perdeu em Benavente por 34-26 (16/13 ao intervalo) em
jogo relativo à segunda eliminatória da Taça de Portugal em Seniores Masculinos. A competição
- prossegue já sem equipas do Alentejo. O sorteio dos oitavos de final realiza-se no próximo dia 15.
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Andebol sénior
no Antoine Velge

A

[ ANDRÉ AREIAS 

equipa de andebol
sénior do Vitória
segue este sábado, a partir das 17 horas,
no Pavilhão Antoine Velge, a sua caminhada pela
disputa do acesso à fase
ﬁnal do campeonato nacional da 2ª divisão.
Os andebolistas vitorianos, treinados por
António Santos, que repartem o segundo lugar
da classificação da prova, vão enfrentar o conjunto do Almada Atlético Clube, num dos dérbis regionais da modalidade.
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Vitórias dos mais pequeninos andebolistas
A equipa de andebol de
juniores masculinos foi derrotada em Aveiro, pelo
Alavarium, por 31-27 (1113 ao intervalo), em jogo a
contar para o Campeonato
Nacional da 2.a Divisão.
Os tigres acabaram por
ser claramente prejudicados
pela dupla de árbitros da
Associação de Andebol de
Aveiro, Rafael Almeida e
Oscar Almeida, que permitiu o jogo violento por parte
do Alavarium.
Por sua vez, a equipa de
juvenis masculinos foi ao
pavilhão da Escola Secundária Rodrigues de Freitas,
na cidade invicta, perder
com o Futebol Clube do
Porto por apenas um golo 31-30 (15-11 ao intervalo).
Apesar da derrota, os tigres
mantiveram o segundo lugar da tabela classificativa
da Zona 2 do Campeonato
Nacional da ta Divisão.
Os infantis masculinos
do Sporting Clube de Espinho bateram o Avanca por
38-18 (19-12 ao intervalo),
em jogo do Campeonato

Nacional realizado no Pa- nardo, Nuno Lima e Ricardo
vilhão Municipal Napoleão Silva. Treinador: Mário
Guerra, em Cassufas (Anta). Lopes.
Os minis masculinos obInfantis - Gonçalo Loutiveram uma vitória e uma reiro (guarda-redes); Filipe
derrota, no respetivo cam- Ferreira (1 golo), Igor Duarpeonato.
te (2), João Félix (11), BerA equipa A bateu o nardo Costa, Sérgio MagaFeirense B por 25-19 (11-8 ninho (12), André Sousa,
ao intervalo) e a equipa B Vasco Lacerda (5), Miguel
perdeu com o Feirense A Loureiro, Emílio Figueiras
por 7-39 (4-17 ao intervalo). (2), Nuno Pinto (3), Carlos
Juniores - João Pereira, Castelo, Nuno Caetano,
João Castro e Hugo Costa Ruben Tavares (1), Tiago
(guarda-redes); Simão Pe- Fonseca (1) e Vasco Branreira (1 golo), João Furtado dão. Treinador: Hugo Va(5), Tiago Ferreira (9), Tiago lente.
Guedes (2), Francisco Lopes
Minis (equipa A) - Afon(2), José Cruz, Tiago Perei- so Marques (6 golos), Diogo
ra (3), Ivo Bernardo (3), Jor- Tavares (3), Gonçalo Carge Ferreira e José Caetano valho (2), Gonçalo Moreira,
(2). Treinador: Leonel San- Gonçalo Rodrigues, João Pitos.
nheiro (3), João Pereira (1),
Juvenis - Francisco Vas- Rafael Duarte (1), Ricardo
concelos e João Castro (guar- Maganinho (4), Ruben Tada-redes); Jorge Ferreira (1 vares (5) e Gonçalo Bastos.
golo), João Póvoa (4), Tiago Treinadores: Rui Cordeiro
Fonseca, Tiago Guedes (7), e José Aguincha.
António Pinto (6), GuilherMinis (equipa B) - Afonme Baptista (1), João Soares so Moreira, Alexandre Mon(1), José Cruz, Leonardo tenegro (1 golo), Diogo PeMorgado, José Caetano (1), reira (1), Francisco Loureiro
João Furtado (9), Ivo Ber- (1), Gabriel Pinto, Gonçalo

Rodrigues, Gonçalo Soares,
Marfim Santos (2), Pedro Proença (1), Ivo Guimarães,
Rodrigo Proença, Tiago Sousa (1) e Francisco Oliveira.
Treinadores: Rui Cordeiro e
José Aguincha.
Próximos jogos:
Sporting de EspinhoAlavarium (seniores masculinos), sábado, às 18 ho-

ras, na Nave Polivalente de
Espinho; Pateira-Sporting
de Espinho (juniores masculinos), domingo, às 17h30
no Pavilhão Gimnodesportivo de Fermentelos; Feirense 'B'-Sporting de Espinho (infantis masculinos),
sábado, às 17 horas, no Pavilhão da Lavandeira, em
Santa Maria da Feira; San- i

joanense 'C'-Sporting de
Espinho 'A' (minis masculinos), domingo, às 15 horas, no Pavilhão Municipal
das Travessas, em S. João
da Madeira; Sanjoanense
'B'-Sporting de Espinho 'B'
(minis masculinos), domingo, às 16h30 no Pavilhão
Municipal das Travessas,
em S. João da Madeira.
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Iniciadas do andebol
academista terminam
primeira fase no topo
Apesar da derrota por
26-9, no reduto do Alavarium, em Aveiro, no domingo, esta semana, a equipa de iniciadas de andebol
da Associação Académica
de Espinho terminou a primeira fase do Campeonato
Nacional no primeiro lugar.
Entretanto, ainda no sábado, as infantis academistas deslocaram-se a São
João da Madeira, para defrontar a equipa local, de
onde regressaram a casa
com uma vitória por 2-22.
No domingo, as minis não
tiveram a mesma sorte, e permitiram que a Sanjoanense
abandonasse o Pavilhão
Arquiteto Jerónimo Reis com
uma vitória por 9-34.
À semelhança das iniciadas, as juvenis também se
deslocaram a Aveiro para
defrontar o Ala varium, mas
não conseguiram melhor
sorte que as companheiras mais novas, e também
perderam, desta feita por
35-24.
Minis - Maria Moreira,
Beatriz Lapa, Beatriz Ferreira,
Matilde Oliveira, Lara Dias,

Sara Silva, Luísa Maganinho,
Mariana Lima (2 golos) e
Joana Faria (7). Treinadora:
Sara Magalhães.
Infantis - Luna Gomes,
Lara Marques (3 golos), 'ris
Marques (2), Ana Pereira,
Maria Carvalho, Inês Ramos
(1), Francisca Cardos (2), Raquel Tavares (1), Maria Sousa,
Lia Gomes (5), Joana Campos
(4), Luana Ferreira, Ana Branco (4) e Maria Venâncio. Treinador: Adelino Pinto.
Iniciados - Maria Cálix,
Renata Couto, Silvam Lopes,
Luisa Oliveira (1 golo), Mariana Valente (1), Ana Ribeiro, Maria Pimenta (1), Maria
Catarino, Carolina Loureiro,
Rita Gomez (4), Ana Silva,
Sofia Gonçalves (1), Rita Correia (1), Mariana Pereira d
Diana Belinha. Treinador:
Gustavo Silva.
Juvenis -Sara Silva, Regina Rocha, Sofia Mota (2 golos), Maria Leite (2), Mariana
Sousa (1), Inês Almeida (1),
Víviana Silva (8), Sara Moutinho, Leonor Gonçalves (7),
Maria Mota, Fabiana Moreira
(3) e Inês França. Treinador:
Adelino Pinto.
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ANDEBOL

AD Godim
Campeonato Nacional Seniores Masculinos 3ª Divisão
1ª Fase Zona 1: Dia 19, sábado, 21h00, no Pavilhão Municipal de Peso da Régua, há jogo
entre AD Godim – Gondomar
Cultural
Torneio Abertura Infantis Femininos: Dia 21, segunda-feira, às 15h00, no Pavilhão
Municipal de Peso da Régua,
realiza-se o jogo entre AD Godim - Maiastars.
Festand Bambis e Minis Vila Real : Dia 20, a partir das
9h30 até às 12h00, no Pavilhão
Escola Morgado Mateus, têm
lugar os jogos do Festand.

Na semana passada, os resultados foram os seguintes:
Campeonato Nacional Seniores Masculinos 3ª Divisão
1ª Fase Zona 1: Fermentões
"B" 31 - AD Godim 29
Iniciados Masculinos - 1ª
Fase - Grupo A: AD Godim
23 - ABC Braga "A" 34
Iniciadas Femininas - 1ª
Fase - Grupo B: AD Godim 23
- ABC Braga/Manabola 29
Torneio Minis - 1ª onda
- Série Masculinos: Resultados: AD Godim 31 - Xico Andebol A/Colégio Ave 13; AD
Godim 41 - CD Xico Andebol
6; Fafe 23 - AD Godim 25.
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Fermentões
vence e Xico perde
>Foi um fim-de-semana proveitoso para o
Fermentões, que venceu
o FC Porto B e o Marítimo, com duas actuações
convincentes, dando assim um salto na tabela
classificativa.
A dupla jornada dos
vimaranenses começou
com uma vitória sobre o
FC Porto B por 40-30. Foi,
de longe, o jogo em que a
equipa de José Vieira foi
mais concretizadora esta
temporada, com um ataque irrepreensível, com
poucas falhas, que ajudou
a esquecer o facto dos visitantes terem marcado 30
golos, registo igualmente
pouco usual.
Um dia depois, o Fermentões não acusou o
cansaço e construiu mais

uma vitória expressiva
(28-34) diante do Marítimo, num jogo antecipado
da jornada 12, que deveria
ter lugar na Madeira.
O Xico Andebol perdeu
na casa do Módicus, por
26-20, e continua sem
conseguir sair dos últimos
lugares da tabela classificativa.
Num jogo com duas
partes distintas, a equipa orientada por Gustavo Castro acabou por
ser penalizada pelo fraco
rendimento ofensivo. Na
semana passada, o Xico
Andebol foi eliminado da
Taça de Portugal ao perder por 24-21 na casa do
CDE Camões, adversário
que também disputa a 2."
Divisão Nacional, mas na
Zona Sul.
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ANDEBOL

GM 1.º Dezembro e CF Sassoeiros
entram 2016 em posições opostas

T

al como aconteceu na jornada do passado sábado, em que o GM 1.º Dezembro perdeu
no terreno do CD Marienses, por 34-24, para o nacional secundário, e o CF Sassoeiros
venceu em casa o Bairro Janeiro, por 25-18, para o nacional da 3.ª divisão, desfechos
bem diferentes, também será diferente a posição em que as duas equipas da Linha vão
entrar em 2016, a de Queijas a fugir dos derradeiros lugares, a de Carcavelos a disputar os
primeiros onde vai fechar 2015.
No nacional feminino da 1.ª divisão a Associação Assomada, que empatou com a Juve Lis
(25-25), tem praticamente assegurado um lugar no meio da tabela após 13 jornadas, posição
que assegura a manutenção da formação de Carnaxide entre os grandes do andebol feminino.
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Ò Ò guilherme Stephens

Deficiência
na primeira pessoa
Os alunos da Escola Básica
Guilherme Stephens levaram
para casa, na última quinta
feira, 3 de dezembro,
uma verdadeira lição de
perseverança, coragem e
força de vontade, através
dos testemunhos partilhados
por duas pessoas com
deficiência
ÂÂCarla Fragoso

A iniciativa, que teve lugar no bar
da escola, decorreu no âmbito das comemorações do Dia Internacional da
Pessoa com Deficiência e teve como
oradores Alípio Alves, invisual, e Manuel Sousa, deficiente motor, que durante cerca de uma hora partilharam
momentos das suas vidas.
Os estudantes ficaram a saber,
por exemplo, que Alípio Alves, de 70
anos, ficou invisual aos 23 após o rebentamento de uma bomba, quando
estava na guerra em Moçambique, o
que motivou o seu regresso antes do
previsto a Portugal. À espera estava
a namorada que havia deixado antes
de partir. Após o “tremendo choque”
de ter perdido a visão e depois de
pensar que “não havia solução” para
o seu problema, Alípio Alves conseguiu levar a sua vida adiante. Casou,
teve uma filha, apoiou-se na família
e nos amigos e desenvolveu outras
competências. Frequentou uma escola
adaptada à sua realidade e aprendeu
a viver com as suas limitações. Em
casa sabe fazer de tudo e movimenta-se livremente, desde que a mulher o
avise sempre que muda algum objeto
de lugar. Assume que na rua nunca
conseguiu usar bengala e que um dos
seus maiores desgostos é não poder
conduzir. A uma plateia constituída
por jovens estudantes falou ainda dos
tempos que viveu na Rádio Clube Marinhense, onde ficou durante 12 anos,
durante os quais assumiu diversas responsabilidades, fez novas amizades,
entrevistou artistas conceituados e realizou tarefas “impensáveis” como uma
reportagem a bordo de um helicópte-

Alípio Alves, à esquerda, e Manuel Sousa falaram para uma jovem plateia

ro. Alípio Alves referiu que a sociedade o aceitou “muito bem”, que é importante “confiar nas pessoas que têm
uma deficiência e que apenas esperam por uma oportunidade de mostrar
o que valem”. Pediu ainda aos jovens
que “não tenham pena dos deficientes
pois estes têm capacidades para fazer
tudo aquilo que desejarem”. Exemplo
disso é o seu próprio percurso, com as
atividades que já desenvolveu e onde
se inclui a edição de um livro. Alípio
Alves falou também sobre as novas
tecnologias adaptadas aos deficientes
visuais e que em muito lhes facilitam
a vida, terminando a sua intervenção
com a certeza de que “não é nenhuma
catástrofe” ficar invisual, e que adquirir uma deficiência “pode acontecer a
qualquer um”.
ÒÒ“Ninguém está preparado”

Manuel Sousa, de 62 anos, sofreu
um acidente de viação, aos 20, que o
deixou paraplégico. Incapaz de lidar
com a situação, agravada pelas dificuldades financeiras da sua família,
acabou por refugiar-se no álcool e nas
drogas. “Andei alguns anos na vida
perdida, mas felizmente um dia tive um
momento de lucidez e prometi deixar
os vícios que me estavam a destruir”,
contou Manuel Sousa. Dedicou-se ao
desporto, designadamente ao atletismo, e chegou mesmo a representar o

país em provas nos Estados Unidos e
no Japão, tendo-se sagrado campeão
nacional de estrada. Do atletismo passou para o basquetebol em cadeira
de rodas e mais recentemente para o
andebol, e também nestas modalidades tem conseguido obter excelentes
resultados, mostrando que ter uma deficiência não é impedimento para nada.
Por isso mesmo, há uns anos atrás
resolveu saltar de paraquedas, realizando um sonho antigo. Também Manuel Sousa se apoiou na família e nos
amigos para refazer a sua vida após a
tragédia, realçando a importância de
se deixar ajudar. É autónomo, cultiva
uma pequena horta e tem animais domésticos. Tarefas que vai aliando aos
treinos de basquetebol e andebol.
Manuel Sousa falou ainda sobre os
tabus que ainda se verificam em torno
dos deficientes físicos, designadamente no que concerne à vida sexual, explicando que muitas vezes usa a sua
experiência como forma de motivar
outras pessoas que se veem, de um
momento para o outro, numa situação
parecida.
As comemorações do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência incluíram ainda, entre outras iniciativas,
a realização de um sarau integrativo,
no auditório da Calazans Duarte,
onde participaram utentes da APPAPágina 19
CDM da Marinha Grande. ß
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Ò Ò andebol

SIR impõe primeira derrota ao líder
na 2ª Divisão feminina
A equipa de seniores femininos
da SIR 1.º de Maio impôs a primeira derrota ao Ílhavo, em jogo da 1.ª
jornada da segunda volta da II divisão nacional, ganhando por 29-22
à equipa que seguia isolada no 1.º
lugar. Previa-se um jogo difícil e, a
um início mais forte das atletas da
Marinha Grande, as visitantes responderam de igual forma chegando
ao intervalo com 10-10 no marcador. A entrada da SIR 1.º de Maio
no segundo tempo foi demolidora
com um parcial de 4-0 obrigando o
técnico adversário a pedir um tempo
de desconto. Apoiadas numa enorme intensidade defensiva e acerto
na finalização o marcador foi-se dilatando até aos finais 29-22 numa
vitória justa da SIR 1.º de Maio frente a uma das mais fortes candidatas
a subir para a primeira divisão.
Nos escalões de formação, o resultado de maior destaque vai para
os infantis masculinos da SIR 1.º de

Maio, que iniciaram o campeonato
nacional da I divisão e ganharam de
forma esclarecedora na visita ao Albicastrense, por 24-37.
Os iniciados foram à Nazaré medir forças com a equipa local, um
adversário sempre complicado, porém a equipa de Picassinos cedo tomou as rédeas da partida, alcançou
uma vantagem relativamente confortável e depois foi gerindo a reação
do D. Fuas, acabando por vencer
por 30-34. Mais uma vitória no que
se espera seja uma caminhada rumo
ao apuramento para a fase seguinte
do campeonato.
Bem estiveram também os juvenis
masculinos, que equilibraram grande
parte do jogo no reduto do Sismaria
B, tendo apenas sido inferiores ao
adversário na segunda metade do
primeiro tempo, onde a formação
da Gândara obteve a vantagem que
veio a espelhar-se no resultado final,
sete golos (36-29).

As juniores femininas disputaram
a 1.ª jornada da segunda volta e no
domingo foi levantar de madrugada,
fazer mais de 350 quilómetros, em
60 minutos marcar 50 golos e sofrer
5 frente às congéneres da Quinta do
Conde, dignificar o andebol e a SIR
1.º de Maio e regressar rápido que
é altura de frequências e de testes,
mas felizes por jogar de verde SIR.
No próximo domingo, pelas 12
horas, a SIR recebe as lideres JAC
de Alcanena, onde todo o apoio
vindo das bancadas será indispensável.
As juvenis receberam o Alcanena
e num jogo que se previa de grande
dificuldade para a SIR 1.º de Maio,
a equipa forasteira dominou todo o
encontro, acabando por vencer por
21-35.
Já as iniciadas continuam o seu
processo de evolução competitiva, tendo somado nova derrota em
casa, frente ao Ansião, por 12-32. ß
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Fafe homenageou mil atletas
Festa do Desporto de Fafe também permitiu ao público experimentar várias modalidades que são praticadas
no concelho, como forma de estimular eventuais praticantes para a atividade desportiva.

A Festa do Desporto de Fale
evento anual que homenageia os
atletas, reuniu mais de um milhar
de praticantes, incluindo vários
campeões nacionais, de uma dezena de modalidades.
Foram atribuídas medalhas de
Mérito Desportivo a atletas de
Fafe que se distinguiram no último ano, no concelho ou fora dele.
Além disso, foram distinguidos
praticantes de árias modalidades
e escalões etários que se evidenciam ao nível do "fairplay".
Ao todo, as homenagens agraciaram cerca de mil atletas de
modalidades como o futebol, futsal, andebol, ciclismo, ténis, patinagem, natação, karaté, desporto
adaptado e canoagem, para além

do desporto escolar. Da cerimónia, o vice-presidente da autarquia, Pompeu Martins, destacou
a homenagem que foi prestada a
alguns atletas da Cercifaf que conquistaram recentemente títulos
mundiais na África do Sul, em
desporto adaptado. Também com
conquistas internacionais, será

sublinhado o desempenho desportivo das atletas dc patinagem
artística do Grupo Nun'Avares.
No pavilhão multiusos foi também dada oportunidade de as.pessóas poderem experimentar várias
modalidades que são praticadas
no concelho, corno forma de as
estimular para a atividade despor-

tiva. A Festa do Desporto incluiu, rama nacional e internacional. Em
ainda, demonstrações dc várias Fafe há mais de um milhar de atleatividades desportivas, com o tas federados, de vários escalões,
envolvimento de clubes do conce- que praticam uma dezena de
lho que se têm destacado no pano- modalidades.
•
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Andebol

Gil Eanes com sinal positivo no
arranque dos campeonatos nacionais
A equipa de juvenis começou com
"a mão direita" o campeonato
nacional, ao obter uma saborosa
vitória fora de portas, na difícil
deslocação a Lagoa. Seguiu-se a
recepção ao Vela de Tavira, registando-se um empate num jogo
renhido e a incerteza no resultado
até ao apito final do árbitro.
O conjunto lacobrigense liderado
por Liliana Ferreira, divide o primeiro lugar com o Vela de Tavira.
A equipa de iniciados arrancou o
campeonato nacional com uma
derrota no reduto do Lagoa AC,

mas na segunda jornada deslocou-se a Albufeira, onde obteve uma
importante vitória.
Ao terceiro jogo, desta feita em

Lagos, a formação orientada por
Liliana Ferreira venceu folgadamente a equipa do Vela de Tavira.
Com este segundo triunfo, o Gil
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