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A1

   	Meio: SIC - Notícias

 	Duração: 00:02:43

 	Hora de emissão: 06:44:00 
ID: 39943686

 
31/01/2012

Comentadores sobre a atual situação do

FCP

 

Os comentadores do programa "O Dia Seguinte" analisaram a atual situação do FCP. Rui Gomes da

Silva diz que as falhas dos azuis e brancos se situam na estrutura diretiva e no mau planeamento

desta época. Guilherme Aguiar diz que é fácil fazer críticas.
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A2

   	Meio: SIC Notícias - Notícias

 	Duração: 00:02:43

 	Hora de emissão: 06:44:00 
ID: 39943471

 
31/01/2012

Comentadores sobre a atual situação do

FCP

 

Os comentadores do programa "O Dia Seguinte" analisaram a atual situação do FCP. Rui Gomes da

Silva diz que as falhas dos azuis e brancos se situam na estrutura diretiva e no mau planeamento

desta época. Guilherme Aguiar diz que é fácil fazer críticas.
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A3

  Tiragem: 120000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 31

  Cores: Cor

  Área: 4,93 x 3,61 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 39937963 31-01-2012
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A4

  Tiragem: 120000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 30

  Cores: Cor

  Área: 27,74 x 32,84 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 39937900 31-01-2012
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A5

  Tiragem: 13257

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 33

  Cores: Preto e Branco

  Área: 17,00 x 8,51 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 39921376 30-01-2012
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A6

  Tiragem: 8500

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 27

  Cores: Preto e Branco

  Área: 19,00 x 7,47 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 39921686 30-01-2012

Andebol: play-off do mundial

Portugal defronta Eslovénia
A seleção portuguesa de 

andebol vai defrontar a Eslo-
vénia no “play-off” de acesso 
ao Campeonato do Mundo 
de 2013, que vai ser disputa-
do em Espanha, ditou o sor-
teio realizado ontem em Bel-

grado, na Sérvia.
Portugal vai jogar a primei-

ra mão do “play-off” na Eslo-
vénia, a 9 ou 10 de junho, e 
recebe a formação eslovena 
uma semana depois (16 ou 
17 de junho).

As duas seleções defronta-
ram-se na qualificação para o 
Euro2012. Portugal perdeu na 
Eslovénia, por 34-31, mas ven-
ceu em casa, por 31-29.

O “play-off” apura nove se-
leções para o Mundial, que 

vai ser disputado entre 13 
e 27 de janeiro de 2013, 
que se vão juntar a França, 
atual campeã do Mundo, à an-
fitriã Espanha e a Croácia, Di-
namarca e Sérvia, pelas classi-
ficações no Euro2012. 
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A7

  Tiragem: 15000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 24

  Cores: Cor

  Área: 5,71 x 8,62 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 39921645 30-01-2012

Dinamarca sagra-se
campeã europeia
de andebol

A Dinamarca sagrou-se ontem
campeã europeia de andebol
masculino, ao derrotar na final
a anfitriã Sérvia, por 19-21. A
selecção escandinava alcançou
o seu segundo título, depois de
há quatro anos ter conseguido
o primeiro lugar na Noruega. A
vitória garante à Dinamraca a
presença em Londres'2012, no
qual também já asseguraram
presença a França e a Croácia,
que conquistou o “bronze”.
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A8

   	Meio: Sport TV1 - Síntese

 	Duração: 00:01:09

 	Hora de emissão: 13:45:00 
ID: 39945079

 
28/01/2012

Europeu de Andebol

 

Dinamarca e Sérvia são as finalistas do Europeu de Andebol.
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A9

  Tiragem: 10000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 15

  Cores: Preto e Branco

  Área: 5,14 x 8,44 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 39924710 28-01-2012

Modicus 
reforça 
liderança
O Modicus recebeu e ven-
ceu a Sanjoanense (30-21)
e consolidou a liderança da
Zona Norte da III Divisão
de andebol masculino. A
equipa de Sandim tem 38
pontos, mais três que o se-
gundo classificado, o ACD
Monte. O próximo jogo é
dia  4  de fevereiro com o
Boavista, às 18h, em casa.

ANDEBOL
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A10

  Tiragem: 10000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 15

  Cores: Preto e Branco

  Área: 5,27 x 9,01 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 39924706 28-01-2012

São Félix
avança 
no Nacional

ANDEBOL

As infantis do Clube de
Andebol de S. Félix da
Marinha apuraram-se para
a segunda fase do Campe-
onato Nacional após terem
vencido o Sta. Joana  por
26-15 no passado fim de
semana. Em iniciados,
também no Nacional, o S.
Félix bateu a Ac. de Es-
pinho por 30-13. As se-
niores perderam com o
Sta. Joana.
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A11

  Tiragem: 4900

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: III

  Cores: Preto e Branco

  Área: 8,98 x 21,62 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 39904191 27-01-2012 | Desportivo

Andebol

CAMPEONATO NACIONAL DA 2ª DIVISÃO
 (INICIADOS) 

20 Klms de Almeirim, 14 - CDTN "O.A.A"
(Publi Shirt), 44  

CDTN "O.A.A" ( Publi Shirt )
Guilherme;André Alves; Miguel Matos; Miguel Cardoso; 

Estevão; Diogo Duarte; Diogo Costa; José Santos; João Gar-
cia: Edu; Ricardo Correia; Simão Antunes; Telmo.

Responsável técnico: João Gonçalves
Dirigente: Vitor Alhais.  

TORREJANOS NA FASE DE APURAMENTO
PARA O NACIONAL DA 1ª DIVISÃO  

Nesta deslocação a Almeirim, a equipa Torrejana come-
çou uma vez mais de forma desconcentrada, falhando mui-
tos remates, só conseguindo marcar aos 5 minutos de jogo. 
Após os primeiros 10 minutos de jogo a equipa melhorou a 
sua prestação, conseguindo através de lances técnicos indivi-
duais e jogadas de contra-ataque uma vantagem confortável 
no marcador, chegando ao intervalo a vencer por 13 golos 
(8-21). Na segunda parte, a equipa entrou de forma mais 
concentrada  e fruto de uma defesa acertada e "agressiva" 
conseguiu marcar 14 golos sem resposta, através de jogadas 
rápidas de contra-ataque. Perante o desnível do marcador e a 
grande diferença técnica entre os jogadores das duas equipas, 
a equipa amarela soube controlar de forma inteligente o jogo 
até ao apito final, vencendo por 30 golos de diferença. Com 
esta vitória, os Torrejanos garantiram o 2º lugar nesta fase, 
que lhes dá o direito a disputarem a fase de apuramento para 
o Nacional da 1ª divisão.  Arbitragem sem reparos.

CARTAZ DESPORTIVO 

29/01/12    -  Pavilhão "Artur Gonçalves"

16h15

Campeonato Nacional da 2ª divisão (infantis)

CDTN "O.A.A"  (Tio António) / CA . Salvaterra 

17h30

Campeonato Nacional da 2ª Divisão (Iniciados)

CDTN "O.A.A." (Publi Shirt)  / CA.   Salvaterra  
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  Tiragem: 4900

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: I

  Cores: Cor

  Área: 21,85 x 13,35 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 39904191 27-01-2012 | Desportivo

Atletismo  |  Zona Alta

ANDEBOL

Pág.  III

o destaque da semana

Pág. II

Pág. III

Torrejanos
na Fase de

Apuramento
para o

Nacional
da 1.ª Divisão

Nacional de Estrada

TÉNIS

Equipa
Torrejana

só com
vitórias

A. C. Malveira, 5  |  Torres Novas, 0

Pág. III

Equipa

do Clube

Desportivo

Futebol veteranos

Marcelo
Gameiro

O Campeão
do Triatlo

Técnico
em infantis

Os quatro primeiros classificados da Zona Alta, no cam-
peonato nacional de estrada: João Plácido Hamid Hakim. 

Marco Francisco e Octávio Vicente

Miguel Fragoso; Ricardo Galinha; João Oliveira; Tiago Sequeira; 
Francisco Cordeiro; Rui Pereira; Filipe Cordeiro
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A13

  Tiragem: 3250

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 11

  Cores: Cor

  Área: 11,16 x 18,52 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 39924214 27-01-2012

andebol

Nacional 2.ª divisão, iniciados
20 KLMs DE aLMEIrIM, 14 – CDTN, 44
cdtn: Guilherme; andré alves; Miguel Matos; Miguel cardoso; estevão; diogo duarte; 
diogo costa; José santos;João Garcia: edu; ricardo correia; simão antunes; telmo. 
treinador: João Gonçalves dirigente: vítor alhais. Pav. esc. almeirim (14/1).

Torrejanos seguem para fase 
de apuramento à 1.ª divisão

Nesta deslocação a Almeirim, a equipa torrejana começou uma vez mais 
de forma desconcentrada, falhando muitos remates, só conseguindo marcar 
aos 5 minutos de jogo. Após os primeiros 10 minutos a equipa melhorou, 
conseguindo através de lances técnicos individuais e jogadas de contra-ataque 
uma vantagem confortável no marcador, chegando ao intervalo a vencer 
por 8-21. Na segunda parte a equipa entrou de forma mais concentrada e 
fruto de uma defesa acertada e agressiva, conseguiu marcar 14 golos sem 
resposta, através de jogadas rápidas de contra-ataque.

Perante o desnível do marcador e a grande diferença técnica entre os jogadores 
das duas equipas, a equipa amarela soube controlar de forma inteligente o 
jogo até ao apito final, vencendo por 30 golos de diferença. Com esta vitória, 
os torrejanos garantiram o 2.º lugar nesta fase, que lhes dá o direito a dispu-
tarem a fase de apuramento para o nacional da 1ª divisão.
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A14

  Tiragem: 5000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 20

  Cores: Cor

  Área: 18,71 x 24,46 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 39904095 27-01-2012

Depois de uma paragem
de mais de 1 mês (a última
jornada disputou-se a 21 de
Dezembro), a equipa do Xico
Andebol retoma este sábado
a disputa do Andebol 1 �
Campeonato Nacional de
Andebol.

A equipa de Nuno San-
tos recebe o Madeira SAD,
equipa treinada pelo
vimaranense Paulo Fidalgo
e onde pontificam os antigos
atletas do Xico Nuno Silva
e João Miguel Ferraz, em
jogo relativo à 15ª jornada da
prova e que deveria ter sido
disputado no dia 14 de De-
zembro. Lembramos que a

Andebol 1

Xico recebe este sábado
o Madeira SAD

partida tinha sido adiada de-
vido ao facto de a equipa
madeirense, na altura, não ter
conseguido assegurar as in-
dispensáveis passagens aéreas,
por dificuldades de tesoura-
ria do Governo Regional da
Madeira.

Naturalmente que o fa-
voritismo tem que ser atri-

buído à equipa insular que
vem, aliás, de uma excelen-
te vitória no terreno do
Benfica, no passado sábado,
a contar para as 1/2 finais da
Taça de Portugal, resultado
esse que, para além de ter eli-
minado o �milionário�
Benfica, qualificou a equipa
madeirense para a final-four

da prova a realizar em Tavira.
O Xico irá jogar sem ter nada
a perder e, como tal, poderá
complicar a vida à equipa de
Paulo Fidalgo. Vamos aguar-
dar�

O jogo disputa-se no Pa-
vilhão do DFH, às 16,00 ho-
ras, e as entradas, como ha-
bitualmente, serão livres.

Carlos Gomes
TEXTO
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A15

  Tiragem: 20000

  País: Portugal

  Period.: Ocasional

  Âmbito: Regional

  Pág: 12

  Cores: Cor

  Área: 28,76 x 36,72 cm²

  Corte: 1 de 3ID: 39924296 27-01-2012 | Desportivamente

Acção de formação de andebol, para professores
Decorreu no dia 21 de Fevereiro de 2012, na Escola Eb2/3 Vasco Santana,
uma acção de formação de andebol para jovens, dedicada aos professores do
1º Ciclo do Ensino Básico e aos professores das Actividades de Enriqueci-
mento Curricular, do concelho.
Esta acção resultou de uma parceria entre a Divisão de Educação da Câmara
Municipal de Odivelas e o Sport Lisboa e Ben6ca, secção de andebol, inserida
no âmbito do programa da Actividade Física e do Desporto na Escola.
A acção teve uma componente teórica orientada pelo coordenador da
formação do SLB, Prof. Carlos Cruz, sendo a componente prática orientada
pelo treinador dos infantis, Prof. Hugo Costa.
Esta acção foi o primeiro passo para a formação de dois centros de prática de
andebol, nas escolas do 1º ciclo. Estando previsto para o próximo mês a visita
da equipa de seniores às escolas onde irão funcionar os centros de andebol.

O Filme do Jogo
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  Tiragem: 20000

  País: Portugal

  Period.: Ocasional

  Âmbito: Regional

  Pág: 13

  Cores: Cor

  Área: 28,83 x 36,11 cm²

  Corte: 2 de 3ID: 39924296 27-01-2012 | Desportivamente
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  Tiragem: 20000

  País: Portugal

  Period.: Ocasional

  Âmbito: Regional

  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 5,87 x 5,65 cm²

  Corte: 3 de 3ID: 39924296 27-01-2012 | Desportivamente

FORMAÇÃO PARA

PROFESSORES

EM ANDEBOL

Página 17



A18

  Tiragem: 3000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 22

  Cores: Cor

  Área: 4,71 x 6,97 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 39923785 26-01-2012
MARCA abre
secção de andebol

O MARCA vai abrir oficial-
mente a sua secção de an-
debol  no próximo sába-
do, pelas 14h30, no Pavi-
lhão da EBI de Vila Cova. O 
evento contempla um tor-
neio onde, além dos anfi-
triões, participam as equi-
pas do Colégio Didáxis e 
do Andebol Clube de Ver-
moim.
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A19

  Tiragem: 4990

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 3

  Cores: Preto e Branco

  Área: 17,40 x 20,09 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 39923170 26-01-2012

Lurdes Pereira
�

O executivo vouzelense
aprovou, por unanimidade,
na reunião de 14 de Dezem-
bro, a atribuição de subsídi-
os, apoio logístico e cedência
de instalações às colectivi-
dades desportivas.

Foram atribuídos 75.700
euros a seis colectidades do
concelho e a cedência de
instalações / apoio logístico
e organização de actividades
abrange cinco associações.

Em 2011, foram regista-
dos 2.182 atletas, existindo
500 atletas ligados às colec-
tividades e que praticam as
modalidades com frequên-
cia.

No concelho são prati-
cadas com regularidade fu-
tebol, atletismo, futsal, ténis,
natação, andebol, ténis de
mesa, BTT, karaté, ju-jitsu e
ginástica de manutenção.

«Os momentos são de
dificuldade, mas o

Município quer dar
condições para que

trabalhem em prol da
prática desportiva. A

Câmara tenta efectuar
uma gestão rigorosa

dos dinheiros públicos»

Em termos de subsídios
foram atribuídos 75.700
euros, sendo 7.200 à Asso-
ciação Cultural e Recreati-
va de Cambra, 2.500 à As-
sociação Cultural e Recre-
ativa dos Trabalhadores da
Câmara Municipal de
Vouzela (ACRTCMV),

Programa de Apoio ao Associativismo no concelho

Apoio monetário é de 75.700 euros
2.500 à Associação Social,
Cultural e Desportiva de S.
Miguel do Mato (ASCD-
SMM), 2.000 à Associação
Dr. Amorim Girão, 28.500 à
Associação «Os Vouzelen-
ses» e 33.000 ao Grupo
Desportivo de Campia.

Há a cedência de insta-
lações / apoio logístico e or-
ganização de actividades à
Associação Cultural e Re-
creativa de Vouzela (AC-
RV), ao Vasconha BTT
Vouzela, à Associação D.
Duarte de Almeida (AD-
DA), à Asociação de Soli-
dariedade Social de Lafões
(ASSOL) e à Liga dos Ami-
gos de Vilharigues.

Há ainda a participação
nos Jogos Desportivos da
Associação Desportiva e
Cultural de Alcofra e da As-
sociação Cultural, Recreati-
va, Desportiva e Social de
Loumão.

A Piscina Municipal é
cedida à ASSOL e à AC-
RTCMV.

O Ginásio da Piscina
Municipal, à ACRV, ADDA
e à ACRTCMV.

O Pavilhão Gimnodes-
portivo, à Associação Dr.
Amorim Girão, ASCDSMM
e Liga dos Amigos de Vilha-
rigues.

O Parque Desportivo
Municipal das Chãs, à As-
sociação «Os Vouzelenses»
e, pontualmente, ao Grupo
Desportivo de Campia.

Esta época a Associação
«Os Vouzelenses» tem cin-
co escalões de formação
(Juvenis; Iniciados; Infantis;

Benjamins e Traquinas/ Pe-
tizes) e a equipa sénior que
participam nos campeona-
tos respectivos da Associa-
ção de Futebol de Viseu. Há
também a isenção do paga-
mento de Taxas de Utiliza-
ção das Instalações Despor-
tivas Municipais, nomeada-
mente do Parque Desportivo
Municipal das Chãs para os
treinos e jogos da Secção de
Futebol da Associação, de
acordo com a disponibilida-
de de horários.

Esta época o Grupo
Desportivo de Campia tem
quatro escalões de forma-
ção (Juniores; Iniciados; In-
fantis e Benjamins) e a equi-
pa sénior que participam nos
campeonatos respectivos da
Associação de Futebol de
Viseu. No valor do subsídio
está previsto uma verba para
assegurar a manutenção do
Parque Desportivo de Cam-
pia, justificando-se desta for-
ma a diferença do montan-
te atribuído em comparação
com a Associação «Os
Vouzelenses».

O vereador do Pelouro
do Desporto, Rui Ladeira,
explicou que a atribuição dos
valores é pacífica, uma vez
que foram realizadas reuni-
ões de trabalho para anali-
sar os encargos, as dificul-
dades e os desafios das as-
sociações.

«Temos registo de 2.182
atletas em 2011, sendo que
há 500 atletas ligados às
colectividades e que prati-
cam as modalidades com
regularidade», realçou, in-

formando que «são pratica-
das com frequência fute-
bol, atletismo, futsal, ténis,
natação, andebol, ténis de
mesa, BTT, karaté, ju-jitsu
e ginástica de manuten-
ção».

«Os momentos são de
dificuldade, mas o Municí-
pio quer dar condições para
que trabalhem em prol da
prática desportiva. A Câma-
ra tenta efectuar uma ges-
tão rigorosa dos dinheiros
públicos», realçou.

«O concelho de Vouzela
tem revitalizado modalidades
que tem sido históricas como
o atletismo e o andebol. To-
das as associações têm
apoio técnico para a imple-
mentação das modalidades»,
adiantou.

«Os montantes são atri-
buídos com base em diver-
sos parâmetros e após uma
avaliação técnica. No caso
do futebol é tido em conta o
número de escalões de for-
mação», disse.

Rui Ladeira salientou
que «é fundamental a prá-
tica desportiva. Para além
da prativa das modalidades,
há uma diferenciação para
os desportos federados,
pois existe competição com
outros concelhos e com a
região. Têm-se registado
óptimos resultados na na-
tação, no BTT e no atletis-
mo. As colectividades es-
tão de parabéns e o Muni-
cípio tem estado à altura
com a disponibilização das
infra-estruturas».
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  Tiragem: 4990

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 6,48 x 1,55 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 39923170 26-01-2012

Apoio ao Associativismo no concelho

de Vouzela com verba de 75.700 euros
Pág. 3>
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A21

  Tiragem: 4990

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 4

  Cores: Preto e Branco

  Área: 8,54 x 15,10 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 39923235 26-01-2012

Vouzela recebeu a 1.ª concentração
da 2.ª fase do campeonato regional

de minis em Andebol
A 1.ª concentração da 2.ª fase do campeonato

regional de minis da Associação de Andebol de Viseu
decorreu, no dia 7 de Janeiro, no Pavilhão
Gimnodesportivo de Vouzela, com a realização de
dois jogos e a presença de 40 atletas.

O 1.º jogo contou com a equipa anfitriã, a
Escolinha de Andebol da Associação S. Miguel do
Mato e a equipa EMA CINFÃES. O resultado foi
favorável à Associação S. Miguel do Mato que al-
cançou a primeira vitória, vencendo por 13-5.

Disputou-se também o encontro CDRJ
ANREADE - NA PENEDONO com o resultado de
30-2.

É de realçar o clima de festa, espírito de compe-
tição e fair-play que se notou entre os atletas da
Escolinha de Andebol da Associação de S. Miguel
do Mato. Notou-se ainda a presença de alguns pais
e familiares dos atletas que apoiaram as suas equi-
pas de forma efusiva.

A Associação de S. Miguel do Mato agradece às
entidades que apoiam a colectividade, nomeadamente
à Câmara de Vouzela, Juntas de Freguesia de S.
Miguel do Mato e de Figueiredo das Donas e à As-
sociação de Andebol de Viseu.

No mês de Dezembro, a Associação S. Miguel
do Mato recebeu um donativo de apoio ao Projecto
da Escolinha de Desporto, da parte da Farmácia
Teixeira (Vouzela) e do Café Cardoso (Moçâmedes).
Fica, desde já, um agradecimento a estes dois esta-
belecimentos pelo apoio importante que deram para
o crescimento e desenvolvimento deste projecto que
tem demonstrado uma evolução bastante positiva.
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A equipa sénior da Al-
bicastrense, que na semana 
anterior tinha derrotado o lí-
der do seu agrupamento, não 
conseguiu repetir a gracinha 
em Ílhavo, onde um resultado 
positivo a poderia relançar na 
classifi cação. Perdeu por dois 
golos (24-22). A representa-
ção do litoral guindou-se ao 
1º lugar.

O campeonato da 3ª divi-
são regressa a 4 de Fevereiro, 
dia em que a ADA receberá a 
Juventude do Lis.

Rui Perquilhas fala daquilo que é uma preocupação

Andebol tem de alargar 
a base no masculino

Se a ADA subisse à 
1ª divisão nacional 

de iniciados, difi cil-
mente conseguiria 
reunir uma equipa 

no próximo ano. 
Professor quer ver 
minis, bambis e in-
fantis em “jogo”…

A mais jovem equipa da 
Associação Desporti-
va Albicastrense, do 

escalão de iniciados, encon-
tra-se a disputar as provas 
de Leiria. E não se está a dar 
mal. Os rapazes do professor 
Rui Perquilhas, que vimos no 
último sábado derrotar (25-
18) o 1º de Maio da Marinha 
Grande, batem-se bem diante 
de conjuntos representativos 
de uma zona de muita forma-
ção andebolística. 

O responsável técnico, 
que tem um largo percurso 
nos escalões jovens da ADA, 
para além de todo um passa-
do de relação quase umbilical 
com o andebol, defende que 
o caminho faz-se pela base e 
considera que uma das preo-
cupações tem de passar pela 
sustentação das categorias de 
bambis, minis e infantis. “E 
virmos por aí a cima”, aponta 
Rui Perquilhas. E deixa um 
exemplo: “se a equipa de 
iniciados subisse este ano, 
ganhando a prova organizada 
pela Associação de Leiria, 

Seniores caem 
em Ílhavo

que representação a ADA 
teria para o nacional da 1ª 
divisão, no próximo ano? 
Temos, necessariamente, de 
criar uma equipa de infantis, 
dar-lhes competição, para 
haver continuidade. É uma 
preocupação que existe ao 
nível da organização”.

Em prova Perquilhas quer 
ganhar, “os jovens querem 
ganhar”, mas ainda no últi-
mo sábado, não obstante o 
triunfo, considerou que as 
coisas não correram como 
estava à espera: “houve a 
lesão de um miúdo. Já no 
encontro anterior tínhamos 
fi cado privados de um atleta 
importante para este grupo. E 

não existe quantidade. Agora 
só tenho dez disponíveis”. 

Reforçar a pirâmide é 
um desejo deste decano da 
modalidade que regista com 
agrado “o aparecimento de 
cada vez mais jogadores da 
terra na equipa principal”.
Francisco Carrega

00
David
Filipe (1)
Guilherme
Gonçalo
André
J. Renato (5)
João Roque (6)
G. António
João Serra (5)
João Prata (8)
Jorge
Diogo

2525

Árbitros: Ricardo Moura
e Bruno Baltazar.

Pavilhão
Municipal

Rafael
Ricardo (6)

J. Ramos (4)
C. Rosa
Renato
Diogo
Pedro

Ricardo (2)
Alexandre

Magalhães (3)
Roseiro (3)

Costa
Ferreira

1º DE MAIO1º DE MAIO

ADAADA

Treinador:
Rui Perquilhas

AlbicastrenseAlbicastrense SIR 1º MaioSIR 1º Maio

Treinador:
A. Rodrigo

1818
Iniciados jogam com equipas de Leiria
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Andebol feminino está a aprender em competição

Um passo(s) de cada vez
A jovem equipa da Casa 

do Benfi ca em Caste-
lo Branco (CBCB), 

que está este ano a medir o 
“pulso” à 2ª divisão nacional 
feminina, não pôde respon-
der aos argumentos superior 
do Passos Manuel, que levou 
da cidade albicastrense um 
triunfo “elástico”, na 2ª jor-
nada do campeonato.

Mariana Ivanova, que 
comanda as meninas encar-
nadas, não atribui grande 
significado aos números, 
12-35: “gostei das miúdas. 
São mesmo miúdas, ainda 
não fi zeram 18 anos. E jogam 
com mulheres que se calhar 
têm a idade delas só em anos 
de andebol. Esta temporada é 
para acumular experiência”. 

A treinadora da CBCB 
assegura que as suas pupilas 

00
Catarina
Solange (2)
M. Fernandes (1)
Carla Mendes
M. Almeida (4)
Filomena (4)
C. Martins
Margarida
Daniela
Sandra (1)
Beatriz

1212

Árbitros: André Santos e João Seia.

Pavilhão
Municipal

Paula
Fátima (2)
Marta (2)

J. Lourenço (2)
J. Pereira (6)

A. Gonçalves (6)
Inês Santos

Ana (3)
C. Lousada (6)

Andreia
J. Rocha (6)

Cátia
A. Lourenço (2)

P. MANUELP. MANUEL

CBC BRANCOCBC BRANCO

Treinador:
M. Ivanova

CBCBCBCB P. ManuelP. Manuel

Treinador:
F. Pereira

3535

não vão baixar a cabeça, até 
porque o Passos Manuel 
“está reconhecidamente num 
patamar mais elevado”. As 
jogadoras albicastrenses vão 
progredir e Mariana antevê 

que “no próximo ano já con-
seguirão equilibrar mais os 
resultados”. Necessitava era 
de laterais, “pois só tenho 
uma de 1ª linha, manifesta-
mente insufi ciente para a 2ª 

divisão”.
O próximo compromisso 

para o campeonato está apra-
zado para 4 de Fevereiro, em 
Porto Salvo.
Francisco Carrega

CBCB vai crescer com a competição
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os juvenis do Cister bateram a Académi-
ca (46-9) e lideram a zona 5 da 2ª Divisão 
masculina, com 50 pontos, mais 2 que o CAi 
Conceição e 4 que o Ext. Dom Fuas, que tem 
menos um jogo e perdeu em casa com o SiR 1º 
de maio (18-22). Entretanto, o Cister subiu ao 
3º lugar da zona 4 da 2ª Divisão de iniciados 
masculinos, após o triunfo diante do nDA 
Pombal (36-23). na 1ª Divisão de iniciados, o 
Ext. Dom Fuas foi derrotado no terreno do 
líder Valongo (24-64). na 2ª Divisão feminina 
de iniciados, o Cister é último só com derrotas 
e perdeu com o Emp. Comércio (11-17). o Ext. 
Dom Fuas, que está a meio da tabela, perdeu 
em casa com o Catarinense (18-21). 

andebol: cister lidera 
2ª divisão de juvenis
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