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ANDEBOL 
-111111111M11111M~111M 

Novidades para a operação Turquia 
Principal Seleção Nacional fe-

minína joga duplo confronto com 
turcas em março 

São Pedro do Sul será palco da 
partida da 3.4  jornada do grupo 6 
de apuramento para o Europeu 
2016, em que Portugal recebe a 
Turquia, a 10 de março. Três dias 
depois, a Seleção feminina joga em 
Ancara. 

Em relação às duaS primeiras 
jornadas (derrotas com Rússia e 
Dinamarca), o selecionador Ulis-
ses Pereira fez seis alterações, com 
as inclusões de Sara Gonçalves (Sp. 
Madeira), melhor marcadora do 
campeonato nacional, Francisca 
Marques (Col. João Barros), Anais 
Gouveia e Ana Andrade (Madeira 
SAD), Ana Gante (Col. Gaia) e Tel- 

Sara Gonçalves Integrada na Seleção 

ma Amado (ÍBV). Saíram Patrícia 
Rodrigues e Érica Tavares, que vão 
estar ao serviço das Juniores A na 
qualificação na Sérvia para ò Mun-
dial, a lesionada Sandra Santiago; 
Soraia Lopes e Renata Tavares, sen-
do que estas duas já não estiveram 
no estágio em novembro. H. C. 
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ANDEBOL 

FC Porto começa a vencer 

~MIM 
CAMPEONATO ANDEBOL 1 
• Play-Off Quartos de final 

9  xoto i • ontem   
Avanca-FC Porto alkie 

ANDEBOL 1 -;~.':—OFF/1/1:1NAL—tf JOGO' 

il
Pavilhão Comendador Adelino Dias Costa, 

em Avanca 

• FC PORTO AVANCA 

Aluirmos 
Tiago Monteiro e António Trinca, de Lisboa 

9 Boa réplica da equipa anfitriã 
não chegou para bater o pé ao 
heptacampedo no 'play-off' 

Excelente começo de play-off 
em Avanca. A equipa da casa, com 
o objetivo permanência já assegu-
rado, cometeu a ousadia de estar 

no 
Madeira SAD-BenfIca UM 
Pavilhão do Funchal, no Funchal 
Passos Manuel-ABC 1Bi6 h 
Pavilhão Escola Quinta de Marrocos, em Lisboa 

Amanha   
Aguas Santas-SportJng III» h 
Paythao da AA Aguas Santas, na Mala 

a liderar (8-7) nos primeiros 16 
minutos. Com  o apoio do público 
da casa, a formação orientada por 
Carlos Martingo acabaria, porém, 
por baquear, muito por culpa da 
defesa portista, em superioridade 
numérica, que provocou falhas 
técnicas nos da casa e contra-ata-
ques mortíferos: Resultado: parcial 
de 9-2 para os heptacampeões e 
vantagem de 16-10 apenas ate-
nuada para 16-11 ao intervalo. 

No ataque posicional, Rui Silva 
liderou a orquestra do FC Porto e 
soube finalizar a preceito a ofen-
siva, seja em remates de fora, seja 
em assistências. O Avanca não se 
rendeu mas dois golos consecuti-
vos seguraram a vitória e a vanta-
gem na eliminatória para os dra- 
gões. H. C. 

24 30 
Immo» lel AO 

Bygo Laurendno (GR) Luis She GR 
Pedro Carvalioffit) 
André

-David Sciusf6Rj  
M4giiiithglOil_ Medo Duarte (4)  

Yoel MoniekK . Pedro Velha (4) 
Nono Carvalho (1) Gustavo  Rodkues  

Pkg!../A8tb1511) Victor Al arei  (3).  
Miguel BaPtista (4fl Rd . 
Ricardo Bourioi3 tia/mar°Salina 
kellson  Balido 1 Nuno 
Vasco santos ) Ricardo Moreira  (2) 
Marco Sousa Alexis Hernández (2)  
Diogo Oliveira(?) Hugo Santos   
Ricardo Ramos (1). António Areia #) 
Alberto 51va(1

.
Bino Roque   

Jato C.arvalto toldai Pltre (i)   
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As equipas dos escalões de infantis, de juvenis, de 
juniores e de seniores do Grupo Desportivo da Casa do 
Povo dos Arrifes têm a participação nos campeonatos 
regionais condicionada.

Todas as equipas daquele clube não concluíram os 
processos de inscrição, informou a União das Associa-
ções de Andebol dos Açores. Se não fizeram-no no pra-
zo estipulado, as 4 equipas não poderão competir.

Na mesma situação está a equipa de iniciados do 
Colégio do Castanheiro de Ponta Delgada. Todas as 
equipas pertencem à Associação de Andebol de S. 
Miguel. O “regional” de iniciados é o primeiro a come-
çar. São jogos a pontos e a duas voltas, com as equipas 
que se deslocam a realizarem jornada dupla com a for-
mação adversária. Nesta competição, que termina a 8 
de Maio, o vencedor joga de 20 a 22 de Maio a fase 
de apuramento nacional. Marienses-Sporting da Horta 
entram hoje e amanhã em ação em Vila do Porto. O 
Marítimo de Ponta Delgada estreia-se no Faial, com o 
Sporting da Horta, a 5 e 6 de Março.

O grupo “B” do escalão de iniciados envolve as 
equipas do Desportivo dos Biscoitos, da Terceira, do 
Angrense, da Associação Desportiva da Graciosa, da 
Casa do Povo dos Arrifes e do Colégio do Castanhei-
ro. As partidas desta prova são a 21 e 22 de Maio na 
Terceira. Também a pontos e a duas voltas é disputado 
o campeonato açoriano de juvenis. O Grupo “A” inte-
gra as equipas do Sporting da Horta, do Marienses e da 
Casa do Povo dos Arrifes. Os jogos desenrolam-se entre 
12 de Março e 15 de Maio. Os dias 10, 11 e 12 de Junho 
são reservados à fase final da 2.ª divisão nacional, esca-
lão onde se insere o campeão dos Açores.

A equipa da Associação Desportiva da Graciosa 
está incluída no grupo “B” do escalão juvenil. Realiza 
uma “liguilha” com o 3.º classificado do grupo “A” para 
definir quem sobe ou quem desce. Os jogos são a 29 e 
30 de Maio na Graciosa.

A prova regional de infantis é no Faial, entre 9 e 12 
de Junho. Estão qualificadas as equipas do Marienses, 

Sporting da Horta, Associação da Graciosa, Marítimo 
e Casa do Povo dos Arrifes. O Encontro Nacional da 
categoria é de 23 a 26 de Junho.

O pavilhão de Vila do Porto recebe o “regional” 
de juniores. É entre 22 e 25 de Abril com a presença 
das equipas do Marienses, do Sporting da Horta, do 
Desportivo dos Biscoitos e da Casa do Povo dos Arrifes. 
Finalmente a competição sénior, também em Santa Ma-
ria, decorre nos dias 27, 28 e 29 de Maio. Estão apu-
radas as equipas do Desportivo de S. Pedro, de Santa 
Maria, do Sporting da Horta “B”, do Marítimo, da Casa 
do Povo dos Arrifes e do Desportivo dos Biscoitos.

A formação campeã, pelo segundo ano seguido, 
compete na fase final da 3ª divisão nacional, agendada 
para os dias 10, 11 e 12 de Junho.

A Associação de Andebol de S. Miguel não organi-
za nenhum evento regional.

“Regionais” de andebol marcados

G. D. Casa do Povo dos Arrifes em dúvida
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Madeira SAD deseja 
alterar a história 

Madeira SAD volta a receber a visita do Benfica. FOTO ASPRESS 

`SOCIEDADE' 
MADEIRENSE RECEBE 
ESTA TARDE (17H00) 
O BENFICA NO 1.9  
JOGO DO `PLAY-0111 

HERBERTO D. PEREIRA 
desporto@dnoticias.pt  

O Benfica apresenta-se hoje no 
Funchal, para a disputa do 1.° jogo 
da `play- off' do campeonato na-
cional da I Divisão de seniores 
masculinos, frente ao Madeira An-
debol SAD, com o estatuto de favo-
rito. Mas, do outro lado da barrei-
ra. vai estar um conjunto feliz por 
voltar aos palcos principais do an-
debol masculinos, ainda que, mais 
do que nunca, com os pés bem 'co-
lados' no chão. 

Ainda assim o conjunto liderado 
por Paulo Fidalgo revela estar de-
terminado em alterar o rumo das  

últimas apresentações frente a um 
dos candidatos ao título - o Benfica 
venceu os dois encontros frente ao 
madeirenses na fase regular, em 
Lisboa 29-23 e no Funchal 31-28. 

Neste quadro e quando se entra 
definitivamente na hora das gran-
des decisões no que à luta pelo títu-
lo nacional e lugares europeus diz 
respeito, cabe aos madeirenses 
mostrarem de que são capazes de 
lutar ombro a ombro com os me-
lhores emblemas nacionais da ac-
tualidade. 

O trabalho e a qualidade exibicio-
nal demonstrada ao longo da fase 
regular deixam óptimas indicações 
de que tudo é possível logo, a partir 
das 17 horas, na 'casa' do andebol 
madeirense, o Pavilhão do Funchal, 
como destacou o técnico da 'socie-
dade' à reportagem do DIÁRIO. 

"O Benfica é uma instituição de 
enorme qualidade, apresenta uma 
formação composta por bons exe-
cutantes, está nesta fase final na 
procura de atingir títulos e apresen- 

ta um investimento de grande rele-
vância, relativamente ao nosso pro-
jecto. Isto é um facto que, no entan-
to, não retira a ambição do Madeir9. 
Andebol SAD, que deseja vencer. E 
um desafio muito aliciante, impor-
tante e que nos coloca a responsabi-
lidade em presentear os nossos 
adeptos em realizar um jogo cheio 
de ambição, de esforço, dedicação, 
praticando um andebol de qualida-
de. Fazer deste jogo uma festa e ter-
minar com a vitória é o que deseja-
mos. Para tal, precisamos do apoio 
dos nossos adeptos e esperamos 
contar com o Pavilhão cheio", dese-
jou Paulo Fidalgo. 

Marítimo 'duplamente' fora 
Entretanto, para a II Divisão, o Ma-
rítimo realiza uma dupla ronda no 
Norte de Portugal. Hoje os madei-
renses, comandados pelo técnico 
Paulo Vieira, actuam pelas 18 horas 
em casa do Xico Andebol. Amanhã 
a partir das 17 horas os verde-ru-
bros jogam em casa do Arsenal. 
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D
M josé costa lima 

A
inda faltam alguns 
obstáculos para 
chegar à meta pre-
tendida, mas a pri-

meira barreira é já esta 
tarde. O grau de dificul-
dade não é elevado, mas 
mesmo assim convém ao 
ABC/UMinho não facili-
tar na jornada inaugural 
que abre a segunda fase 
do campeonato da I Di-
visão (playoff do título).

«Uma equipa que as-
sume, desde o início, que 
quer ser campeã tem de 
ganhar os dois jogos. Is-
so faz parte da nossa am-
bição. O Passos Manuel 
é uma equipa que tem 
vindo a crescer e que cria 
sempre dificuldades aos 
adversários, mas só pen-
samos em vencer os dois 
jogos [fora e em casa]», 
realçou Ricardo Pesqueira, 
na antevisão à partida de 
hoje, com início às 18h30.

abc/UMInho desloca-se esta tarde ao pavilhão do passos manuel 

Regresso sem facilitar 
com os olhos no título 

ABC começa hoje a caminhada rumo ao desejado título de campeão 

«Acreditamos que po-
demos tornar o jogo aces-
sível; só nós é que pode-
mos tornar a partida mais 
fácil», acrescentou, sobre 
este regresso do plantel à 
competição. 

Nuno Rebelo também 
referiu que «a jogar com 
cabeça» é meio caminho 

para destronar o opositor 
lisboeta e assim «demons-
trar todo o potencial» dos 
academistas, garantindo 
que não há uma priorida-
de entre as duas compe-
tições em que o ABC es-
tá inserido. 

«Queremos demons-
trar o nosso potencial pa-

ra o Passos Manuel não 
acreditar que pode vencer 
o segundo jogo. Já não te-
mos hipóteses de vencer 
a Taça de Portugal, mas 
temos muita vontade de 
ganhar o campeonato e a 
Taça Challenge. Todos os 
dias treinamos com essa 
intenção», fechou.  
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Madeira Andebol Sad e Ben-
fica protagonizam hoje o
jogo mais importante da

jornada que marca o arranque
dos “play-offs”. Os lisboetas ter-
minaram a fase regular à frente
dos madeirenses, mas é sabido
que os insulares há muito que
tomaram o gosto de criar muitas
dificuldades aos adversários pas-

sam pelo Pavilhão do Funchal,
que a acolhe a partida a partir
das 19 horas.
Com os "play-offs" do Cam-

peonato Fidelidade Andebol se-
rão definidos o campeão nacio-
nal e ainda as equipas que ga-
rantem acesso a uma competi-
ção europeia na próxima tem-
porada. JM

Madeira SAD quer surpreender
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ANDEBOL 
3.ª CONCENTRAÇÃO 
NA ESCOLA DA APEL 
A terceira concentração da inicia-
tiva Andebol Kids, desta feita re-
ferente à época 2015-2016,
organizada pelo Madeira Andebol
SAD, realiza-se hoje, a partir 9
horas, na Escola da Apel, com en-
trada pela Rua do Til.
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PORTUGAL 
SUBIU NO RANKING 
Portugal subiu um lugar no 
ranking da EHF, para 13.°, 
entrando num patamar que 
vai permitir, na próxima épo-
ca, colocar o campeão nacio-
nal na Champions League, 
duas equipas na Taça EHF e 
uma na Challenge Cup. Caso 
ABC ou Benfica vençam esta 
competição, na qual já estão 
apurados para os quartos de 
final, haverá mais uma vaga. 
A Alemanha lidera o ranking, 
à frente de Espanha. 
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"r'4!"3M4,Ó1  

Campeonato nadonal - 
Grupo A -1/4 Final -1.° 
logo: Madeira SAD-Benfica, 
17h00; Passos Manuel-ABC, 
18h30. 

ASQUETEBOL  
Liga - 20.2  Jornada: 
Benfica-Ovarense,15h00; 
V. Guimarães-Eléctrico, 
15h00; Maia 
Basket-Lusitânia,16h00; B. 
Barcelos-Galitos Barreiro, 
17h30; FC Porto-CAB 
Madeira,18h00. 

42.3  Volta ao Algarve - 4.3  
etapa - São Brás de 
Alportel-Tavira, 
na distância de 194 km. 
Volta a Omã, com 
a participação de Rui Costa 
(Lampre-Mérida), prova 
a decorrer até dia 21. 
Volta à Andaluzia 
(Espanha), com 
a participação de José 
Gonçalves (Caja Rural), 
prova a decorrer até dia 21. 

I Liga -23.3Jornada: P. 
Ferreira-Benfica,18h30; 
Académica-Rio Ave, 20h45. 

I Divisão -17a Jornada: 
Fundão-Burinhosa, 15h00; 
Modicus-Quinta Lombos, 
18h30; Braga-Belenenses, 
16h00; Gualtar-Olivais,  

17h30; Rio Ave-Sporting, 
18h00; S. João 
Urgicentro-Benfica,18h30; 
Leões Porto Salvo-Boavista, 
19h00. 
Juniores A -1Divisão - 2.3  
Fase - Apuramento 
Campeão - 1.2  Jornada - 
Sporting-FC Porto. 
Manutenção/Descida -
Zona Norte: 
Feirense-Braga; 
Vizela-Leixões; Gil 
Vicente-Moreirense. Zona 
Sul: Loures-Leiria. 
Juniores A- II Divisão - 22  
Fase -13  Jornada - Subida 
- Zona Norte: 
Operário-Chaves; Ac. Viseu-
Oliveirense; 
Fafe-Padroense. Zona Sul: 
Estoril-V. Setúbal; 
Naval-Cova Piedade; 
Maritimo-Real (16h00), 
Manutenção/Descida -
Série A: Aves-Merelinense; 
Mondinense-Varzim; 
Neves-Tirsense; 
Freamunde-Limianos. Série 
B: Arouca-Canidelo; 
Penafiel-Lourosa; 
Sousense-Paredes; 
Sanjoanense-Torre 
Moncorvo. Série C: 
Gouveia-Marinhense; 
Castelo Branco-Anadia; 
Estação-Marinha; 
Beira-Mar-Vigor Mocidade. 
Série D: Atlético-Caldas; 
Electrico-Alcanenense; 
Alverca-1° Dezembro; 
Sintrense-Linda Velha. Série 
E: Despertar-Quarteirense; 
Barreirense-BM Almada; 
Juventude-Pinhalnovense; 
Olhanense-Farense. 
Juniores B- 2.2  Fase - 4.2  
Jornada - Apuramento de 
Campeão - Zona Norte: 
Tondela-Gil Vicente. Zona 
Sul: V. Setúbal-Académica. 
Manutenção/Descida -
Série C: Beira-Mar-Leiria 
(15h30). Série E: 
Louletano-Praia de 
Milfontes (15h30). 

Campeonato nadonal 
2.a fase, play-offs, 2.3  
jornada: Apuramento 
do Campeão Nacional 
Divisão Elite - 
Benfica-Castélo da Maia, 
17h00; Fonte Bastardo-Sp. 
Espinho, 19h00. 
Apuramento de campeão 
I Divisão - Madalena-V. 
Guimarães; São 
Mamede-Caldas, 17h00. 
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BBIRCA BI 
TESE NA MADEIRA 
O Benfica tem hoje (17h00), 
no Funchal, aquele que será o 
mais equilibrado dos jogos 
dos quartos de final, frente 
ao Madeira SAD. "Os nossos 
jogadores sabem que em dia 
`sim' podem vencer qualquer 
adversário", diz Frederico 
Machado, diretor desportivo 
dos insulares, enquanto o 
técnico benfiquista, Mariano 
Ortega, espera "muito 
equilíbrio". Também hoje, o 
ABC visita o Passos Manuel. 
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AVANCA 24 

30 
Pavilhão Adelino Dias Costa 

Árbitros: Tiago Monteiro e António 
Trinca (AA Lisboa) 

j;:), ~1 
Daymaro Salina na luta com Jenilson Monteiro junto à linha dos seis metros 

Salina a faturar. 
An tes do intervalo, o FC Por-

tovenciaporseisgolos (10-16), 
vantagem que foi (com ligeiras 
oscilações) mantendo no rea-
tar da partida. O Avanca, bem 
organizado, soube reduzir -
24-28, aos 56' -, mas o FC Por- 

to, com a sua rápida circulação 
de bola, teve sempre o jogo 
controlado. Repetiu-se a boa 
réplica por parte da equipa de 
Carlos Martingo, que, na fase 
regular, já tinha dado trabalho 
ao campeãono Dragão, e que 
vai lutar pelo terceirojogo. 

RAY Off 
CU:yrs f.;.  ro-!.; 

À melhor de3jogos 
19/02 

''FCPORTO 30 
28,02 
èi 

06,03 À metiorde S jogas 
19/03 ; 26103 . 
16/0423/04 ; 

30/04 FC Porto 'AVANCA 

27/02 05/03 obteve a 
BENFICA 

201021 
- 

Ia
ia melhor 

'.. MADEIRA SAD 1-7 - - Á metia de 5 jogos 
série de 

CgGS vitórias 
consecuti- 

ABC 
20IC2 770 

1:1 vas de 
sempre 
(24); 23 PASSOS MANUEI. - 

SPORTING 
2V02 27;92 iiO3 ► 19,03 . 26;03 : 

16/0423101: 
nesta época 

30104 mais a final 
de 2015 'AGUAS SANTAS—  

-Equipa que joga em casa 

PINTrtrPnT  FC Porto prolongou invencibilidade no arranque do play-off. 
Avanca voltou a dar luta, mas o heptacampeão estava atento 

DRAGAOAUNTRIUNFO 
DASMEIAS-FINAIS 

FCPORTO 

Hugolaurentino Gr 

David Sousa Gr 

RuiSliva 6 

GilbertoDuarte 4 

Aleis Borges 2 

DaymaroSarina 4 

Cunl Morales 6 

Ricardo Moreira 2 

Nalgo Santos 

GUStavo Rodrigues 2 

Jordan Pitre 1 

ANgoe1Martins 1 

Nuno Gonçalves 

AntOnioAreia 2 

Nu no Roque 

Treinador: Treinador: 
Carlos Martingo Ricardo Costa 

Ao intervalo14-20. 

PAarcha.05' 0-2,10' 4-4,15' 7-6. 20', 841, 

25' 9-14, 30' 11-16 35'13-18, 40'16-22 
45' 18-23, 50'20-25, 55' 23-28, 60' 2440 

PAULACAPECAMARTINS 
••• O FC Porto triunfou na 
deslocação aAvanca (30-24) e, 
tendo superado o primeiro 
teste dos quartos de final do 
play-off, o heptacampeão fi-
cou a uma vitória de se tomar 
semifinalista. Para chegar vi-
torioso ao Dragão, onde volta 
a jogar no dia 28, o FC Porto 
teve de dobrar um adversário 
que a muitos colocou dificul-
dades neste campeonato. 

O Avanca, que se estreou 
comum plantel jovem na I Di-
visão, conseguiu integrar o 
lote das oito equipas que lu-
tam pelo título, merecendo 
cautelas por parte dos dragõ es 
que não puderam descansar 
tanto jogadores nucleares 
como Gilberto Duarte ou Rui 
Silva (juntos totalizaram dez 
golos). Os minutos iniciais fo-
ram apertados parao FC Porto, 
que sofrendo duas exclusões 
conseguiu, ainda assim, man-
ter uma meia distância eficaz 
e a baliza bem vigiada por Lau-
rentino - Quintana está au-
sente após cirurgia ao baço, 
tendo paragem prevista de 
cinco semanas. 

Victor Alvarez e Pedro Val-
des, no Avanca, iam encon-
trando espaços para dobrar os  

azuis e brancos, mas, com solu-
ções para tudo, estes consegui-
ramdistanciar-se, pondoafun-
cionar, sempre que necessário, 
o ataque rápido, com Daymaro 

esta a 
ze 

//lereCl'AI tios,  finas 
e4toy.1 ()rgtalhoso" 
Cadoslidarthigo 
Treinador do Avanca 

"O Avanca causou 
problemas. 
Tivemos de fazer 
um bom jogo para 
vencer" 
Ricardo Costa 
Treinador do FC Porto 

Ok,Ite4~ire,4toap~u 
cedo nojogo paYa 
metralhar a baliza do 

,  Avanca. O cubano deixou 
ro que seria difícil 
ara meia distância 

-{artista, sendo que os 
seus seis golos surgir 4in 
sempre 0541 Mtnin:11-1,os 

importantes, ajudando a 
cavar a: ittrença.  

AVANCA 

Pedro Carvalho Gr 

Luis Silva Gr 

Pedro Va$des 4 

DiogoOilveira 3 

Miguel Baptista 4 

Ricardo Ramos 1 

Ricardo Mourão 3 

Jenilson Monteiro 1 

Victor Ahrme2 3 

NunoCarvalho 1 

VascoSantos 2 

kartoSousa 
AlbertoSiNa 

João Canralho 1 

André Nagaiháes nj 
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A12FC Porto entra com pé direito no play-off
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20-02-2016

Meio: Jogo Online (O)

URL:http://www.ojogo.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=5039162

 
Publicado ontem às 23:06
 
 O FC Porto bateu esta tarde o Artística de Avanca por 30-24, no primeiro jogo dos quartos de final do
grupo A, a contar para os play-offs do Campeonato Nacional de Andebol.
 
 A participar pela primeira vez nesta fase do Campeonato Nacional de Andebol, o Avanca disputou um
encontro equilibrado até aos minutos finais, tendo estado em vantagem até à passagem do minuto
10º, período no qual o FC Porto assumiu a liderança no marcador e não mais largou.
 
 O Avanca entrou em campo com a certeza de que para a próxima época estará na I Divisão e foi isso
mesmo que se assistiu no pavilhão Comendador Adelino Dias da Costa: duas equipas da mesma
divisão.
 
 O heptacampeão português venceu o primeiro jogo de uma fase jogada à melhor de três e por isso,
ainda nada está decidido. O próximo encontro entre estas duas equipas está agendado para dia 28,
domingo, no Dragão Caixa.
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base de dados : 

Fronha! - Liga Alem' (Jornada 22) - Eintracht 
Frankfurt-Hamburgo, 0-0 
Liga Espanhola (Jornada 25) - Levante-Geta-
fe, 3-0 
Liga Francesa (Jornada 27)- Bordéus-Nice, 0-0. 
Liga Italiana (Jornada 28) - Bolonha-Juventus, 
0-0 

Andebel -1' Divisão Nacional (2.. Fase) -
Grupo A - Play-off (Quartos de final - logo 1) -
Madeira SAD-Berif Ira (17), Passos Manuel-ABC 
(1830) 
Alleeleore - Campeonato de Portugal Absolu-
tos em Plata Coberta - As 14 horas, no Expo-
centro de Pombal 
Mosqueais! - Liga - Bentica-Ovarense (15), V. 
Guimaraes- Eléctrico (15), Maia Basket-lusita-
nla (18), Barcelos-Galitos FC (17.30), F C Porto-
CAB Madeira (18) 
Quallficaçio Eurobasker2017 (Femininos) -
Grupo E - Portugal -islandia (18 30 - Pav. Mun. 
(Bravo) 
Odiento - 42.. Volta ao Algar« - 4.' Etapa -
5. Bras de Alporrel-Tavira (194 km). 
~bei - Liga - P Ferreira-Benfica (18.30). 
Acadêmica-Rio Ave (20.45) 
Juniores A - Olvlsile (2.. Fase) - Ap. Cam-
peão - Sporting-F. C Pono (15) Descidas - Zona 
Norte - Gil Vicente-Moreirense (15), Feirense-
Braga (15). Vizela-Leixões (15). Zona Sul - Lou-
res-U. Lona (15) 
Juniores A - 2.. Divisão (2.• Fase) - Ap. Cam-
peai - Zona Norte - Operano-Chaves. Ac Viseu-
Ofiveirense, Fate-Padroense. Zona Sul - Maríti-
mo-Real, Estonl-V. Setúbal, Naval-C. Piedade_ 
Descidas - Serie A - Aves-Merebnerise, Mondi-
nense-Varzim, Neves-Tirsense, Freamunde-Li-
mianos. Série B - Arouca-Canidelo, Penaflel-
Lus. Lanosa, Sousense-Paredes, Sanjoanense-
E. Moncorvo. Série C - Gouveia-Marinhense. DC 
Branco-Anadia, Estaçaa-L. Marinha, Berra-Mar-
V. Mocidade. Série D - Atleoco-Caldas, Sintren-
se-Linda-a-Velha, Alverca-1 ° Dezembro, Eléc-
trico-Alcarienense.Sene E - Barreirense-BM Al-
madasDespertar-Quarteirense, Juv. Evora-Pi-
nhalnovense Offlanense-Farense logos às 15 
horas. 
Nobres 5 (2.. Fase) - Ap. Campeio - Série 
Norte - Tondela-Gil Vicente (15). Série Sul - V. 
Setúbal-Akadémica (15) Descidas - Série C - 
Beira-Mar-U Leiria (15.30). Série E - Louletano-
P. Montes (1530). 
Juniores C (2.° Fase) - Descidas - Série E - El-
vas-L Marinha (15.30). . 
A. F. Alume - Divisa°. Padernense-Gula, 
Quarteira-Faro Benfka, Lagoa-Odtaxem, Mon-
carapachense-Armacènenses, SlIves-Esp. La-
gos. Monchiguense-Quarteirense,11 Esperan-
ças-Ferreiras, Imonal-Culatrense. logos Is 15 
horas. 
A. F. Porto - 2.. OMsão - Série 1- Gondim 
Maia-Ramaidense (15), Senhora Hora-At. Gervi-
de (15). Candal-Fut 115 (15). Série 2 - Pena-
maior-Tirsense (15), Codessos-Carvalhosa (15). 
Monte COrdova-Ronz (15). Sêne 3 - Felguedas 
1932-Frende (15), Airaes-P Gaiato (15) 
Juniores -1.' Divisão - Série 1- LeixOes-Sal-
gueiros 08 (Mun. teça Palmeira),Pasteleira-Va-
ladares Gaia, Paciroense-Rio Ave, Foz-AvinteS, 
Grip-Leverense, Boamsta-Colmbrbes (At Rio 
Tinto), a Boum-Arco:elo, Nogueirense-VIla FC 
Séne 2 -1.° Maio Figuebo-Cabeça Santa, Lou-
sadarValonguense. Felguelras 1932-Rebordosa 
(13). Trotense-Ermeslnde 1936, S. Maninho-
Gondomar, Vila Mel-Amaraste, Attenense-Fol-
gosa Maia, E Floretes-Lagares. logos às 15 ho-
ras 
Juvenis - Divisão - Sêne 2 - A Gandra-Pa-
redes (15). Frearnunde-Aves (19). 
Manda - Divisão - Serie 1- Col Errnesin-
de-leixOes (14.30), Coimbrbes-Trofense. Vai-
bm-Valadares, Salgueiros 08- Dragon Force 
(12.30 - Campo Viso), Avistes-Infesta, Boavis-
ta-Nogueirense (13.15). Mala Lidador-Rio Ave 
(17,15), Candeio-ViLanovense. Série 2 Frea-
munde-P. Feneira (17), Amarante-Lousada, Pe-
nabel-Sousense (17), Várzea-Calç. Cidrões, 
Tuas-S. Maninho. Vila Mel-Gondomar (1.3.15) 
Valonguense-Lixa, Tirsense-Aves (Mun. Rada-
ba). Jogos as 15 horas' 
Furai - Liga - Fundão-Bunnhosa (15), Braga-
Belenenses (16), &altar-Olivais (1730), Rio 
Ave-Sponing (18), MOdicus-Quina Lombos 
(18.30), &ao loto-BenfIca (18.30), L. Porto Sal-
vo-Boavista (19) 
~piei ern Patlas - L' Divisão Nacional - F. 
C Porto-Paço Arcos (15). AO Valongo-Sanjoa-
senso (1830), Benfka-HA Cambra (19), Olivei-
rense-Turguel (21), lixe Viana-Ffsica (2130), 
Candelaria-HC Braga (22). 
Mataçie - Campeonato Nacional de Longa 
Distância - As 10 e 16 horas, final na Piscina 
Municipal de Rio Maior 
Raperild - Taça de Portugal (Malas-finais) - 
Oireito-CDUL (17). 
Vaildbed - Seniores Nasaiiinos - Divisão de 
Elite (Play-off) - Ap. Campeio (Meias-Finais -
logo 2) - Benfica-Castelo Mala (17), F Bastardo-
Sp Espinho (19) 
1. °bisão Nacional (Play-off) Ap Campeio 
(Melas-Finais - logo 2)- CA Madalena-V Gui-
maraes (16), Ac S. Marnede-Caldas (17) Serie 
dos Últimos - Vilacondense-Ac. Espinho 
(15.30), Leixões-Esmoriz (17) 
Seniores femininos - Divisão de Elite (Play-
off) - Ap. Campeio (Meias-Finais - logo 2) -
Atlético VC-Leixbes (17) 
L° Divisão Nacional (Ptay-off) - AP. Campeio 
(Meias-Finais - logo 2) - &avista-Braga (19) 

Ribeirense- Lusõfona VC (19). 
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Alexis Borges fez dois golos 

F. C. Porto 
vence fora 
e decide 
em casa 

O F. C. Porto ganhou, on-
tem, fora ao Avanca, por 30-
24, no primeiro jogo do play-
off de apuramento de cam-
peão da 1.' Divisão de ande-
bol, e decidirá em casa o 
apuramento para os quartos 
de final. A próxima partida 
está marcada para o dia 28. 

À semelhança do sucedi-
do no último jogo da fase re-
gular no Dragão Caixa; a for-
mação de Aveiro mostrou ser 
um osso duro de roer e cau-
sou alguns danos aos hepta-
campeões, em especial nos 
primeiros 20 minutos, perío-
do durante o qual o técnico 
Ricardo Costa teve de gerir 
quatro exclusões e a lesão de 
Hugo Santos, que afastou o 
ponta do restante encontro. 

Os azuis e brancos entra-
ram bem, mas aos 10 minu-
tos viram o Avanca passar 
para a frente (5-4). Na fase de 
ascendente caseiro, o F. C. 
Porto apenas conseguiu ir 
empatando, só reassumindo 
o comando das operações 
volvidos oito minutos. A par-
tir daí, os dragões não mais 
largaram a dianteira até ao fi-
nal. Ao intervalo já venciam 
por 16-11, vantagem que ge-
riram, sem grandes dificul-
dades, na segunda parte, jus-
tificando inteiramente o 
triunfo. SUSANA SILVA 

Avenca Z4 
F. C. Porte 30 
Local Complexo Adelino Dias Custa, em Avario, 
Árbitros Ilago Monteiro e António boca. 
Amai Pedro Carvalho (GR), Pedro Vades (4), 
Vector Alvarez (3), Ricardo Mourbo (3), Diogo 
Oliveira (3), Ricardo Ramos (1) e Alberto Silva (1) - 
sete inicial Luis Silva (GR), Nono Carvalho (1), 
Miguel Rapósta (4), lerillson Monteiro (1), Vasco 
Santos (2/ Marco Sonsa e lobo Carvalho (1) 
Treinador Carlos Martingo 
F. C. Pede Hugo Laurenono (GR), Gilberto Duarte 
(4), Cura Mudes (6), Dayrnaro Salina (4), Ricardo 
Moreira (2), A/eds Borges 2) e Hugo Santos -
sete oscial - David Sousa GR), Gustavo 
Rodrigues (2), Miguel Manias (I), Rui Silva (R). 
Nono Gonçalves, António Areia (2), Nuno Roque e 
Jordan Rire (1). 
Treinador Ricardo Costa 
Ao Intervalo 11- 16. 
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LUIS SILVO 
J. MONTEIRO 
VASCO SANTOS 
MARCO SOUSA 
ALBERTO SILVA 
NUNO CARVALHO 
JOÃO CARVALHO 

00 
1 0 
2 0 
0 2 
1 0 
1 0 
1 0 

DAVID SOUSA O O 
G RODRIGUES 2 
MIGUEL MARTINS 1 
NUNO GONÇALVES O 
HUGO SANTOS O 
ANTONIO AREIA 2 
NUNO ROQUE O 
JORDAN PITRE 1 

o 
o 
o 
o 
o 
o 

O 

    

Ao vencer em Avanca, o 
FC Porto inicia o playoff 
da mesma forma que 
percorreu a primeira fase 

REENTRADA A  GANHAR 

 

 

BENFICA PONDERA 

João Comédias 
referenciado 

Em fim de ciclo como trei-
nador Mariano Ortega, o Ben-
fica encara a hipótese de con-
tratar outra equipa técnica 
para a próxima época. E João 
Comédias, treinador do Passos 
Manuel, começa a ser falado na 
Luz. É que o projeto benfiquis 
ta de aposta na formação tem 
em muito passado pelo clube 
do liceu, onde jogam vários jo 
gadores com ligações às 
águias, casos de Gilson Cor-
reia, Miguel Moreira, João Ca -
sal, Gonçalo Valério, João Fer-
reira ou Gonçalo Ribeiro, por 
exemplo. 

A decisão, no entanto, pode 
não estar ainda tomada, de-
pendendo da ponta final do 
Benfica, que luta pelo título, 
Taça e Challenge. o A.R. PODER. Cubano Alexis Borges impõe o físico entre a defesa do Avanca 

IIRIL-11~~1.111 

24  30 
AVANCA FC PORTO 

Carlos Martingo0 ()Ricardo Costa 
GLS ExC 615 ESC 

P CARVALHOO O O H LAURENTINOO 0 O 
PEDRO VALDÉS 4 O RUI SILVA 6 O 
vt( TON. AIVAREZ 3 2 DAYMARO SALINA 4 1 
MIGUEL BAPTISTA 4 2 GILBERTO DUARTE 4 1 
RICARDO MOURAO 3 1 YOEL MORALES 6 1 
DIOGO OLIVEIRA 3 0 RICARDO MOREIRA 2 O 
RICARDO RAMOS 1 2 ALEXIS BORGES 2 1 

AO INTERVALO: 11-16 

LOCAL: Pavilhão Adelino Costa, em Avanca 

ÁRBITROS: Tiago Monteiro e António Trinca 

TRAJETO DO CAMPEAO 
1/41MAL (Melhor de 3)  1/2 FINAIS  (Melhor de 5)  FINAL  (Melhor de 5) 

FC Porto (19) 

CAMPEÃO NACIONAL 

7, 11,14,21* e 28 mai' 

19 e 26 mar, 16, 23' e 30 abr * 
*Se necessário 

Avanca (82) 
28 fev e 6 mar* 

Madeira SAD (59) 

Benfica (49) 
Hoje (17h), 27 for e Smar• 

Sporting (32) 

Águas Santas (69) 
Amanhã, 27 fev e 5 mar' 

Passos Manuel (72) 

ABC (22) 
Hoje(18h30), 27fev e 5 mar* 

19 e 26 mar, í6, 23' e 30 abr' 

ADÉRITO ESTEVES 

O FC Porto confirmou ontem 
o favoritismo diante do Avanca, 
continuando, no primeiro jogo do 
playoff, o percurso 100% vitorio-
soque traz da primeira fase. Os seis 
golos de diferença (30-24) dizem 
pouco de uma partida em .que os 
dragões só precisaram de ser 
competentes na gestão da vanta - 
gem ao intervalo (16-11). 

Durou 16 minutos a resistência 
do Avanca . Depois desse período, 
em que a Artística foi alternando o 
comando do marcador, o FC Por-
to alterou o seu 6x0 para uma de-
fesa maispressionante, ganhando 
muito com a mudança. E quando 
os homens de Carlos Martingo  

conseguiam passar a muralha de-
fensiva, havia o guardião Hugo 
Laurentino a salvar o castelo do 
dragão, mostrando - se dúvidas 
houvesse - que Ricardo Costa tem 
uma excelente alternativa na au-
sência de Alfredo Quintana, ope-
rado esta semana. 

Foi na segurança do internacio-
nal que se iniciou a fuga dos portis-
tas. Se a equipa da casa até estava 
na frente aos 16 minutos (8-7), os 
azuis e brancos iniciaram aí um 
parcial de 7-1 até ao minuto 24, 
passando a liderar. 

Na segunda parte, fazendo uma 
gestão rigorosa, os dragões manti-
veram a sua supremacia nos 4-5 
golos de diferença, não dando 
margem para o 8° classificado da  

fase regular sonhar em dar a volta . 
Carlos Martingo, treinador do 

Avanca, afirmou que, "com uma 
diferença de 5 golos, o FC Porto 
nuncaperdeu o controlo". 

Já Ricardo Costa, técnico dos 
dragões, salientou a importância 
de "começar o playoff com uma 
vitória, dedicada a Alfredo 
Quintana". o 
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João Comédias referenciado pelo Benfica
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20-02-2016

Meio: Record Online Autores: Alexandre Reis

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=cbfad5ee

 
Em fim de ciclo com o treinador Mariano Ortega, o Benfica encara a hipótese de contratar outra equipa
técnica para a próxima época. E João Comédias, treinador do Passos Manuel, começa a ser falado na
Luz. É que o projeto benfiquista de aposta na formação tem em muito passado pelo clube do liceu,
onde jogam vários jogadores com ligações às águias, casos de Gilson Correia, Miguel Moreira, João
Casal, Gonçalo Valério, João Ferreira ou Gonçalo Ribeiro, por exemplo. A decisão, no entanto, pode
não estar ainda tomada, dependendo da ponta final do Benfica, que luta pelo título, Taça e Challenge.
Autor: Alexandre Reis
 
 05h38
 
Alexandre Reis
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João Comédias referenciado pelo Benfica
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20-02-2016

Meio: Sábado Online

URL:http://www.sabado.pt/ultima_hora/detalhe/joao_comedias_referenciado_pelo_benfica.html

 
Encarnados em fim de ciclo com o treinador Mariano Ortega 05:38 . Record Por Record Em fim de ciclo
com o treinador Mariano Ortega, o Benfica encara a hipótese de contratar outra equipa técnica para a
próxima época. E João Comédias, treinador do Passos Manuel, começa a ser falado na Luz. É que o
projeto benfiquista de aposta na formação tem em muito passado pelo clube do liceu, onde jogam
vários jogadores com ligações às águias, casos de Gilson Correia, Miguel Moreira, João Casal, Gonçalo
Valério, João Ferreira ou Gonçalo Ribeiro, por exemplo. A decisão, no entanto, pode não estar ainda
tomada, dependendo da ponta final do Benfica, que luta pelo título, Taça e Challenge.
 
 05:38 . Record
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FC Porto entra no play-off com vitória sobre o Avanca (30-24)
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19-02-2016

Meio: Bola Online (A)

URL:http://www.abola.pt/modalidades/ver.aspx?id=598628

 
O FC Porto entrou da melhor forma no  play off  do campeonato Andebol 1, ao vencer no recinto do
Avanca, por 30-24. A equipa da casa ainda equilibrou até meio da primeira parte, mas os dragões
tomaram a dianteira a partir do minuto 18 (10-8) e não mais permitiram aproximações no marcador.
As equipas voltam a encontrar-se no dia 28, no Dragão Caixa.
 
 19-02-2016
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ATLETISMO
| Redacção | 

A I Corrida/Caminhada Solidá-
ria  tem como objectivo angariar
verbas que permitam dar conti-
nuidade ao trabalho social que
tem sido realizado através do
Centro Comunitário da Vila de
Prado — informou a delegação
de Braga da Cruz vermelha Por-
tuguesa. 

A corrida terá cerca de 10 km e
haverá simultaneamente uma ca-
minhada de acompanhantes de
cerca de 5 km, percorrendo ca-
minhos adjacentes à margem di-
reita do rio Cávado. 

A organização conta com cerca
de 500 participantes, devendo os
interessados seguir todas as in-
formações através do evento
criado no Facebook, I Corrida
Solidária Vila de Prado, ou pe-
dindo informações através do
correio electrónico corridasoli-
dariaprado@gmail.com. 

O Centro Comunitário da Vila
de Prado,  resposta social para a
qual revertem as receitas da pro-
va, inclui actividades de educa-
ção e animação sociocultural di-
rigida a crianças e jovens em
idade escolar; animação comu-
nitária dirigida à população acti-
va; atendimento/acompanha-
mento social de indivíduos e

famílias em situação de carência
económica, de risco, de depen-
dência, de exclusão e/ou de vul-
nerabilidade social, informou
ainda a mesma fonte.

Segundo a Cruz Vermelha de
Braga, a treinadora de atletismo,

que agora é também vereadora
na Câmara Municipal de Braga,
“recebeu com entusiasmo o con-
vite” para ser madrinha da prova
que conta também com o apoio
público de Carlos Resende, o
treinador de andebol do ABC.

Sameiro Araújo é madrinha
na corrida solidária em Prado
CRUZ VERMELHA PORTUGUESA vai promover dia 20 de Março, na vila de
Prado, a I Corrida/Caminhada Solidária. A treinadora de atletismo Sameiro
Araújo, nascida naquela localidade, vai ser ‘madrinha’ da iniciativa.

DR   

Natural de Prado, Sameiro Araújo vai ser madrinha de prova da Cruz Vermelha
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Jogos com os “grandes”
não tiram sono ao técnico

AMBIÇÃO Depois de ter feito
uma primeira fase de grande
qualidade, que lhe permitiu as-
segurar a manutenção, a equipa
sénior começa hoje (21 horas) a
disputar, em casa, o “play-off”
de apuramento do campeão na-
cional. A oitava posição alcan-
çada na fase regular, e último de
acesso à decisão do título, leva-
a a ter que defrontar o FC Porto,
tão só a melhor equipa portu-
guesa da actualidade e única in-
victa no campeonato.

Também o treinador Carlos
Martingo tem forte responsa-
bilidade no percurso de quali-
dade de uma “equipa ganhado -
ra”, em que os jogadores tam -
bém são “cota-parte” do suces -
so alcançado. E o técnico não
esconde que, atingida a meta
traçada no início da época - leia-
se manutenção e apuramento
para o “play-off”- , é hora de
me lhorar o oitavo lugar desde
já garantido.

Antevendo os jogos que se
avizinham com o FC Porto,
Carlos Martingo revela a con-
versa que teve com os jogado-

res: “Que remos obrigar o FC
Porto a disputar os três jogos,
se possível começando por ten-
tar dar seguimento a grande
exibição que a equipa fez no
Dragão Cai xa na fase regular.
Depois, vamos tentar obter o
melhor lugar possível no final
do campeonato”, .

Mas há a Taça de Portugal,
com a deslocação ao recinto de
outro “grande” o Benfica. “É ver-
dade que não era a equipa que
preferíamos, porque havia ou-
tras equipas com as quais te-
ríamos possibilidades de seguir
em frente, mas foi o Benfica e é
com eles que temos que jogar.
Nos jogos do campeonato não
demos a imagem que quería-
mos, agora, sendo a uma par-
tida eliminar, vamos tentar fazer
uma ‘gracinha’”, perspectiva o
técnico.AC

Andebol
1.ª Divisão Nacional

D.R.
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“ Quem sabe se um dia
as conquistas chegarão”
Andebol José Costa é o responsável máximo da Artística de Avanca. Presidente
da Direcção confessa que sonha com algo mais do que a manutenção
Avelino Conceição

A equipa sénior da Artística de
Avanca já conseguiu, esta épo -
ca, a melhor classificação de
sempre da história do clube.
Terminou a fase regular da Di-
visão A1 do Andebol nacional e
prepara-se para disputar o
“play-off” de apuramento do
campeão, ainda que tenha que
defrontar o FC Porto. Mas o ob-
jectivo da manutenção está al-
cançado e um dos obreiros
desta última conquista é o pre-
sidente da Direcção, José Costa,
um ex-praticamente que lidera,
com paixão, o clube há 16 anos
consecutivos.

Diário de Aveiro: Assegu-
rada a manutenção na Divi-
são A1, pode dizer-se que o
balanço da época é positivo,
já que a equipa atingiu o prin-
cipal objectivo?
José Costa: “O balanço é até
muito bom, porque estamos
entre os oito melhores clubes
nacionais. Sabíamos que não
seria tarefa fácil, mas com o
trabalho de todos - jogadores
equipa técnica e direcção, foi
conseguimos. Mas queremos
mais, porque a época ainda
não terminou”.

Curiosamente, a Artística vai
defrontar, no “play-off”, o FC
Porto, clube com quem tem
um protocolo. Esta parceria

é para continuar no futuro?
“Esta ligação com o FC Porto
tem sido bastante importante
em termos desportivos, mas é
também uma ligação interpes-
soal. Só assim é possível con-
seguirmos bons resultados,
mas também interessa ao FC
Porto rodar alguns jogadores
no nosso clube, valorizando-
os para um possível regresso.
Concerteza, os dois clubes vão
continuar com esta parceria”.

Agora que parecer estar
consolidada a presença da
equipa sénior entre os gran-
des da modalidade, quais são
os outros objectivos do clu -
be a curto prazo?

“Temos muitos objectivos e so-
nhos. Primeiro que tudo que-
remos manter as equipas de
formação num bom nível com-
petitivo, mas também quere-
mos apostar no andebol femi-
nino nessa área. Não menos
importante será melhorar as
condições das nossas instala-
ções, depois há bem pouco
tem po ter havido uma inter-
venção no pavilhão, em que a
Câmara Municipal de Estarreja
teve um papel importante. Mas
também é importante melho-
rarmos as condições de quem
nos visita, pois recebemos os
melhores clubes nacionais e os
nossos balneários e posto mé-
dico precisam de ser reformu-

lados. Há ainda algum trabalho
a fazer relativamente às condi-
ções da comunidade, que é
parte muito importante para a
visibilidade do clube”.

E para quando sonhar com
algo mais que a luta pela ma-
nutenção?
Mentiria se dissesse que não
sonho com a conquista de tí-
tulos, porque é também para
isso que cá andamos. Ganhar
uma Taça de Portugal, por
exemplo, ou lutar por lugares
mais cimeiros na classificação,
é um sonho legitimo. Quando
estávamos  no distrital há uns
anos atrás, eu disse que have-
ríamos de chegar à Terceira Di-
visão Nacional,depois à Segun -
da e, hoje, já estamos entre as
melhores equipa nacionais. Sa-
bendo que é muito difícil che-
gar mais longe, agora é preciso
trabalhar para a consolidação
do clube na 1.ª Divisão, sem
deixar de apostar na formação
e acreditando que o futuro po-
derá ser risonho. Quem sabe
se um dia as conquistas tam-
bém chegarão”.

A direcção vai apostar na
continuidade do técnico Car-
los Martingo à frente da
equipa sénior?
O Carlos Martingo tem feito
um trabalho extraordinário,
por isso vai continuar e ele
sabe dessa nossa vontade. |

José Costa preside a Artística de Avanca há 16 anos consecutivos

D.R.
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Artística de Avanca
inicia hoje o “play-off”
da 1.ª Divisão Nacional
Andebol | P27
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SIR arranca para o sonho
de subir à 1.ª Divisão

Este fim-de-semana tem início
a fase final da 2.ª Divisão na-
cional de seniores femininos,
onde a SIR 1.º de Maio vai lutar
pela subida à 1.ª divisão. A par
da equipa de Picassinos esta-
rão mais sete formações, todas
elas com legítimas aspirações
a alcançar esse objectivo. A SIR

começa por receber o Vela de
Tavira, no sábado, pelas 16h00.

As juniores e as juvenis femi-
ninas da SIR também iniciam
as segundas fases. As juniores
recebem o Alavarium, no do-
mingo, às 15h00. Esta equipa
disputou no passado domingo
a Taça Nazaré Monteiro. per-
dendo com a Juve Lis por 23-
22. Já as juvenis, recebem o Al-
canena, no sábado, às 18h00.|

Andebol
Feminino
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Madeira sad espera "dia
sim" contra com o Benfica 
Equipa preparou embate de amanhã contra os lisboetas num ambiente
descontraído e confiante de que a vitória é possível. 

A
equipa do Madeira An-
debol SAD preparou-se
para o embate contra o
SL Benfica, referente ao
primeiro jogo do “Play

Off”, que tem lugar amanhã, a
partir das 17 horas, no pavilhão
do Funchal, num ambiente de
otimismo, embora os madeiren-

O Pavilhão do Funchal acolhe amanhã, a partir das 17:00, um grande jogo de andebol entre o Madeira SAD e o Benfica. 

ANDEBOL
raul caires
raulcaires@jm-madeira.pt
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ses reconheçam que o favoritis-
mo é para os lisboetas. 
«Eles sabem que num “dia

sim” podem vencer a qualquer
adversário, e também sabem
que em caso de vitória colocam
o Benfica sob grande pressão»,
disse Frederico Machado, diretor
desportivo do Madeira SAD, em
entrevista ao site da Associação
de Andebol da Madeira (AAM),
perspetivando que «se isso acon-
tecer, o favoritismo que o Benfica
goza pode virar-se contra eles,
e ser um fator desestabilizante». 
Instado a descrever o “senti-

mento” no seio da equipa em

relação à partida, Machado disse
que «a equipa está tranquila»,
salientando que «o facto do fa-
voritismo recair no Benfica dá
uma motivação extra”.
Na antevisão dada à AAM, o

professor mostrou-se ainda con-
vencido que quem for ao Pavi-
lhão do Funchal irá «assistir a
um grande espetáculo, com casa
cheia, com jogadores de alto ní-
vel e técnicos conceituados». Di-
rigindo-se aos adeptos, pediu
«que em momento algum dei-
xem de acreditar em nós e tudo
faremos para vos entregar a vi-
tória tão desejada». JM
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Playoffs 2015/16: Resultados
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19-02-2016

Meio: Record Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=cbbc1a0a

 
Palmarés Quartos-de-final (1) FC Porto-Avanca (8), 1-0 Avanca-FC Porto, 24-30 FC Porto-Avanca, 28
de fevereiro *FC Porto-Avanca, 6 de março (2) ABC-Passos Manuel (7) Passos Manuel-ABC, sábado
ABC-Passos Manuel, 27 de fevereiro *ABC-Passos Manuel, 5 de março (3) Sporting-Águas Santas (6)
Águas Santas-Sporting, domingo Sporting-Águas Santas, 27 de fevereiro *Sporting-Águas Santas, 5
de março (4) Benfica-Madeira SAD (5) Madeira SAD-Benfica, sábado Benfica-Madeira SAD, 27 de
fevereiro *Benfica-Madeira SAD, 5 de março *) se necessário
 
 23h01
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Palmarés do campeonato nacional
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19-02-2016

Meio: Record Online Autores: Flávio Miguel Silva

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=f55c7cb

 
O FC Porto venceu o Sporting no quinto jogo da final do playoff e confirmou a conquista do título
2014/15, o sétimo consecutivo e o 20.º da sua história. Clubes com mais títulos: 20 - FC Porto 17 -
Sporting 11 - ABC 7 - Benfica 5 - Belenenses Consulte todos os vencedores: 1951/52 - Sporting
1952/53 -- Salgueiros 1953/54 - FC Porto 1954/55 - não se disputou 1955/56 -- Sporting 1956/57 -
FC Porto 1957/58 - FC Porto 1958/59 - FC Porto 1959/60 - FC Porto 1960/61 -- Sporting 1961/62 --
Benfica 1962/63 - FC Porto 1963/64 - FC Porto 1964/65 - FC Porto 1965/66 -- Sporting 1966/67 --
Sporting 1967/68 - FC Porto 1968/69 -- Sporting 1969/70 -- Sporting 1970/71 -- Sporting 1971/72 --
Sporting 1972/73 -- Sporting 1973/74 -- Belenenses 1974/75 -- Benfica 1975/76 -- Belenenses
1976/77 -- Belenenses 1977/78 -- Sporting 1978/79 -- Sporting 1979/80 -- Sporting 1980/81 --
Sporting 1981/82 -- Benfica 1982/83 -- Benfica 1983/84 -- Sporting 1984/85 -- Belenenses 1985/86 -
- Sporting 1986/87 -- ABC 1987/88 -- ABC 1988/89 -- Benfica 1989/90 -- Benfica 1990/91 -- ABC
1991/92 -- ABC 1992/93 -- ABC 1993/94 -- Belenenses 1994/95 -- ABC 1995/96 -- ABC 1996/97 --
ABC 1997/98 -- ABC 1998/99 - FC Porto 1999/00 -- ABC 2000/01 -- Sporting 2001/02 - FC Porto
2002/03 - FC Porto 2003/04 - FC Porto 2004/05 - Madeira SAD 2005/06 -- ABC 2006/07 -- ABC
2007/08 -- Benfica 2008/09 - FC Porto 2009/10 -- FC Porto 2010/11 -- FC Porto 2011/12 - FC Porto
2012/13 - FC Porto 2013/14 - FC Porto 2014/15 - FC Porto Autor: Flávio Miguel Silva
 
 15h04
 
Flávio Miguel Silva
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FC Porto começa playoffs com vitória
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19-02-2016

Meio: Record Online Autores: Flávio Miguel Silva

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=2d94f61b

 
O FC Porto continua só com vitórias no campeonato nacional. A juntar às 22 da fase regular, os
dragões triunfaram mais uma vez, esta sexta-feira, no campo do Avanca, desta feita no arranque da
fase de playoffs. A formação de Ricardo Costa ganhou por 30-24 quando ao intervalo a vantagem era
de cinco golos (16-11). Yoel Morales e Rui Silva destacaram-se pelos campeões nacionais ao
apontarem seis golos cada. A passagem às meias-finais dos playoffs pode ficar já garantida no dia 28
de fevereiro em caso de vitória dos azuis e brancos no Dragão Caixa. Autor: Flávio Miguel Silva
 
 22h52
 
Flávio Miguel Silva
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FC Porto vence Avanca (30-24) no arranque no play-off
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19-02-2016

Meio: Sapo Online - Sapo Desporto Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=308219fe

 
19-02-2016 23:32
 
 Esta fase é jogada à melhor de três jogos.
 
 Foto: José Coelho
 
 FC Porto vence Avanca (30-24) no arranque no play-off
 
 Por SAPO Desportosapodesporto@sapo.pt
 
 O FC Porto entrou da melhor forma no playoff do campeonato Andebol 1. A equipa "azul-e-branca"
venceu o Avanca por 30-24.
 
 A equipa da casa ainda conseguiu inicialmente equilibrar a partida, no entanto, os "dragões"
dispararam no marcador a partir do quarto de hora de jogo e não mais permitiram veleidades.
 
 As duas equipas defrontam-se novamente no dia 28 no Dragão Caixa.
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A equipa sénior de an-
debol do Vitória re-
cebe, às 17 horas de 

sábado, o Ílhavo, em parti-
da da 18.ª jornada do Cam-
peonato Nacional da 2.ª Di-
visão – Zona Sul. Os sadi-
nos, que vêm de uma der-
rota no terreno do Alto do 
Moinho (19-23), ocupam o 
3.º lugar, o último de aces-
so à fase de subida, e pre-
tendem reforçar essa posi-
ção na receção ao último 
classifi cado.

Quanto aos juniores, 
também a militar na 2.ª di-
visão nacional, já garanti-
ram a disputa da promoção, 
após terem terminado a 1.ª 
fase em 2.º lugar. O próximo 
encontro está marcado pa-
ra dia 28, no Pavilhão Mo-
niz Pereira (Lisboa), diante 
do CDE Camões.

Equipa de 
andebol do 
Vitória recebe 
o último
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Playoffs 2015/16: Resultados
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19-02-2016

Meio: Sábado Online

URL:http://www.sabado.pt/ultima_hora/detalhe/playoffs_201516_resultados.html

 
O FC Porto defende o título de campeão 23:01 . Record Por Record Palmarés Quartos-de-final (1) FC
Porto-Avanca (8), 1-0 Avanca-FC Porto, 24-30 FC Porto-Avanca, 28 de fevereiro *FC Porto-Avanca, 6
de março (2) ABC-Passos Manuel (7) Passos Manuel-ABC, sábado ABC-Passos Manuel, 27 de fevereiro
*ABC-Passos Manuel, 5 de março (3) Sporting-Águas Santas (6) Águas Santas-Sporting, domingo
Sporting-Águas Santas, 27 de fevereiro *Sporting-Águas Santas, 5 de março (4) Benfica-Madeira SAD
(5) Madeira SAD-Benfica, sábado Benfica-Madeira SAD, 27 de fevereiro *Benfica-Madeira SAD, 5 de
março *) se necessário
 
 23:01 . Record
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FC Porto começa playoffs com vitória
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19-02-2016

Meio: Sábado Online

URL:http://www.sabado.pt/ultima_hora/detalhe/fc_porto_comeca_playoffs_com_vitoria.html

 
Yoel Morales esteve em destaque ao apontar seis golos 22:52 . Record Por Record O FC Porto continua
só com vitórias no campeonato nacional. A juntar às 22 da fase regular, os dragões triunfaram mais
uma vez, esta sexta-feira, no campo do Avanca, desta feita no arranque da fase de playoffs. A
formação de Ricardo Costa ganhou por 30-24 quando ao intervalo a vantagem era de cinco golos (16-
11). Yoel Morales e Rui Silva destacaram-se pelos campeões nacionais ao apontarem seis golos cada.
A passagem às meias-finais dos playoffs pode ficar já garantida no dia 28 de fevereiro em caso de
vitória dos azuis e brancos no Dragão Caixa.
 
 22:52 . Record
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Andebol tigre derrotado 
A equipa de andebol 

de seniores masculinos 

foi derrotada em 

Aveiro, pelo Beira Mar, 

por 29-26, em jogo 

a contar para o 

Campeonato Nacional 

da 3.' Divisão. 

A duas jornadas do fim 
desta fase, os tiwes ocupam 
a terceira posição da tabela, 
com menos um ponto que o 
Monte, o segundo classifi-
cado e menos quatro que o 
líder, o Beira Mar. 

Por sua vez, a equipa de 
juniores masculinos venceu, 
em casa, a equipa do Ala-
varium, por 29-27 (12-13 ao 
intervalo) e a equipa de ju-
venis derrotou o Moimenta 
da Beira por 33-26 (14-13, 
ao intervalo), respetiva-
mente, para o Campeonato 
Nacional da 2.a Divisão e 
para o Nacional da 1.a Divi-
são. 

Os'iniciados masculinos 
foram a Santa Maria da Fei-
ra vencer o Feirense 'B' por 
17-32 (5-17, ao intervalo), 
em encontro a contar para o 
Campeonato Regional. 

Por fim, as equipas de 
minis masculinos, 'A' e 'B' 
venceram a Sanjoanense 'C' 
e 'B', respetivamente, por 
55-8 (25-5 ao intervalo) e 27-
23 (14-13 ao intervalo). 

Eis a constituição dás 
equipas do Sporting Clube 
de Espinho: 

Juniores masculinos -
João Pereira e João Castro 
(guarda-redes); Jorge Fer-
reira, João Póvoa (4 golos), 
Tiago Guedes (11), João Soa-
res (2), José Cruz, José Caeta-
no; Vasco Capela (2), Tiago 
Pereira, Tíago Ferreira (7), 
Diogo Ramos e Francisco 
Lopes (3). Treinador: Leonel 
Santos. 

Juvenis - Francisco Vas-
concelos e João Castro (guar-
da-redes); Jorge Ferreira (4  

golos), João Póvoa (7), Tiago 
Fonseca, Tiago Guedes (6), 
João Soares (1), José Cruz (4), 
José Caetano (1), Tiago Soa-
res, Guilherme Baptista (2), 
Ruben Aguincha (1), Pedro 
Salvador, Nuno Lima (2) e 
Ricardo Silva (5). Treinador: 
Leonel Santos. 

Iniciados - Bruno Aguiar 
(guarda-redes); Filipe Fer-
reira (1 golo), André Sousa 
(8), Manuel Melo, Ruben 
Aguincha, Pedro Salvador (6), 
Nuno Lima (2), André Carva-
lho (3), Manuel Campos (3), 
Bruno Castro (3), Carlos Pe-
reira, Ricardo Silva (4) e 
Frederico Queirós (2). Trei-
nador: Ricardo Guimarães. 

Minis (equipa A) - Gon-
çalo Bastos, Pedro Gouveia, 
Afonso Marques (6 golos), 
Diogo Tavares (3), Gonçalo 
Carvalho (2), Gustavo Carva-
lho (4), Gustavo Ferreira (3), 
João Pinheiro (4), João Perei-
ra (5), Rafael Duarte (5), 
Ricardo Maganinho (5), Ru-
ben Tavares (9) e Tiago Sousa 
(9). Treinadores: Rui Cordei-
ro e José Jorge. 

Minis (equipa B) - Fran-
cisco Oliveira, Afonso Mo-
reira, Alexandre Montenegro 
(3 golos), Diogo Pereira (1), 
Francisco Loureiro (11), Gon-
çalo Moreira (3), Gonçalo So-
ares, Gonçalo Rodrigues (1), 
Marfim Santos (5), Pedro Pro-
ença (1), Ivo Guimarães (2) e 
Rodrigo Proença. Treinado-
res: Rui Cordeiro e José Jorge. 

Próximos jogos: 
Sporting Clube de Espi-

nho-Académica de Coimbra 
(seniores masculinos), sába-
do, às 18 horas, na Nave 
Polivalente de Espinho; 
Sporting Clube de Espinho-
Águeda Andebol Clube (ini-
ciados masculinos), domin-
go, às 13 horas, no Pavilhão 
Municipal Napoleão Guer-
ra, em Cassufas (Anta); 
Ilhavo Andebol Clube-Spor-
ting Clube de Espinho (in-
fantis masculinos), sábado, 
às 11h30, no Gimnodes-
portivo da Gafanha da 
Encarnação; Feirense 'A'-
Sporting Clube de Espinho 
'A' (minis masculinos), do-
mingo, às 10 horas, no Pavi-
lhão da Lavandeira, em San-
ta Maria da Feira. 
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Académica de Espinho 
vitoriosa em andebol 

Apesar do temporal que 
se fez sentir este fim-de-se-
mana, as duas únicas equipas 
de andebol da Associação 
Académica de Espinho que 
tiveram que enfrentar o mau 
tempo, foram as minis e as 
infantis, acompanhadas dos 
respetivos pais,. que mesmo 
assim, não deixaram de com-
parecer, a apoiarem as suas 
meninas. A primeira equipa a 
competir no dia dos namora- 

dos, pelas 10 horas, foi a de 
infantis que derrotou tran-
quilamente, a equipa do Ca-
nelas, por 20-11, no Pavilhão 
Arquiteto Jerúnimo Reis. Ao 
final da manhã, foi a vez das 
minis mostrarem o que va-
lem, e foram ao pavilhão do 
Alavarium, impor uma pesa-
da derrota às aveirenses, por 
5-29. Eis a constituição das 
equipas academistas em pro-
va: 

Minis - Beatriz Lapa, Ca-
rolina Marques, Matilde 
Sousa (5 golos), Luana Redol 
(1), Matilde Oliveira, Sara Sil-
va (1), Mariana Lima (12), 
Lara Dias (4) e Mariana 
Ferreira (6). Treinadora: Sara 
Magalhães. 

Infantis - Mariana Lou-
reiro, Lara Marques (1 golo), 
'ris Marques, Ana Pereira, 
Maria Carvalho, Inês Ramos, 
Francisca Cardoso, Raquel 
Tavares, Maria Sousa, Lia 
Gomes (2), Joana Campos (9), 
Luana Ferreira, Ana Branco 
(8), Maria Venâncio e Joana 
Pimenta. Treinador: Adelino 
Pinto. 
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Reunião Pública da Câmara da Moita

Apoios financeiros para Moita
Metal Fest e BB Blues Fest
ACâmara Municipal da

Moita aprovou, por una-
nimidade, na sua última

reunião pública, que decorreu
nos Paços do Concelho duas
propostas de protocolos de co-
laboração: uma entre o Muni-
cípio da Moita e a Associação
Cultural Ponto Escuta Ativa e
outra entre o Município da
Moita, a União de Freguesias
da Baixa da Banheira e Vale da
Amoreira e a Associação BB
Blues Portugal.
O Moita Metal Fest, inserido

na programação da Quinzena
da Juventude do concelho da
Moita, é um dos festivais de re-
ferência em Portugal e vai já
para a sua 13ª edição. Com a
celebração deste protocolo
com a Associação Cultural Pon-
to Escuta Activa, formada pelos
elementos da Banda Swit-
chense, promotora do festival,
formalizam-se todos os apoios
logísticos e financeiros a atri-
buir pela autarquia.
Em 2016, o apoio financeiro

municipal é de 5020 euros.
O BB Blues Fest nasceu em

2012 e as Blues Nights, com
regularidade mensal, em 2013.
A dimensão já atingida por
este festival levou a que se ce-
lebre o referido protocolo, fi-
cando também definidas as
responsabilidades de cada um

dos parceiros. Em termos de
apoio financeiro, o protocolo
prevê a atribuição de um apoio
financeiro municipal à Asso-
ciação BB Blues Portugal, no
valor de 10 000 euros.

Moita Dance Festival 
Campeonato de Dança 

de Salão

A Câmara Municipal apro-
vou, ainda, a atribuição de
uma comparticipação finan-
ceira no valor de 2 220 euros
à Sociedade Filarmónica Es-
trela Moitense, para apoiar a
realização do Moita Dance Fes-
tival – Campeonato de Dança
de Salão, promovido pela Aca-
demia de Dança Alma Latina,
da Sociedade Filarmónica Es-
trela Moitense. 
O campeonato vai realizar-

se no dia 20 de fevereiro, no
Pavilhão da Escola Secundária
da Moita. Este evento é desti-
nado à participação de todos
os dançarinos inscritos na As-
sociação Portuguesa de Pro-
fessores de Dança de Salão In-
ternacional – APPDSI, a nível
nacional, e tem como objetivo
proporcionar a toda a popula-
ção a possibilidade de usufruir
e apoiar os dançarinos resi-
dentes no concelho, bem
como promover esta modali-

dade que já tem 25 anos de
existência na freguesia da
Moita.

Aposta no desenvolvimento
do Andebol

Com o objectivo de imple-
mentar um projecto no âmbi-
to do desenvolvimento da mo-
dalidade de andebol, nas fre-
guesias da Baixa da Banheira
e Vale da Amoreira, em parti-
cular, e no concelho da Moita,
em geral, a Câmara Municipal
aprovou, por unanimidade, a
ratificação do protocolo a ce-
lebrar entre o Município da
Moita, a União Desportiva e
Cultural Banheirense, pro-
motora do projecto, a União
de Freguesias da Baixa da
Banheira e Vale da Amoreira,
o Agrupamento de Escolas
Mouzinho da Silveira, a Asso-
ciação de Andebol de Setúbal
e a Federação de Andebol de
Portugal.
No âmbito do AtletisMoita –

Torneio das Colectividades do
Município da Moita em Atle-
tismo, foi aprovada nesta reu-
nião, também por unanimida-
de, a atribuição de um apoio fi-
nanceiro aos clubes partici-
pantes, na época desportiva
2014/2015, de acordo com a
classificação final do Torneio.

Conselhos Municipais 
de Segurança com novas
áreas de competência

Por unanimidade, foi tam-
bém aprovada a proposta de al-
teração ao Regulamento do
Conselho Municipal de Segu-
rança dos Cidadãos do Con-
celho da Moita. A nova legis-
lação – Lei n.º 106/2015, de
2015 – veio introduzir uma
alteração à constituição dos
Conselhos Municipais de Se-
gurança, integrando, agora,
nestes organismos, os casos
de violência doméstica e a si-
nistralidade rodoviária.
Neste âmbito, a Câmara Mu-

nicipal, aprovou, por unanimi-
dade, a alteração ao Regula-
mento do Conselho Municipal
de Segurança dos Cidadãos do
Concelho da Moita que vai ain-
da ser submetida a deliberação
da Assembleia Municipal. De
referir que o Conselho Munici-
pal de Segurança dos Cidadãos
do Concelho da Moita aprovou
já esta alteração, na reunião de
parceiros de 18 de Janeiro.
A próxima reunião pública

da Câmara Municipal da Moi-
ta está já agendada para o
dia 24 de fevereiro, na sede
do Grupo Recreativo e Fami-
liar do Bairro Gouveia, em
Alhos Vedros. Página 34
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Pedro Marques percorre quilómetros a pé para assistir a partidas

Quem é aquele rapaz barbudo que 
vai ver todos os jogos de andebol?

Miguel Sampaio
miguel.sampaio@jornaldeleiria.pt

� Hoje, vamos contar a história de
uma enorme e descontrolada pai-
xão. Não, não se trata de uma re-
lação intensa entre duas pessoas,
daquelas que os jornais falam no
Dia dos Namorados. Estamos an-
tes a falar do amor que Pedro Mar-
ques sente de forma desmesurada
pelo andebol. A devoção é de tal
forma intensa que o rapaz rara-
mente perde um jogo que se dis-
pute na cidade. Por ela, pelos ami-
gos que fez e pelos atletas que
aprendeu a admirar, vai, a pé, até
onde for preciso. 

Se, ocasionalmente, assiste a
jogos de andebol na cidade de
Leiria sabe de quem estamos a
falar. As barbas longas são uma
marca distintiva, mas tem outra,
bem mais potente. Por norma, Pe-
dro Marques está no seu canto,
mas, por vezes, sobretudo quando
se insurge contra alguma decisão
da equipa de arbitragem, sai da
concha e profere algumas palavras
com a sua voz de Tom Waits. E, aí,
passa a ser o centro das atenções.

É algo que detesta, mas as pai-
xões são assim, levam-nos a “co-
meter loucuras”. Pedro Marques
prefere ver os jogos tranquila-
mente e sem dar nas vistas. Tem
dificuldades em ver as partidas
sentado e, por isso, o varandim do
pavilhão da Juve Lis é o local de
eleição para acompanhar os en-
contros. “Enervo-me muito”, su-
blinha. Os quilómetros que tem

“Algumas vezes, no Académico,
foi-me incutida aquela coisa in-
feliz chamada rivalidade, de vi-
rarmos as costas aos outros. Não
é solução. O nosso andebol pre-
cisa de se unir e os clubes têm de
trabalhar em conjunto.”

Gosta de assistir as partidas,
não tem preferências entre jogos
de rapazes e raparigas, mas não
apenas das grandes execuções,
das roscas, dos chapéus, e das
grandes defesas. Também vai
analisando os encontros do pon-
to de vista táctico e conjecturan-
do quais seriam as melhores so-
luções para os problemas que
surgem dentro de campo. Em
Leiria, salienta, “há de tudo: bons
e maus treinadores”. “Com os jo-
gadores que temos tínhamos obri-
gação de estar mais além. Há
muito valor que precisa de ser
aproveitado, tanto no sector mas-
culino como no feminino.”

Os árbitros, admite, é que lhe
dão a volta à barriga. “De uma for-
ma geral não estão vocaciona-
dos para proteger o espectáculo,
mas para darem os resultados
aos melhores. Prejudicam cons-
tantemente as equipas de Leiria,
o que é muito injusto.” Lamenta,
também, o “afastamento do pú-
blico” dos pavilhões.

Mas se o andebol é a “grande
paixão” de Pedro, também moti-
va a maior tristeza. “Já tentei re-
gressar algumas vezes e gostava
mesmo muito de voltar a jogar.
Infelizmente, não há espaço para
todos…”

Na foto Pedro Marques está sentado, mas prefere ver os jogos de pé

RICARDO GRAÇA

feito, a pé, para assistir aos jogos
de andebol quase davam para
dar a volta ao mundo. Reside na
Cruz da Areia e vai para São Ro-
mão ou para a Gândara sem qual-
quer problema, desde que saiba
que a bola vai saltar. 

Pedro Marques começou a jogar
aos seis anos, no Académico de
Leiria. Manteve-se por lá até aos
19, quando foi estudar para a Es-
cola Profissional de Artes e Ofícios
Tradicionais da Batalha. Nessa
altura, o clube deixou de ter ju-
niores e, pouco tempo depois,
acabou por extinguir a secção.
Um dos momentos que mais o or-
gulha, admite, passou-sequando
era iniciado e o treinador de en-
tão o escolheu para fazer o re-
mate decisivo, em detrimento de
Filipe Oliveira, atleta do AC Sis-
maria que foi internacional por-
tuguês e passou pelo Benfica e
pelo Belenenses. Foi golo e ga-
nharam o jogo, já agora.

Hoje, com 32 anos, tem noção
do vazio que o clube onde se for-
mou criou na modalidade. “Foi
uma grande tristeza”, enfatiza.
“Claro que foi muito grave e faz
muita falta. Quanto mais clubes
melhor. É necessário formar os jo-
vens, que precisam de desporto e
cultura.” Como já não existe Aca-
démico, onde treinou como no-
mes sonantes como Sílvio Roda,
Sérgio Sigismundo ou Álvaro
Campos, Pedro Marques passou a
torcer pelas equipas da cidade,
Juve Lis ou Sismaria. “Quando há
derby? Sou imparcial”, garante. Página 35
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A mexer 

01 João Garcia é o orador 
convidado da EPNazaré 
para a palestra "Todos te-
mos 'um Evereste' nas nos-
sas vidas". O alpinista irá 
falar de gestão do risco, tra-
balho de equipa, resiliência 
à adversidade e aventuras 
em altitude. Dia 23 no audi-
tório da Biblioteca Munici-
pal da Nazaré. pelas 10h30. 

02 Sérgio Sigsrnundo será o 
novo treinador da equipa 
de andebol de praia Rac-
coons D'Areia Natural da 
Nazaré, está há vários anos 
ligado à modalidade como 
jogador internacional. 

03 Alina Ihunenyuk, Bruna 
04 Santos, Ana Moreira e Jo-

ana Carlos, da juventude 
Vidigalense, sagraram-se 
campeãs nacionais de ju-
niores em estafeta 4x200 
metros com a marca de 
1m48s76cs, no último do-
mingo. Suzana Cruz, do 
Clube de Atletismo da 
Marinha Grande, venceu 
o salto em comprimento 
com 5.56 metros e Bárbara 
Mota, do Atlético Clube de 
Vermoil, o salto à vara com 
a fasquia de 315 metros. 

05 Edivaldo Monteiro, atleta 
olímpico, está à conversa 
na Universidade Sénior 
de Figueiró dos Vinhos, 
dia 23. Na Casa Municipal 
da Juventude, às15 horas. 
Aberto à população. 

06 Viktor Kot, do Despor-
tivo Naútico da Marinha 
Grande, conquistou urna 
medalha de ouro e duas de 
prata, em 200, 50 e 100 me-
tros costas, no V11 Meeting 
Internacional da Povoa de 
Varzim, no passado fim de 
semana. 
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Andebol - Peso Régua 

Associação Desportiva 
de Godim 

RESULTADOS 

Campeonato Nacional Seniores Masculinos 
3° Divisão - 1° Fase - Zona 1 

13/02/2016, Sábado, 21:00 horas - Pavilhão Municipal de Peso 

da Régua 1 AD Godim 25 - CDC Santana 25 

Iniciados Masculinos - 1° Fase Grupo A 
10/02/2016, 4° Feira, 16:00 horas - Pavilhão Municipal de Peso 

da Régua 1 AD Godim 23 - CD Xico Andebol 23 

Campeonato Regional Infantis Masculinos 

Grupo B - Série A 
13/02/2016, Sábado, 15:00 horas - Pavilhão Municipal de Peso 

da Régua 1 AD Godim 27 - GD Chaves 14 

PRÓXIMA JORNADA  

Campeonato Nacional Seniores Masculinos 
3° Divisão - 1° Fase - Zona 1 

20/02/2016, Sábado, 21:30 horas - Pavilhão Municipal de Peso 
da Régua 1 AD Godim - AA Póvoa Lanhoso 

21/02/2016, Domingo, 18:30 horas - Pavilhão Escola Beiriz - Pó- 

voa Varzim 1 CA Póvoa Varzim - AD Godim 

Campeonato Regional Infantis Masculinos 

Grupo B - Série A 
20/02/2016, Sábado, 15:00 horas - Pavilhão Municipal de Peso 

da Régua 1 AD Godim - SVR Benfica 

Torneio de Minis Masculinos Andebol 7 
1° concentração - Série A 

21/02/2016, Domingo, das 10:00 horas às 11:30 horas - Pavi- 
lhão Municipal de Peso da Régua 
CCR Fermentões "A" - BECA "A" 
AD Godim - CCR Fermentões "A" 

BECA "A" - AD Godim 
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Xico continua em zona de descida 

> O Xico Andebol partiu 
para o jogo com o Porto B 
numa situação um pouco 
preocupante face à sua 
posição na tabela classi-
ficativa. Sem ser deter-
minante, este encontro, 
no entanto, era muito 
importante e podia dar 
alguns sinais positivos, no 
caso de vitória da equipa 
comandada por Gustavo 
Castro. 

O jogo teve duas partes 
distintas, a primeira com 
o Xico Andebol a dominar, 
pelo menos em termos de 
marcador, pois vencia ao 
intervalo por 10-12. 

A segunda metade foi 
muito diferente, para pior 
para as bandas do Xico 
Andebol, pois o FC Porto 
conseguiu passar para a 
frente aos 15-13, elevando 
para os 19-15 e até final 
do jogo dilatou o marcador 
para oito golos de diferen-
ça 28-20. Um resultado 
inesperado, face à produ-
ção do Xico Andebol no 
primeiro tempo, em que 
foi claramente melhor que 
o FC Porto. 

Com esta derrota os 
vimaranenses encontram-
se na penúltima posição e 
ficaram a dois pontos da  

linha de água, aquela que 
determina a manutenção, 
por isso urge vencer jogos 
e conquistar pontos para 
não se concretizar o que 
todos não querem, que é 
a despromoção de uma 
equipa que tem um gran-
de historial no andebol 
português. 

Segue-se a recepção ao 
Marítimo, um adversário 
que está bem posicionado. 
Por isso, o Xico Andebol 
terá mais um jogo com-
plicado pela frente para 
procurar somar os três 
pontos. 
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Vitórias das formações masculinas do GM 1.º de Dezembro e CF Sas-
soeiros nos nacionais da 2.ª e 3.ª divisão, com a equipa de Queijas a 
bater o Almada AC, por 30-19, e o conjunto de Carcavelos a vencer 

o Oriental de Lisboa, por 22-21, que lhes permite manterem-se nas po-
sições que detinham na jornada anterior, o GM 1.º de Dezembro no 10.º 
lugar da divisão secundária, o CF Sassoeiros na liderança da derradeira 
divisão.

ANDEBOL | NACIONAIS

CF Sassoeiros e 1.º de Dezembro
vitoriosos na jornada de sábado
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Ma) cada 
vez mais 
Longe da 
permanência 

Derrota na casa do FC Porto B complicou a tarefa do clube vima-
ranense, que continua nos lugares de descida de divisão. Necessida-
de de vitórias cada vez mais urgente. 

REPORTAGEM DE 

REDACÇÃO 

OXico Andebol partiu para 
este jogo numa situação um 
pouco preocupante face à 

sua posição na tabela classificativa. Sem 
ser determinante, este encontro, no 
entanto, era muito importante e podia 
dar alguns sinais positivos, no caso de 
vitória da equipa comandada por Gus- 

ANDEBOL - 2° DIVISAO 
Giu-Gs Dit 

1 A. Devesa 17 14 1 2 515.424 91 46 
2 G. Stº Tirso 17 13 1 3 528-471 57 44 
3 Ac. S. Mamede 17 13 1 3 506.443 63 44 
4 S. Bernardo 17 10 3 4 506.473 33 40 
5 Marítimo 18 9 3 6 501-509 -8 39 
6 FC Gaia 16 9 3 4 436.414 22 37 
7 Fermentões 16 7 1 8 479475 4 31 
8 FC Porto B 17 6 1 10 489-522 -33 30 
9 S. Paio Oleiros 17 6 1 10 405.426 -21 30 
10 Módicus 17 6 1 10 421-441 -20 30 
11 Sanjoanense 16 4 3 9 430.456 -26 27 
12 Estarreja 16 5 1 10 421-447 -26 27 
13 Xico Andebol 17 4 O 13 425-460 •35 25 
14 Boavista 16 1 O 15 386.487 -101 18 
17° jornada 

S. Paio Oleiros - Estarreja 32-19 
Boavista - S. Bernardo 26-33 
Fermentões - FC Gaia (09/04) 
FC Porto B - Xico Andebol 28-20 
Ac. S. Mamede- Sanjoanense 38-24 
G. St.º. Tirso - A. Devesa 24-31 
Marítimo - Módicus 25-23 
18° jornada 

S. Bernardo - Estarreja 
FC Gaia - Boavista 
Módicus - Fermentões 
Sanjoanense - FC Porto B 
A. Devesa - Ac. S. Mamede 
G. Stº Tirso - S. Paio Oleiros 
Xico Andebol - Marítimo 

tavo Castro. 
O jogo teve duas partes distintas, a 

primeira com o Xico Andebol a domi-
nar, pelo menos em termos de marca-
dor, pois vencia ao intervalo por 1 0-1 2. 
O primeiro tempo começou com muito 
equilíbrio, que se manteve ao longo 
dos 30 minutos. Os porristas estiveram 
na frente do marcador e fizeram o 7-5, 
para depois o Xico Andebol conseguir 
dar a volta ao marcador e passar para os 
8-9 e finalizar a primeira parte em van-
tagem de dois golos. 

A segunda metade foi muito diferen-
te, para pior para as bandas do Xico An-
debol, pois o FC Porto conseguiu passar 
para a frente aos 1 5- 1 3, elevando para 
os 19-15 e até final do jogo dilatou o 
marcador para oito golos de diferença 
28-20. Um resultado inesperado, face à 
produção do Xico Andebol no primeiro 
tempo, em que foi claramente melhor 
que o FC Porto. 

Com esta derrota os vimaranenses 
encontram-se na penúltima posição e 

FC PORTO B 28 
David Sousa, Bruno Landim, Rúben Ribeiro (3), 
Rui Ferreira (1), Leonel Fernandes (4), Diogo 
Silva (3), Miguel Salgado (2), Henrique Figueiredo 
(5), Gonçalo Ferreira (2), Vasco Trindade, Nuno 
Gonçalves (3), Diogo Coelho (3), José Gomes (2), 
Eduardo Mendonça, T. Barbosa e A. Carreras 
T: TIAGO GAMA 

XICO ANDEBOL 20 
Fábio Macedo, Francisco Ribeiro, Francisco Maga-
lhães, João Baptista, Rafael Macedo (1), Davide 
Pontes, José Silva, Rui Oliveira (9), Luís Castro, Luís 
Sarmento (5), Paulo Abreu (2), Pedro Teixeira, Rui 
Carvalho, Nuno Pacheco (1), André Ribeiro, Alfredo 
Bravo (2) 
T: GUSTAVO CASTRO 
LOCAL: Pavilhão Municipal de Gaia 
Árbitros: André Rodrigues e Nuno Gomes 

ficaram a dois pontos da linha de água, 
aquela que determina a manutenção, 
por isso urge vencer jogos e conquistar 
pontos para não se concretizar o que 

todos não querem, que é a despromo-
ção de uma equipa que tem um grande 
historial no andebol português. 

Segue-se a recepção ao Marítimo, 

um adversário que está bem posiciona-
do. Por isso, o Xico Andebol terá mais 
um jogo complicado pela frente para 
procurar somar os três pontos. 
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BATEU O CLUBE DE ANDEBOL DE PENAFIEL 

Fermentões B regressou aos trinfos 
numa jornada em que a equipa A descansou 

Num fim-de-semana em que a equi-
pa principal esteve de folga por força 
cio adiamento do jogo com o FC Gaia (9 
de Abril), o Fermentões 13 regressou aos 
triunfos ao bater o Clube de Andebol de 
Penafiel, por 31-28. 

O Fermentões tinha urna oportuni-
dade de conseguir largar a última po-
sição cia tabela classificativa, mesmo 
defrontando um conjunto que está 
classificado a meio da classificação. No 
entanto, mais cio que a vitória, a priori-
dade passava por dar minutos de jogo 
a um conjunto de atletas que estão in-
seridos nesta formação vimaranense, 
com o intuito de num futuro próximo 
ascenderem à equipa principal. 

Foi uma primeira parte em que o 
domínio cio jogo pertenceu por inteiro  

ao Fermentões, pois dominou o marca-
dor. Os vimaranenses chegaram à dife-
rença máxima de cinco golos, aos 12-7 
e 13-8, para depois os penafidelenses 
reduzirem um pouco e passarem para 
os 14-10, finalizando a primeira parte 
nos 18-15. 

A segunda parte trouxe um Fermen-
tes a querer resolver o jogo logo de en- 

traia, fazendo o 20-15, para depois o 
resultado passar pelos 23-19 e até final 
reduzir para os três golos de vantagem 
para os locais, vencendo por 31-28. 

Foi uma vitória muito importante e 
merecida para o Fermentões 13, face a 
um adversário que deu tudo para que 
o resultado fosse diverso do que veio 
a acontecer. 
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ANDEBOL A equipa do S. Paio de Oleiros recebeu 
no sábado a equipa do Estarreja, vencendo por uns 
expressivos 32-19 em jogo a contar para a segunda 
divisão do campeonato nacional de seniores.
Ao iniciarem o jogo com uma defesa agressiva, a 
equipa vinda de Estarreja pretendeu o domínio 
do jogo e quase o conseguiu pois normalmente a 
equipa do S. Paio de Oleiros sente dificuldades no 
ataque quando lhe cortam a circulação de bola mas 
não foi esse o caso neste jogo.
A partir do oitavo minuto, através de acções indivi-
duais ou de combinações simples, os atletas do S. 
Paio de Oleiros conseguiram golos que só são fáceis 
para quem tem bons recursos técnicos. A vantagem 
no marcador foi progressivamente aumentando 
chegando ao intervalo a vencer por 15-7.
Na 2.ª parte, equipa do S. Paio de Oleiros continuou 
a apostar na coesão defensiva, num jogo em que 
tudo corria na perfeição. O técnico do Estarreja 
rodava a equipa, puxava de todos os seus trunfos 
mas não tinham o efeito que ele desejava. Mandou 
avançar a defesa, mas os atletas de S. Paio de Olei-
ros souberam aproveitar os riscos que a defesa do 
Estarreja corria e a dez minutos do fim da partida 
venciam por 29-12. O treinador do S. Paio de Oleiros 
aproveitou para refrescar a equipa e dar tempo de 
jogo aos menos utilizados e com isso o ritmo de 
jogo baixou. O Estarreja aproveitou para amenizar 
o resultado.

s. paio de oleiros 
esmaga estarreja
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ANDEBOL O Feirense esteve em 
Leça da Palmeira a participar pelo 
segundo ano consecutivo no Hand-
LeçaCup, desta vez com 5 equipas, 
2 femininas e 3 masculinos. No esca-
lão de Masculinos, tanto os Juvenis, 
que perderam apenas na meia-final, 
como os Iniciados, que também foram 
derrubados nas meias, estiveram 
em grande plano, os Minis com uma 
equipa muito jovem não foram feli-
zes nos jogos da fase de grupos e 
acabaram a discutir o 5º ao 8º lugar, 
mas não conseguiram derrubar os 
adversários. 
Em Benavente disputou-se o 16º Tor-
neio Vila de Benavente com a presen-
ça de três equipas do CD Feirense, 
Minis, Infantis e Iniciados. Em grande 
destaque estiveram os Minis que 

foram os brilhantes vencedores ao 
derrotarem no último jogo a formação 
de AA Águas Santas, mas também os 
Infantis que conquistaram com intei-
ro mérito o 2º lugar ao derrotarem no 
derradeiro jogo a formação do Spor-
ting CP. Quanto aos Iniciados, que 
se apresentaram com uma formação 
composta por um misto de atletas 
ainda Infantis e Iniciados de 1º ano, 
tiveram jogos bastante complicados 
mas extremamente competitivos.
Por último, mas não menos importan-
te, o CD Feirense esteve a convite do 
CPN a disputar o Mini-Torneio do CPN, 
que se disputou em clima de festa 
no Pavilhão Municipal de Ermesin-
de, com a presença das equipas do 
ADA Maia/ISMAI, CPN e claro do CD 
Feirense.

escalões De formação 
Do feirense presente 
em várias frentes
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Andebol  O  Por 32-19

CDC Oleiros vence Estarreja
Ao iniciar o jogo com uma 

defesa agressiva a equipa 
vinda de Estarreja preten-
deu chamar a si o domínio 
do jogo e quase o conseguiu 
pois normalmente a equipa 
do CDC S. Paio de Oleiros 
sente dificuldades no ataque 
quando lhe cortam a circu-
lação de bola, mas não foi o 
caso neste jogo. Até se liber-
tarem do torpor inicial que 
sentiram o capitão puxou 
dos seus galões e manteve 
o jogo equilibrado. A partir 
do oitavo minuto, através 
de acções individuais ou 
de combinações simples, 
os atletas do CDC S. Paio de 
Oleiros conseguiram golos 
que só são fáceis para quem 
tem bons recursos técnicos 
e graças ao bom entendi-
mento entre o guarda redes 
e uma defesa 6.0 que com-
pensa os centímetros que 
aparentemente faltam com 
a agressividade normal num 
jogo de andebol. A vantagem 
no marcador foi progressi-
vamente aumentando até ao 
intervalo. O muito público 

aplaudia, rendido à qualida-
de do jogo e voltou a aplau-
dir ao intervalo quando os 
Minis e Bambis entraram em 
campo para a apresentação 
dos equipamentos Rakso 
que equipam os escalões.

A vencer por 15-7 ao in-
tervalo a equipa do CDC S. 
Paio de Oleiros continuou 
a apostar na coesão defen-
siva, num jogo em que tudo 
corria na perfeição, se não 
era a defesa a resolver a bola 
invariavelmente batia no 
guarda redes ou nos postes. 
O técnico do Estarreja rodava 
a equipa, puxava de todos os 
seus trunfos mas não tinham 
o efeito que desejava. Man-
dou avançar a defesa, mas os 
atletas de S. Paio de Oleiros 
souberam aproveitar os ris-
cos que a defesa do Estarreja 
corria e a 10 minutos do fim 
da partida venciam por 29-12. 
Era altura para refrescar a 
equipa e dar tempo de jogo 
aos menos utilizados e com 
isso o ritmo de jogo baixou 
aproveitando o Estarreja 
para amenizar o resultado.
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NOTÍCIAS DO GINÁSIO CLUBE 
DE SANTO TIRSO 

ANDEBOL — Seniores: 
Sanjoanense, 10 vs Ginásio, 14 (jogo 
interrompido ao intervalo, devido a 
uma invasão de campo por parte de 
adeptos da Sanjoanense, tendo os 
árbitros resolvido dar por terminado 
o jogo, por falta de condições de 
segurança) e Ginásio B, 27 vs F. C. 
Infesta, 24. Juniores: Ginásio, 34 vs 
F. C. Gaia, 24. Juvenis: Ginásio, 28 
vs A. A. Póvoa Lanhoso, 21. Inicia-
dos: C. A. Póvoa, 32 vs Ginásio, 24. 

GINÁSTICA RÍTMICA — No 
Pavilhão Municipal de Santo Tirso 
decorreram, no dia 7 de fevereiro, os 
Torneios de Infantis e de Aparelhos 
da 1.4  Divisão, com uma excelente 
participação das nossas ginastas. 

TÉNIS — Sub-18: No Campeo-
nato Regional — 1.$ fase, o Ginásio 
venceu o Boavista, por 3-2, tendo, 
depois, perdido pelo mesmo resul-
tado, frente ao C. T. Maia. Com  es-
tes resultados, a equipa encontra-se 
muito bem posicionada para passar 
à próxima fase. 

TRAMPOLINS — Decorreu, no 
passado sábado, no Pavilhão Muni-
cipal de Santo Tirso, o Campeonato 
Distrital de Trampolins Individual e 
Sincronizado, com uma participação 
muito positiva dos nossos ginastas. 

VOLEIBOL — Seniores femini-
nos: Ginásio O vs AVC 3 (10-25; 21-
25 e 8-25); seniores masculinos: 
Amares, 1 vs Ginásio, 3 (12-25; 25- 
22; 17-25 e 22-25); juniores fem.: 
Esmoriz, 3 vs Ginásio, O (25-19; 25-
10 e 25-17); juvenis fem.: Ginásio, 3 
vs Frei Gil, 2 (22-25; 25-15; 22-25: 
25-20 e 15-8); juvenis masc.: Giná-
sio, 3 vs Vilacondense, 1 (25-20; 25- 
23; 17-25 e 25-15); cadetes fem.: C. 
D. Póvoa, O vs Ginásio, 3 (17-25;17-
25 e 23-25); cadetes masc.: Ginásio, 
3 vs Juventude Pacense, O (25-17; 
25-4 e 25-9); iniciados fem.: Ginásio, 
O vs Frei Gil, 3 (6-25; 7-25 e 3-25); 
infantis fem.: Ginásio, 1 vs C. D. 
Fiães, 3 (22-25; 14-25; 25-23 e 12-
25) e infantis masc.: Ginásio, 3 vs 
Leixões, 1 (26-24; 25-23; 20-25 e 25-
19). 

As agendas completas do fim-
de-semana das várias modalidades 
do Ginásio estão disponíveis na 
respetiva página oficial do facebook: 
f acebook.com/ 
GinasioClubeSantoTirso. 

Estão abertas as inscrições para 
a época 2015/2016 de todas as mo-
dalidades. 

Academias (Pilates, Manutenção 
Homens); Andebol; Artes Marciais 
(Alex Ryu Jitsu) e Atletismo. Ballet. 
Campismo e Caravanismo; Ginásti-
ca Rítmica; Natação; Ténis; Ténis de 
Mesa; Trampolins e Voleibol. 

Fernando Vale 
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Sp. Horta perde
em Fafe
O Fafe venceu o Sp.

Horta por tangencial 27-
26 e, assim, subiu ao
10º lugar da classifica-
ção geral. Partida muito
equilibrada, na qual o
Fafe conseguiu uma
ligeira vantagem no
marcador durante a pri-
meira parte, mas, até ao
intervalo, o Sp. Horta
deu a volta ao resultado
e saiu a vencer por 16-
15. 

No segundo tempo, a
equipa dos Açores segu-
rou a vantagem no mar-
cador durante vinte
minutos, mas o Fafe
conseguiu recuperar e

assegurou a vitória já
muito perto do apito
final. 

O FC Porto alcançou, a
21ª vitória em tantos
jogos do Campeonato
Fidelidade Andebol 1, ao
receber e vencer o AA
Avanca. Depois de um
jogo equilibrado, em
que, ao intervalo, o
Avanca perdia pela dife-
rença mínima, 14-13,
nos últimos quinze
minutos de jogo a for-
mação portista acelerou
no ritmo de jogo e
aumentou a diferença
até aos 29-23, resultado
final. 

ANDEBOL 1

Página 46



A47

  Tiragem: 5000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 27

  Cores: Cor

  Área: 19,18 x 9,56 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 63183209 12-02-2016

Andebol GD CHAVES 13-14 B.E.C.A (INT. 8-8) 

Derrota pela margem mínima 
O Desportivo de Chaves 

perdeu por 14-13 frente a B. 
E. C. A, de Celorico de Bas-
to, para a última partida da 
Prova de Iniciados Femini-
nos da Associação de Ande-
bol de Braga. 

O jogo foi equilibrado, 
com a vantagem a ser repar-
tida entre as duas equipas 
por margens mínimas, e 
com as visitantes a levarem 
a melhor no final. 

As flavienses terminam a 
prova com seis pontos, fru- 

Pavilhão Municipal de Chaves 
Árbitros: João Gomes e João 

Cabral 

GD Chaves: Margarida, Joana 
3onçalves (1). Luana. Maria Sal-
pdo, Ana Queiroga (1), Maria 
Amaral (8). Fabiana, Alexandra 
Morais (3). Francisca e Jéssica 
Medeiros 
T: Pedro Femandes 

to de um empate e cinco 
derrotas nas cinco partidas 
realizadas. 

DC 
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Callidas Club comemorou 
aniversário com jantar festivo 
Realizou-se na noite do passado dia 06, o jantar festivo, que colocou um ponto final 
nas comemorações do 42° aniversário do Callidas Club, cumprido no passado dia 01 de fevereiro. 

Depois de uma tarde marcada 
peta realização de alguns jogos, no 
Pavilhão Municipal de Vizela, que 
contaram com a presença de alguns 
veteranos do clube, a noite 
prosseguiu com o Jantar Festivo, 
que se realizou na "Casa do Park". 

A iniciativa juntou elementos 
das várias gerações da coletividade, 
uma das mais carismáticas de Vizela, 
tendo estado presentes alguns 
sócios fundadores, como são 
exemplo Quim Zé Caldas, o sócio 
número um, entre outros. No seu 
discurso aos associados, este antigo 
dirigente fez questão de salientar  

que no passado se viveram momentos 
difíceis, para conseguir a 
sobrevivência da coletividade, que 
após o 25 de Abril trouxe "uma lufada 
de ar fresco a Vizela". Deixou um 
forte incentivo aos jovens e também 
aqueles que comandam os destinos 
do concelho, para que nunca deixem 
acabar o clube. 

Para atém destes, aquele espaço 
foi preenchido pelos jovens atletas 
que na atualidade fazem parte da 
coletividade. A iniciativa contou 
ainda com a presença de Dinis 
Costa, presidente da Câmara 
Municipal, que como membro  

honorário da coletividade referiu a 
"alegria em estar presente, com a 
juventude do clube a cada 
aniversário viver um momento da sua 
história". Já a vereadora do 
Desporto Dora Gaspar, destacou o 
facto do Callidas Club permitir a 
Vizela ter a prática da modalidade 
de andebol, sobretudo na vertente 
feminina. 

No balanço ao aniversário, o 
presidente João Vaz refere que "foi 
positivo", sobretudo por poder 
permitir a união de várias gerações 
que passaram pelo Callidas, que por 
esta altura fazem questão de contar  

histórias do passado. Admite que 
gostaria de ver um clube com maior 
atividade desportiva, cultural e 
lúdica, mas o Callidas de hoje "é 
aquele que podemos ter", ainda que 
à custa de muitas dificuldades, como 
refere. Refira-se que o Callidas Club 
assenta no presente a sua atividade 
nó andebol, tendo a competir duas 
equipas de Juvenis, nos 
Campeonatos da Associação de 
Andebol de Braga, uma Masculina e 
outra Feminina. 

Juvenis Masculinos 
na 2a Fase 

A equipa de Juvenis Masculina 
do Callidas Club fez história no último 
sábado ao garantir a presença, pela 
primeira vez na 2a Fase do 
Campeonato Distrital de Juvenis, da 
Associação de Andebol de Braga. 

A equipa treinada por Emiliano 
Sousa venceu no último sábado o 
Barrosas por 29-44 e assegurou 
desde logo a passagem à fase 
seguinte. Há no entanto, outro 
objetivo que é ficar em primeiro 
lugar do grupo, sendo para isso 
necessário bater o ABC Braga este 
sábado, no último jogo desta fase, 
marcado para as 181100.r 
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Desporto sem Fronteiras 

Lagos, Vila do Bispo e Aljezur participaram 
nos VII Jogos de Quelfes 

Os Jogos de Quelfes é um festival 
desportivo e cultural onde alunos 
do 32/42  anos de diferentes escolas 
e concelhos praticam diversas mo-
dalidades em conjunto. Este ano 
também os Municípios de Lagos, 
Vila do Bispo e Aljezur participa-
ram na Estafeta "Chamada para 
os Jogos", que marcou o arranque 
destes Jogos. 
De acordo com a organização, os 
Jogos de Quelfes são um projecto 
que "acredita no Olimpismo, como 
uma forma de crescer e aprender, um 
guia capaz de conduzir a humanidade 
até um futuro melhor e mais pacífico". 
São objectivos desta iniciativa sen-
sibilizar a comunidade escolar para 
as seguintes temáticas, inerentes à  

própria actividade do Movimen-
to "Jogos de Quelfes": Promoção 
do Olimpismo enquanto filosofia 
de vida humanista e instrumento 
pedagógico transversal; Defesa de 
um modelo de desporto inclusi-
vo, potenciador das capacidades 
pessoais e sociais de todos; Elogio 
da Dieta Mediterrânica enquanto 
regime alimentar estruturante na 
promoção da saúde física e men-
tal do ser humano; Reforço da ne-
cessidade de proteger o ambiente 
e a sustentabilidade dos recursos 
disponíveis; Apologia da Paz, en-
quanto estado indispensável ao 
desenvolvimento humano e à sua 
felicidade; Apelo à participação 
nos Jogos de Quelfes. 

Esta edição destes mini jogos olím-
picos contempla as modalidades de 
ciclismo, basquetebol, atletismo, 
natação, futebol, andebol, esgrima, 
vela, canoagem, voleibol, boccia e/ 
ou lenço grego. 
O Município de Lagos participou, 
pela primeira vez, numa das acti-
vidades que integram os Jogos de 
Quelfes e que, no fundo, marcam 
o seu arranque — a Estafeta "Cha-
mada para os Jogos". De referir que 
esta iniciativa é, simultaneamente, 
um movimento simbólico ao Ano 
Olímpico 2016 (os jogos olímpi-
cos realizam-se no Brasil, entre 5 e 
21 de Agosto e os paralímpicos de 
7 a 18 de Setembro). A estafeta é 
uma corrida que envolve a trans-
missão de um testemunho (sob 
a forma de mensagem), que teve 
início no passado dia 7 de Janeiro, 
percorrendo as escolas do 12  ciclo 
de diversos concelhos do Algarve e 
Alentejo. Começou na EB1 de Ma-
rim (Olhão) e termina na cidade 
de Ayamonte (Espanha), num total 
de 1000 Km de extensão. 
O testemunho foi recebido do Mu-
nicípio de Portimão, no dia 21, e em 
Lagos, a partida da Estafeta decor-
reu no dia 22 de Janeiro de 2015, 
pelas 9h30. Houve lugar a uma  

recepção na zona de entrada, exte-
rior, do edifício da Câmara Muni-
cipal de Lagos, com a presença da 
Cruz Vermelha, da GNR e da PSP, 
presidente da Junta Freguesia de S. 
Gonçalo de Lagos, Carlos Saúde, 
Agrupamentos de Escolas, repre-
sentados por Irenes Serrão e Isabel 
Flosa. Bem como a Presidente da 
Câmara Municipal, Joaquina Ma-
tos e as técnicas municipais, Ana 
Grade, Maria Genoveva e Júlia Es-
pírito Santo. 
Partiram da Câmara Municipal, 8 
professores de Actividade Física 
e Desportiva e 3 atletas de Lagos 
(André Sobreiro, Carlos Cabral e 
Rui Silva), que percorreram Os 9 
km levando e lendo o testemunho 
aos alunos da EB1 da Ameijeira e da 
EB1 da Luz, onde, pelas 12h00, teve  

lugar a entrega do Testemunho da 
Estafeta ao Município da Vila do 
Bispo, representado pela vereado-
ra Rute Silva. 
Já no dia 25 de Janeiro, a iniciativa 
envolveu as escolas do 12  Ciclo do 
concelho, que decorreu no Campo 
de Futebol Municipal de Vila do 
Bispo, tendo depois o testemunho 
sido entregue ao município de 
Aljezur. 
Refira-se que o Kelfi, a mascote 
destes Jogos de Quelfes, 
acompanhou a Estafeta, e a 
leitura do testemunho, lembrando 
aos mais pequenos os valores 
utilizados tanto nestes Jogos, como 
nos Jogos Olímpicos: o Respeito, 
a Excelência, a Humildade e a 
Amizade. 
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Clube Desportivo Gil Eanes 
25 anos ao serviço do desporto lacobrigense 

e a valorizar o andebol nacional 
Apontamento com dois 
dirigentes do emblema 
lacobrigense: Carlos Lucas 
e Mauro Santos 
O Correio de Lagos foi assistir a um 
jogo da equipa de Iniciados Femi-
ninos, a que se seguiu a partilha do 
bolo, na data de comemoração do 
seu 252  aniversário do Gil Eanes. 
Posteriormente, decidimos entre-
vistar Carlos Lucas, Presidente da  

lhe vai na alma ao comemorar 
tão relevante efeméride? 
Carlos Lucas - Uma grande ale-
gria a comemoração de um quarto 
de século à frente de um clube que 
tanto deu ao desporto desta cidade 
e aos lacobrigenses. 
CL — O Gil Eanes continua a ser-
vir o desporto lacobrigense e a 
valorizar o andebol. 
Quando a equipa sénior foi bi-
campeã nacional e participou 

• 

CL — O clube continua a fazer 
um trabalho meritório na for-
mação. Está no horizonte reto-
mar a competição de uma equi-
pa de seniores? 
Carlos Lucas - Não penso que 
num futuro próximo o clube volte 
a ter seniores, já que as miúdas da 
formação, quando atingem a ida-
de de poderem jogar nas seniores, 
é também a idade que ingressam 
na faculdade, o que nos deixa sem  

nibilidade para continuar a lide-
rar os destinos do Gil Eanes? 
Carlos Lucas - Em relação à mi-
nha continuidade como presiden-
te, não é que não tenha motivação, 
só que estou envolvido num novo 
projecto empresarial e profissional 
muito importante nesta altura da 
minha vida, o que me tira tempo 
para que possa continuar a exercer 
as funções de presidente como eu 
penso que deve ser a de um presi-
dente. Assim, nas próximas eleições 
irei deixar de ser presidente, mas 
continuarei na direcção e ajudan-
do, dentro das minhas possibilida-
des, com todo o gosto. 

Entrevista ao novo 
Presidente da Direcção, 
Mauro Santos 
Correio de Lagos (CL) - Que ra-
zões determinaram aceitar este 
novo desafio? 
Mauro Santos - Apesar do Clube 
estar a completar 25 anos de exis-
tência vive-se uma fase difícil no  

teia ultrapassar todos os obstáculos 
que se colocarem à nossa frente. 
CL Está de acordo com Carlos 
Lucas, quando afirma que não 
está no horizonte retomar a com-
petição da equipa de seniores? 
MS - Efetivamente não está no 
nosso horizonte mais próximo 
retomar a atividade no escalão 
sénior, o nosso principal desafio a 
curto prazo é aumentar o número 
de praticantes na base, isto é nos 
escalões de bambis, minis e infan-
tis, pois entendemos que só tendo 
uma base sólida poderemos no 
futuro aspirar a ter equipas mais 
fortes em todos os escalões etários 
nomeadamente seniores. 
CL - Existe por parte do Andebol 
Clube Costa Doiro a vontade de 
fazer uma fusão dos dois clubes 
de andebol em Lagos. Qual é a 
sua posição sobe este assunto? 
MS - Acerca da fusão dos clubes 
não é a melhor altura para deba-
ter esse assunto. A atividade do 
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Direcção do emblema lacobrigense. 
Entretanto, já depois da entrevista, 
teve lugar uma assembleia geral 
para eleição dos novos corpos so-
ciais, tendo como novo timoneiro 
do Gil Eanes outro carismático 
dirigente do clube, Mauro Santos, 
que na última década assumiu vá-
rios cargos no elenco directivo. 
Deste modo, o CL também colocou 
algumas questões ao novo presiden-
te do Clube Desportivo Gil Eanes. 

Entrevista com 
Carlos Lucas, 
ex Presidente 
e actual Tesoureiro 
Correio de Lagos (CL) — Um 
quarto de século de existência 
com obra visível. Que sensação  

em provas internacionais, mas 
depois abandonou a compe-
tição neste escalão, em algum 
momento pairou a hipóteses de 
fechar portas? 
Carlos Lucas - Nunca esteve no 
nosso pensamento fechar o clube, 
aquando do fim das seniores. 
CL — Certamente que o clube 
passou por uma crise financei-
ra. Não terão havido excessos? 
Como estão as contas do Gil Ea-
nes? 
Carlos Lucas - Em termos de con-
tas, sempre nos orientámos em gas-
tar o que tínhamos e nunca a con-
tar com outras possibilidades. O 
que falhou foi termos acreditado e 
confiado em promessas que nunca 
foram cumpridas, por parte de al-
gumas entidades. 

base para podermos pensar em se-
niores, pois para isso, teríamos que 
ir buscar jogadores de fora, o que 
não temos condições, e mesmo 
que as tivéssemos nunca seria essa 
a nossa filosofia, pois haveria pouca 
identidade da equipa com a popu-
lação da cidade. 
CL — O Carlos Lucas, antigo atle-
ta de andebol, tornou-se diri-
gente e já leva alguns anos como 
presidente da direcção. 
Sente ainda motivação e dispo- 

associativismo desportivo por falta 
de apoios sejam eles financeiros ou 
humanos, mas não podia virar as 
costas a este desafio e tentar honrar 
esta "família" que me acolheu desde 
2003. Com  a colaboração da restan-
te equipa diretiva, do nosso corpo 
técnico, das nossas briosas atletas e 
respetivas famílias, iremos concer- 

a do ACCD, uma vez que no nosso 
Clube a atividade e direccionada 
ao género feminino e no ACCD 
ao masculino, havendo da parte 
dos dois clubes um excelente rela-
cionamento e colaboração mútua. 
Ainda assim digo que é uma hipó-
tese no futuro. 

Novos Corpos Sociais 2016-2017-2018 
Assembleia Gerai: Presidente: Maria Paula Dias da Silva Couto; Secretário: Carlos Manuel Mendes Teixeira, Secre-
tário: Hélio Filipe O. Justo Femandes. 
Direcção: Presidente: Mauro José Pereira Dias dos Santos; Vice Presidente: Nélson Manuel Oliveira Francisco; Te-
soureiro:Carlos Henrique Pereira Lucas; Vogai: Paulo Carlos Viegas da Costa; Vogai: José Manuel Maneiros Duarte. 
Conselho Piscai: Presidente: Carlos Alberto Figueiredo; Secretário: Maria João Sousa P Fernandes; Vogal: Isilda Na-
téitis Rosário Silva Alves 
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Gil Eanes 
Comemora 
Bodas de Prata 
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Andebol Clthe Costa Doiro 
lan a 14;:coétato "Andebol de Rua" 

O Andebol Clube Costa Doiro 
(ACCD) inaugurou 2016 em alta, 
lançando o projecto "Andebol de 
Rua" em três escolas do conce-
lho do 12  ciclo do ensino básico: 
EB1 Ameijeira, EB1 N 1 e EB1 N3. 
O início de tão inovador e arroja-
do projecto teve início no mês de  

Janeiro, inscrevendo uma página 
dourada no panorama desportivo 
lacobrigense. 
Com efeito, numa primeira fase do 
projecto, todas as crianças destas 
três escolas envolvidas, têm assim 
oportunidade, durante os interva-
los, de serem sensibilizadas para a  

prática desportiva, nomeadamen-
te, o Andebol. 
O CL já esteve no terreno, teve o 
privilégio de observar o fantástico 
trabalho desenvolvido, e já pre-
parou uma reportagem alargada 
com o técnico Pedro Pinto, a pu-
blicar na edição de Março. 
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