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CARLA CARRIÇO/ASF  JOGOS DE LISBOA 

Arranca 2.a edição das Olisipíadas 

Jorge Máximo (esq.) e Fernando Braancamp 

12 modalidades desportivas em 
destaque até junho; vereador Jor-
ge Máximo foi um dos anfitriões 

Depois do sucesso de 2015, 
ontem teve lugar a sessão de 
abertura oficial da 2.a edição das 
Olisipíadas, no pavilhão do Ca-
sal Vistoso (Areeiro), na primei-
ra de várias fases locais nas mo-
dalidades de futebol e andebol 
com a participação de cerca de  

500 crianças e jovens, que con-
tou com a presença de Jorge Má-
ximo, vereador do desporto da 
Câmara Municipal de Lisboa, 
que destacou a ousadia e inova - 
ção do projeto. 

«É mais uma aposta da Câ-
mara e neste ano com um mode-
lo muito ambicioso. Teremos 
desporto em toda a cidade du-
rante seis meses, com ativida-
des em várias modalidades pra -  

ticamente em todos os fins de 
semana», disse. 

O presidente da Junta de Fregue-
sia do Areeiro, Fernando Braan-
camp, foi também um dos anfitriões 
da cerimónia, destacando a «ade-
são extraordinária» a um evento 
«que tem todas as condições de ser 
um bom projeto.para os jovens atle -
tas, numa forma de confraterniza-
rem e expandirem as suas capacida - 
des desportivas». 0. F. 
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ANDEBOL 

França conquista 
Torneio 4 Nações 
- Duelo ibérico de Pinhel foi de-
cisivo mas sub-20 portugueses 
não conseguiram vencer: 23-25 

A França conquistou o Torneio das 4 Naçõ-
es, ao vencer, ontem, a Alemanha por 37- 
-31(18-13 ao intervalo) na terceira e última 
jornada da prova de sub-20, em Pinhel, e 
após a vitória de Espanha sobre Portugal 
por 25-23 (13-11 ao intervalo), num decisi-
vo (e ibérico) duelo. «Não entrámos bem, 
melhorámos mas nem sempre fomos ca-
pazes de dar a resposta adequada. Queria-
mos muito ganhar, mas não consegui-
mos», analisou o técnico Luis Monteiro. 
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AGENDA 

HOJE 

BASQUETEBOL 
21h00 
FC Porto-Mala Basket, Porto. 

AMANHA 
ANDEBOL 
21h00 
ABC Braga-Belenenses, Nacio- 
nal, Pav. Flávio Sá Leite, Braga. 

BILHAR 
21h30 
Benfica-Sporting, Odivela s. 

VAI ACONTECER: 

Informe agenda@cmjornal.pt  
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OLISIPÍADAS ARRANCAM
COM FUTEBOL E ANDEBOL

A segunda edição das Olisipíadas arrancou ontem, em vários locais da cidade, com a primeira de várias
fases locais, nas modalidades de futebol e andebol, contando com a presença de 500 crianças e jovens.
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Vitória e derrota no fecho 

da dupla ronda do andebol 

NOS MASCULINOS, 
MADEIRA SAD BAFE 
MARÍTIMO POR 35-29 
E GANHA TORNEIO 
DE ABERTURA 

A disputa da 16.a  jornada da fase 
regular do campeonato nacional 
da I Divisão em seniores femini-
nos de andebol, jogos disputados 
ontem no Pavilhão do Funchal, 
teve desfechos distintos para as 
duas formações madeirenses. 

No primeiro encontro disputa-
do logo ao início da tarde, o CS 
Madeira perdeu frente ao Colégio 
João Barros por 30-23, com 14-14 
ao intervalo. 

Uma partida onde durante os 
primeiros trinta minutos o con-
junto do CS Madeira esteve parti-
cularmente em evidência pela or-
ganização revelada perante um 
adversário mais forte. Aliás, essa 
superioridade veio ao de cima na 
segunda metade da partida, com 
a equipa madeirense a ser inca- 

paz de manter a regularidade 
competitiva que marcou a sua 
exibição na fase inicial. No Sports 
Madeira, desta vez Cláudia Vieira 
com 8 golos apontados, superou a 
melhor marcadora do campeona-
to, Sara Gonçalves. 

No segundo jogo da tarde e tal 
como lhe competia, o Madeira 
Andebol SAD venceu facilmente 
o Juventude de Lis por 34-13, com 
16-5 ao intervalo favorável às ma-
deirenses. Uma partida sem mui-
ta história para contar dado o evi-
dente domínio do Madeira Ande-
bol. Érica Tavares, com 7 golos 
apontados, foi a melhor marcado-
ra ontem no Madeira SAD. 

Madeira SAD ganha abertura 
Ao nível da competição regional 
disputou-se ontem a final do tor-
neio de abertura de seniores mas-
culinos, com o Madeira Andebol 
SAD a bater o Marítimo por 35-29 
vencendo esta competição que 
teve a particularidade deste jogo 
ter sido encontro de cariz solidá-
rio onde os ganhos reverteram 
para a instituição acreditar. 

Sports Madeira não foi feliz ontem à tarde. FOTO JOANA SOUSA/ASPRESS 

Página 5



A6

  Tiragem: 29555

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 44

  Cores: Cor

  Área: 4,56 x 16,82 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 62616469 11-01-2016

ANDEBOL 
JUNIORES 
PROMEMI 
Portugal lutou até ao fim 
coma Espanha e mesmo 
perdendo, saiu com saldo 
positivo do Quatro Nações, 
pois bateu a França 

AUHUSTOPERRO 
Portugal teve uma presença 
positiva no Torneio das Qua-
tro Nações, que serviu de pre-
paração para a fase de apura-
mento do Europeu de sub-20, 
craque terá como adversários 
Roménia, Estónia e Fslovénia. 
Após uma derrota porum golo 
com a Alemanha (20-21), na 
jornada inaugural, e umavitó-
ria sobre a França (23-22), on-
tem a nossa jovem seleção, a 
jogar em Pinhel, lutou até ao 
fim com a Espanha, acabando 
por ser batida por 23-25, ape-
sar da exibição de Miguel Mar-
tins, que fez oito golos. Curio-
samente, a França, campeã 
mundial e o único dos três for-
tes rivais que Portugal ultra-
passou, venceu o torneio, com 
os mesmos pontos da Espa-
nha. No final, o selecionador 
Luís Monteiro comentou: 
"Precisamos de algum tempo 
e trabalhar para o apuramen-
to, mas temos esse tempo e 
vamos estar preparados." 
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ANDEBOL A cinco dias de 
iniciar a defesa do título 
europeu, a França (também 
blcampeã olímpica e ouro no 
Mundial) venceu (36-28) ontem 
a 'vice' Dinamarca em jogo de 
preparação. Outros 
particulares: Alemanha - 
Islândia, 24 27; Espanha 
Polónia, 26-12; Noruega - Qatar, 
26-25; Rússia -Bielorrússia, 28 -
28; Macedónia- Montenegro, 
35-28; Brasil -Suécia, 28-25; 
Hungria Sérvia, 25-25. 
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ANDEBOL 

Portugal cede 
com Espanha 

Portugal perdeu (23-25) 
ontem com a Espanha, em Pi-
nhel, na 3' e última ronda do 
Torneio das Quatro Nações em 
sub- 20. Já a França, campeã 
mundial, bateu (37-31) a Ale-
manha e ganhou a competição, 
com 4 pontos, tantos como a 
Espanha (2'). A Seleção, apesar 
de ter ganho na véspera à Fran-
ça, não foi além do 49  e último 
posto, com dois pontos, os 
mesmos da Alemanha (3'). o 
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A9   
RTP 3 - Bom Dia

Portugal

 	Duração: 00:02:38

 	OCS: RTP 3 - Bom Dia Portugal

 
ID: 62611546

 
10-01-2016 08:45

1 1 1

Andebol feminino: Colégio de Gaia nas competições europeias

http://www.pt.cision.com/s/?l=580a6b67

 
O maior representante de Vila Nova de Gaia a nível desportivo é um clube escolar de andebol
feminino. O Colégio de Gaia já não é campeão há muitos anos mas esta época está na liderança da
primeira divisão e continua nas competições europeias.
 
 
 
Repetições: RTP 1 - Bom Dia Portugal , 2016-01-10 08:45
 RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2016-01-10 10:29
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SM S 
Mil,~~1~511~65 

O ANDEBOL Dia decisivo o de hoje no 
empatado Torneio das 4 Nações, 
júnior, com França e Alemanha a de-
frontarem-se às 15 horas, e Portugal 
e Espanha às 17, ambos em Pinhel. 
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OUSIMADAS 
Jogos de Lisboa dão hole 
o pontapé de saída 
É já hoje o pontapé de saída dos 
Jogos da Cidade de Lisboa, batizados 
por Olisipiadas. O vereador de 
desporto da Câmara Municipal fará 
um discurso no Pavilhão do Casal 
Vistoso às 10.30 horas e depois 
disso iniciam-se as competições de 
futebol e andebol, que terá alguns 
jogos no Complexo Desportivo da 
Lapa. 
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A12Os Jogos estão de volta com a 2.ª edição (com fotos)
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10-01-2016

Meio: Bola Online (A)

URL:http://www.abola.pt/nnh/ver.aspx?id=591825

 
Recuperando um evento que marcou várias gerações de jovens, a Câmara Municipal de Lisboa volta a
trazer o desporto para o centro da cidade e para a vida das crianças. As Olisipíadas, que aliam a
identidade da cidade (Olisipo) e o espírito das Olimpíadas, proporcionam a prática de mais de 12
modalidades desportivas (coletivas e individuais, incluindo desporto adaptado), inseridas num
programa de jogos a realizar localmente, de acordo com a organização dos agrupamentos das
freguesias. Depois do sucesso de 2015, este domingo teve lugar a sessão de abertura oficial da 2.ª
edição das Olisipíadas, no pavilhão do Casal Vistoso (Areeiro), na primeira de várias fases locais nas
modalidades de futebol e andebol com a participação de cerca de 500 crianças e jovens, que contou
com a presença de Jorge Máximo, vereador do desporto da Câmara Municipal de Lisboa, que destacou
a ousadia e inovação do projecto.  É mais uma aposta da Câmara Municipal e neste ano com um
modelo muito ambicioso. Em ano de Jogos Olímpicos havia condições de dar um passo arrojado e
passar a mensagem às crianças de Lisboa de que o desporto faz bem e tem vantagens para além da
prática desportiva: partilha, unidade, solidariedade, convívio e de conhecer a cidade , começou por
dizer em conversa com A BOLA.  Apostamos num modelo descentralizado com cerca de 100 fases
locais, que obrigará a um grande esforço por parte das Juntas de Freguesia, mas teremos desporto em
toda a cidade durante seis meses. Haverá actividades em várias modalidades praticamente em todos
os fins-de-semana, com exceção das férias escolares e do desporto escolar , acrescentou. Por outro
lado, Jorge Máximo referiu a familiarização dos jovens com a mascote das Olisipíadas, apelando aos
hábitos de vida saudáveis associados à prática desportiva, assim como ao desenvolvimento de valores
educativos e de cidadania, estimulando o sentido de pertença às freguesias.  As Olisipíadas vão estar
nos ouvidos das crianças, sendo que o `Kiko` já é uma imagem de marca. É fantástico constatar
como as próprias crianças já o identificam e reconhecem-no como símbolo do desporto na cidade de
Lisboa. Este ano, com as actividades e programas municipais que temos nas escolas, com a novidade
da introdução da aprendizagem da náutica, não há razão para as pessoas ficarem em casa a ver
televisão, porque de facto vai haver muito desporto. Este ano será um ano de afirmação de Lisboa
como grande cidade desportiva , concluiu. O presidente da Junta de Freguesia do Areeiro, Fernando
Braancamp, foi também um dos anfitriões da cerimónia, que se mostrou  orgulhoso  com a iniciativa,
salientando a importância do desporto no crescimento saudável das crianças e reforçou que este ano
as expectativas estão ainda mais elevadas, garantindo que só com o envolvimento e participação de
todos, este projeto poderá superar o sucesso alcançado na edição anterior. Fernando Braancamp
destacou ainda a  adesão extraordinária  a um evento  que tem todas as condições de ser um bom
projeto para os jovens atletas , que encontram nos jogos  uma forma de confraternizarem e
expandirem as suas capacidades desportivas . Assim, as Olisipíadas serão uma forma privilegiada de
divulgar o espírito e os valores olímpicos junto das crianças de Lisboa. De referir que Rosa Mota e
Carlos Lopes, os dois primeiros campeões olímpicos de Portugal, serão os embaixadores do Jogos que,
juntamente com os padrinhos das modalidades, serão uma referência desportiva que levam às
crianças a mensagem do poder do desporto. Paralelamente, a Câmara Municipal de Lisboa e o Comité
Olímpico de Portugal vão dinamizar, junto das escolas do 1.º ciclo do ensino público, o Programa de
Educação Olímpica que visa levar o Olimpismo e os Jogos Olímpicos às escolas, promovendo um
conjunto de atividades que passam, não só pela sala de aula, mas também pela prática desportiva e o
contacto com atletas e campeões olímpicos, onde serão abordadas diferentes áreas, tais como:
história, valores e simbologia dos Jogos Olímpicos. ORGANIZAÇÃO: As Olisipíadas acontecem em dois
momentos designados por: Fase Local (de janeiro a junho): organizada por cada Freguesia, em
parceria com a CML e as Federações/Associações Desportivas, segundo os critérios a definir pela
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Freguesia em consonância com a Comissão Organizadora do evento, com vista a apurar os
representantes da Freguesia por modalidade, escalão/género na Fase Final; Cerimónia de Abertura da
fase final: 3 de junho, Terreiro do Paço Fase Final (4 e 5 de junho), Estádio Universitário de Lisboa:
organizada pela CML, em parceria com as Juntas de Freguesia e as Federações/Associações
Desportivas para apuramento da classificação por Freguesia, em cada modalidade, escalão/género.
DESTINATÁRIOS: Podem participar nas Olisipíadas crianças e jovens que: - Tenham, ou venham a ter
durante o ano civil de realização do evento, idades compreendidas entre os 6 e os 14 anos. Os jovens
que perfazem 15 anos no ano civil de realização da fase final ultrapassam este limite etário, não
podendo realizar a inscrição; - Residam no concelho de Lisboa; - Frequentem um estabelecimento de
ensino no concelho de Lisboa; - Frequentem um clube desportivo no concelho de Lisboa; - Possuam
outro fator de relação com a respectiva freguesia. MODALIDADES DESPORTIVAS: Andebol, Atletismo,
Basquetebol, Ciclismo, Futebol, Ginástica, Judo, Natação, Râguebi, Ténis de Mesa, Voleibol e Xadrez.
MODALIDADES PARALÍMPICAS: Atletismo, Boccia, Goalball e Natação. INSCRIÇÕES: Até 15 de janeiro
de 2016 em: www.cm-lisboa.pt/olisipiadas www.facebook.com/olisipiadas olisipiadas@cm-lisboa.pt
inscrições.olisipiadas@cm-lisboa.pt Na respetiva Junta de Freguesia VOLUNTARIADO: Se tiver 16 ou
mais anos de idade pode colaborar como voluntário. Para isso basta inscrever-se em: www.cm-
lisboa.pt/olisipiadas inscrições.olisipiadas@cm-lisboa.pt 24 FREGUESIAS DA CIDADE DE LISBOA:
Ajuda, Alcântara, Alvalade, Areeiro, Arroios, Avenidas Novas, Beato, Belém, Benfica, Campo de
Ourique, Campolide, Carnide, Estrela, Lumiar, Marvila, Misericórdia, Olivais, Parque das Nações, Penha
de França, Santa Clara, Santa Maria Maior, Santo António, São Domingos de Benfica e São Vicente.
Fotos: Carla Carriço/ASF
 
 10-01-2016
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2.ª edição arranca este domingo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10-01-2016

Meio: Bola Online (A)

URL:http://www.abola.pt/nnh/ver.aspx?id=591764

 
A 2.ª edição das Olisipíadas começa, este domingo, em vários locais da cidade de Lisboa, com a
primeira de várias fases locais nas modalidades de futebol e andebol, integrando os grupos de
competição dos agrupamentos de freguesias da zona norte, centro e centro histórico da capital. A
sessão de abertura dos Jogos terá lugar às 9.30 horas no campo do Clube Atlético e Cultural de
Carnide (Rua Prof. Sedas Nunes). Os jogos das equipas da zona centro decorrerão no Complexo
Desportivo Municipal do Casal Vistoso (Rua João da Silva, Areeiro), a partir das 10.30 horas, e no
Complexo Desportivo da Lapa (Rua do Quelhas, 32), que acolherá os jogos dos atletas das freguesias
do centro histórico a partir das 11.30 horas, sendo que nesta primeira fase está prevista a
participação de cerca de 500 crianças e jovens. No entanto, as inscrições ainda continuam abertas até
ao próximo dia 15 de janeiro. As mesmas podem ser feitas através do site das Juntas de Freguesia,
dos clubes e das escolas. Durante 5 meses, a Câmara Municipal de Lisboa (CML), em parceria com as
Juntas de Freguesia, vão promover mais de uma centena de atividades desportivas em toda a cidade,
possibilitando a muitos jovens (6 aos 14 anos) a experimentação e a competição de diversas
modalidades desportivas (12 modalidades individuais e coletivas), incluindo o desporto adaptado. Esta
edição contará igualmente com várias iniciativas intergeracionais e de experimentação, bem como a
introdução dos desportos náuticos. Em ano olímpico, as Olisípiadas serão, assim, uma forma
privilegiada de divulgar o espírito e os valores olímpicos junto das crianças de Lisboa. Como
embaixadores dos jogos estarão os dois primeiros Campeões Olímpicos de Portugal: Rosa Mota e
Carlos Lopes que, juntamente com os padrinhos das modalidades, serão uma referência desportiva
que levam às crianças a mensagem do poder do desporto. Paralelamente, a CML e o Comité Olímpico
de Portugal vão dinamizar, junto das escolas do 1.º ciclo do ensino público, o Programa de Educação
Olímpica que visa levar o Olimpismo e os Jogos Olímpicos às escolas, promovendo um conjunto de
atividades que passam, não só pela sala de aula, mas também pela prática desportiva e o contacto
com atletas e campeões olímpicos, onde serão abordadas diferentes áreas, tais como: a história, os
valores, a simbologia e os jogos olímpicos. Por fim, os jogos da cidade vão culminar com uma grande
festa final no Terreiro do Paço, de 1 a 3 de junho, com várias iniciativas lúdico-desportivas para toda a
família, a que se seguem as competições finais dos jogos, a realizar nos dias 4 e 5 de junho, no
Estádio Universitário de Lisboa. Mais Informações/Inscrições: www.cm-lisboa.pt/olisipiadas
www.facebook.com/olisipiadas
 
 10-01-2016
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Carta semi-aberta

Estão anunciadas para o próximo mês
de Março as eleições à presidência (e
demais órgãos) da Comissão Política
Distrital do PSD Aveiro.

Anunciadas estão igualmente duas candida-
turas: a do actual presidente da Câmara Muni-
cipal de Ovar, Salvador Malheiro, e a de Ulisses
Pereira, actual presidente da Distrital PSD Aveiro
e deputado na Assembleia da República.

Sem qualquer relevância para o caso, ambas
as candidaturas vieram a público destacar os
apoios (normalmente das concelhias e das es-
truturas juvenis do partido); não vou tecer con-
siderações obre quem tem mais ou menos
apoios ou, se os mesmos, são mais ou menos
relevantes e os seus pesos políticos. Muito me-
nos tecer qualquer tipo de consideração ou ad-

jectivação à candidatura de Salvador Malheiro.
Focar-me apenas, para o caso específico da

Concelhia do PSD de Aveiro, pelo facto de Ulis-
ses Pereira ser de Aveiro. Ulisses Pereira, para
além de presidente da Federação Portuguesa
de Andebol, é deputado à Assembleia da Repú-
blica pelo círculo eleitoral de Aveiro, nas listas
do PSD, obviamente, sendo vice-presidente da
Comissão Parlamentar de Agricultura e Mar. Na
anterior legislatura (a XII Legislatura), Ulisses
Pereira foi coordenador do grupo de trabalho
do PSD na Comissão de Agricultura e Mar,
membro também das comissões dos Negócios
Estrangeiros e Comunidades Portuguesas e de
Orçamento, Finanças e Administração Pública.
Fez parte ainda da X Comissão Parlamentar de
Inquérito à Tragédia de Camarate e do Grupo
de Trabalho - Valorização do Pescado. Para qual-
quer deputado eleito por um determinado cír-
culo eleitoral, o que mais importa aos cidadãos
eleitores é o trabalho que esse deputado realizou
em defesa da região que o elegeu. E Ulisses Pe-
reira foi um claro e positivo exemplo: três Pro-
jectos de Resolução (Mozelos, Santa Maria da
Feira e Buçaco); requerimento sobre a Linha do

Miguel Araújo

Vouga; três projectos de Lei, dois deles sobre os
pescadores e o pescado; duas nomeações como
relator de propostas de regulamento sobre as
pecas (tão importantes para a região de Aveiro);
ao que acresce ainda cinco intervenções em
plenário, cinco audições e iguais cinco audiên-
cias. Mas não é para falar sobre o currículo par-
lamentar de Ulisses Pereira que importa para o
caso. Importa, sim, falar-se de democracia, re-
presentatividade e de transparência.

As candidaturas, em teoria, são pessoais, per-
sonificadas, podendo, como é legítimo, contar
com os apoios pessoais de militantes e com os
apoios institucionais das concelhias. Mas sobre
estes apoios há algo que importa considerar. As
concelhias, por natura, representam os seus mi-
litantes e não se representam a si mesmas, sendo
óbvio, no entanto, que qualquer posição assu-
mida pela Comissão Política Concelhia tem im-
pacto nos militantes.

Convém, por isso, relembrar a história recente
em Aveiro. A propósito das eleições Autárquicas
que se realizaram em Setembro de 2013, alguns
meses antes foi promovida pela respectiva Con-
celhia do PSD uma assembleia de militantes para
debater opções de candidatura autárquica, ao
caso, a escolha entre a continuidade de Élio Maia
ou a escolha de Ribau Esteves. Mesmo sem vo-
tação expressa, mas com acaloradas e inúmeras

intervenções, a Comissão Política Concelhia do
PSD Aveiro acabou por, legitimamente, optar pela
apresentação de Ribau Esteves como candidato
autárquico do PSD Aveiro (mais tarde com o
apoio do CDS). Legítima e democraticamente
após ouvir a opinião dos seus representados, dos
seus militantes, que, no fundo, são quem estru-
tura a Concelhia. Não se percebe, desta forma,
que num momento importante para a vida dis-
trital do Partido, onde a concelhia aveirense se
integra e se representa, seja tomada uma posição
sem a auscultação natural e democrática dos mi-
litantes do PSD Aveiro. Mais, é, no mínimo, ques-
tionável que a Concelhia tome publicamente
uma posição (seja ela qual for) sabendo-se que a
mesma tem um impacto relevante no momento
da escolha que é, e deverá ser sempre, uma opção
individual de cada um (o voto é do militante).

Não tendo havido o cuidado e a ponderação
de promover uma assembleia, um debate com
os dois candidatos ou sessões de esclareci-
mento, o recato público (e democrático) e a sen-
satez política deveriam ter levado a Concelhia
do PSD de Aveiro a optar pela neutralidade, dei-
xando a liberdade democrática da decisão a
cada militante. Aliás, como parece ter feito (algo
que não surpreende) e muito bem, uma conce-
lhia bem vizinha de Aveiro. Uma lição a bem da
democracia. |
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Andebol feminino 
da Madeira brilhante 

HOJE, PELAS 12 
HORAS, O SPORTS 
RECEBE O J. BARROS. 
PELAS 16 HORAS, 
A SAD O JUVE LIS 

Jornada positiva para as duas for-
mações da Região, Madeira An-
debol SAD e CS Madeira, na 15.a 
jornada da fase regular do 'nacio-
nal' da I Divisão em andebol. 

Ontem, no Pavilhão do Fun-
chal, primeiro o Madeira Ande-
bol que venceu o Colégio João de 
Barros por 26-20, com 14-11 ao in-
tervalo favorável igualmente às 
madeirenses. Renata com 7 golos 
apontados e Ana Andrade com 5 
foram as marcadoras de serviço, 
num encontro onde o nível exibi-
cional das madeirenses esteve 
aquém do que do ponto de vista 
colectivo esta equipa vale. 

Uma vitória ainda assim justa 
num jogo onde o João de Barros 
apenas durante a primeira parte 
conseguiu algum equilíbrio. Re- 

giste-se aliás nesta formação a 
presença da madeirense Ana 
Temtem, estudante de medicina 
no continente e que ontem esteve 
em particular destaque. 

CS Madeira também ganha 
Na outra partida da tarde assina-
le-se a importante vitória do CS 
Madeira sobre o Juventude de lis 
por 27-18 com 12-11 ao intervalo 
favorável às madeirense. 

Sara Gonçalves, com 10 golos 
apontados, volta a reforçar o seu 
estatuto de melhor marcadora da 
prova, num encontro onde as ma-
deirenses estiveram bem, perante 
um adversário que relembre-se 
nesta fase da prova luta igual-
mente por objectivos onde tam-
bém anda o CS Madeira. 

Uma boa exibição sobretudo 
durante a segunda parte coroou a 
vitória das madeirenses. 

Hoje, relembre-se o Pavilhão 
do Funchal volta a ser palco de 
duas partidas. Logo pelas 12 hor-
tas o CS Madeira recebe o João 
Barros. A partir das 16 horas o 
Madeira SAD defronta o Juven-
tude de Lis. 

Madeira Andebol foi um justo vencedor. 
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SUB-20 
A FRANÇA NO OUAIRO 
A Seleção Nacional de juniores A somou 
ontem a primeira vitória no Tomeio das 
Quatro Nações ao bater a França (23-22) num 
pavilhão de Figueira de Castelo Rodrigo 
lotado. Depois da vitória da Espanha frente à 
Alemanha (26-23), as quatro equipas estão 
em igualdade pontual, pelo que a última 
jornada, hoje, será decisiva. Portugal joga 
com a Espanha em Pinhel (17h00). 
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ANDEBOL A França, campeã 
mundial e olímpica, e que vai 
defender o título europeu a 
partir de dia 15 na Polónia, 
perdeu (25-28) no particular 
frente ao Qatar. Outros 
resultados: Dinamarca-
Noruega, 34-30; Alemanha-
Islândia, 26-25; Suécia-Polónia, 
26-28; Eslovénia -Croácia, 32-
17; Sérvia-Hungria, 24-22; 
Espanha - Brasi1,37-30; 
Bielorrússia-Holanda, 34-34; 
Rússia-Argentina, 30-24. 
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ANDEPOI 

Portugal domina 
campeã França 
ri  A Seleção de sub- 20 não se 
deixou intimidar com o estatuto 
da França e venceu (23-22) ontem 
o campeão mundial do escalão, na 
2a jornada do Torneio das Quatro 
Nações, disputado em Figueira de 
Castelo Rodrigo. 

O central do FC Porto, Miguel 
Martins, foi uma das figuras da 
partida e foi marcado individual-
mente, mas a equipa das quinas 
soube gerir o ritmo e a vantagem, 
sempre magra, ao longo da 2} par-
te, garantindo o triunfo. 

Na outra partida do torneio qua-
drangular, a Alemanha - bronze no 
Mundial -, que ganhara (21-20) na 
véspera a Portugal, bateu (26-23) a 
Espanha eascendeu à liderança iso - 
lada da competição, com quatro 
pontos, à frenteda Seleção Nacional 
e dos gauleses (2), enquanto `nues-
troshermanos' (0) estãoemúltimo. 

Portugal pode vencer a prova 
pela diferença de golos, precisan-
do de ganhar hoje (17h00) à Espa-
nha e esperar que a França bata a 
Alemanha (15h00), com partidas 
agendadas para Pinhel. o A.R. 
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Atual 

Comandados por Nikola Karabatic, os campeões olímpicos, 
mundiais e europeus defendem hegemonia no Campeonato 
da Europa de andebol, entre 15 e 31 de janeiro, na Polónia 

A
França não tem 
dado hipóteses no 
andebol, sendo a 
grande favorita no 
Campeonato da 
Europa, que irá 
decorrer entre os 
dias 15 e 31 na Po-

lónia. São muitos os fatores que contri-
buem para que os gauleses tenham a he-
gemonia, depois de se sagrarem bicam-
peões olímpicos em Pequim'2008 e Lon-
dres'2012, e medalhados de ouro nos úl-
timos Mundial'2015 e Europeu'2014. 
Com muitas estrelas nas suas fileiras, 
a França detém uma das melhores se-
leções de sempre da história, sendo o 
único país a conquistar, no mesmo ci-
clo, os três títulos mais importantes 
das provas internacionais, sempre co-
mandada por um trunfo incontomável, 
Nikola Karabatic, por muitos conside-
rado o melhor andebolista de sempre. 

O central e lateral-esquerdo de origem 
servo-croata, que voltou a ser conside-
rado o MVP de 2015, tem um talento 
inconfundível, uma técnica apuradís-
sima e é muito forte fisicamente. A in-
teligência na construção do jogo, o po-
der de finta nos duelos individuais e o 
potente remate exterior são outras das 
suas características. Como resultado, 
Karabatic acumulou um fabuloso pal- 

PORTUGAL ESTÁ REPRESENTADO 
NO EUROPEU ATRAVÉS 

DOS ÁRBITROS RICARDO 
FONSECA E DUARTE SANTOS 

marés, tanto na sua seleção como tam-
bém nos clubes por onde passou. 

Outros candidatos 
Numa prova onde Portugal não marca 
presença desde 2006, outras seleções 
têm ambições para destronar a França, 
numa prova muito competitiva. A co-
meçar pela Polónia, medalha de bron-
ze no Mundial'2015, que beneficiará do 
fator casa, sempre com um apoio aci-
ma dos 15 mil espectadores. 
Depois há a Dinamarca, vice-campeã 
europeia, a Espanha (bronze) e a Croá-
cia (4.1, países que têm estado quase 
sempre na luta pelas medalhas. 
E para animar a festa, destaque para a 
presença dos árbitros Duarte Santos e 
Ricardo Fonseca, que estiveram no 
Mundial e vão ao Europeu, sendo can-
didatos para se tornarem na primeira 
dupla portuguesa em Jogos Olímpicos. 

Alexandre Reis Página 20
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4011 MEN'S  EHF 

EURO 
2016 
POLAND 

GRUPO A 
15  a  19 de janeiro 

GRUPO B 
15  a  19 de janeiro 

CROÁCIA 

ISLÂNDIA 

BIELORRÚSSIA 

El  NORUEGA 

GRUPO C 
16 a 20  de janeiro 

GRUPO D 
16 a 20 de  janeiro 

Iffi DINAMARCA 

1=1 HUNGRIA 

RÚSSIA 

mi  MONTENEGRO 

Centennial Hall 
Wroclaw 

Spodek Arena 
KATOWICE 

o Tauron Arena 
CRACÓVIA 

CALENDÁRIO 
EUROPEU DE ANDEBOL  

POLÓNIA 
15 a 31 

de janeiro 

(;) -  - 

Ergo Arena 
Gdansk 

SEGUNDA FASE (21 a 27 de janeiro) 

MEIAS-FINAIS (29 de janeiro) 

FINAIS (31 de janeiro) 

MEDALHEIRO DO EUROPEU 

40 e  TOTAL 
Suécia 4 O O 4  •••• 
França 3 O 1 4 •••fè 
Dinamarca 2 1 3  6 •••••• 
Rússia 1 2 O 3 ••• 
Alemanha 1 1 1 3 ••• 
Espanha O 3 2  5 ••••• 
Croácia O 2 2  4 •••• 
Sérvia O 1 1 2 •• 
Eslovénia O 1 O 1 • 
Islândia O O 1 1  • 

MEDALHAS PELA SELEÇÃO 
JOGOS OLIMPICOS 

41,  Ouro em  Pequim'2008  e  Londres'2012 
CAMPEONATOS  DO MUNDO 

GNI  Ouro na Croácia'2009, Suecia'2011 
e  Oatar'2015 
Bronze em Portugal'2003 
e Tunisia'2005 
CAMPEONATOS  DA EUROPA 

es,  Ouro na  Suiça'2006, Austria'2010 
e  Dinamarca'2014 

ei  Bronze na  Noruega'2008 

PALMARES NOS CLUBES 
LIGA DOS CAMPEOES (3) 
2003.2.007 e 2015 
CAMPEONATOS DE  FRANÇA (7) 
2002, 2003.2004,  2005.2010, 
2011 e 2012 
CAMPEONATOS DA ALEMANHA (4) 
2006, 2007. 2008 e 2009 
CAMPEONATOS DE ESPANHA (2) 
2014 e 2015 

  
  

  
  

 

DATA DE NASCIMENTO 
11 de abril de 1984 (31 anos) 

NATURALIDADE 
Nis (Jugoslávia; Sérvia) 

ALTURA/PESO 
1,96 m/104 kg 

POSIÇÃO 
Lateral-esquerdo/central 

 

  
   

 

CLUBES 
PSG  (Desde 2015) 
Barcelona  (2013-115) 
Pays d'Aix  (2013) 
Montpellier  (2009/13) 

Kiel  (2005/09) 
Montpellier  (2000/05) 

   

NIKOLA BATIC 
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Europeu de andebol: Todos contra França
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10-01-2016

Meio: Record Online Autores: Alexandre Reis

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=4c6250ec

 
A França não tem dado hipóteses no andebol, sendo a grande favorita no Campeonato da Europa, que
irá decorrer entre os dias 15 e 31 na Polónia. São muitos os fatores que contribuem para que os
gauleses tenham a hegemonia, depois de se sagrarem bicampeões olímpicos em Pequim'2008 e
Londres'2012, e medalhados de ouro nos últimos Mundial'2015 e Europeu'2014. Com muitas estrelas
nas suas fileiras, a França detém uma das melhores seleções de sempre da história, sendo o único
país a conquistar, no mesmo ciclo, os três títulos mais importantes das provas internacionais, sempre
comandada por um trunfo incontornável, Nikola Karabatic, por muitos considerado o melhor
andebolista de sempre. O central e lateral-esquerdo de origem servo-croata, que voltou a ser
considerado o MVP de 2015, tem um talento inconfundível, uma técnica apuradíssima e é muito forte
fisicamente. A inteligência na construção do jogo, o poder de finta nos duelos individuais e o potente
remate exterior são outras das suas características. Como resultado, Karabatic acumulou um fabuloso
palmarés, tanto na sua seleção como também nos clubes por onde passou. Outros candidatos Numa
prova onde Portugal não marca presença desde 2006, outras seleções têm ambições para destronar a
França, numa prova muito competitiva. A começar pela Polónia, medalha de bronze no Mundial'2015,
que beneficiará do fator casa, sempre com um apoio acima dos 15 mil espectadores. Depois há a
Dinamarca, vice-campeã europeia, a Espanha (bronze) e a Croácia (4.ª), países que têm estado quase
sempre na luta pelas medalhas. E para animar a festa, destaque para a presença dos árbitros Duarte
Santos e Ricardo Fonseca, que estiveram no Mundial e vão ao Europeu, sendo candidatos para se
tornarem na primeira dupla portuguesa em Jogos Olímpicos. Autor: Alexandre Reis
 
 13h18
 
Alexandre Reis
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13:18 . Record
 
 Comandados por Nikola Karabatic, os campeões olímpicos, mundiais e europeus defendem hegemonia
no Campeonato da Europa de andebol, entre 15 e 31 de janeiro, na Polónia
 
 Por Record
A França não tem dado hipóteses no andebol, sendo a grande favorita no Campeonato da Europa, que
irá decorrer entre os dias 15 e 31 na Polónia. São muitos os fatores que contribuem para que os
gauleses tenham a hegemonia, depois de se sagrarem bicampeões olímpicos em Pequim'2008 e
Londres'2012, e medalhados de ouro nos últimos Mundial'2015 e Europeu'2014.
 Com muitas estrelas nas suas fileiras, a França detém uma das melhores seleções de sempre da
história, sendo o único país a conquistar, no mesmo ciclo, os três títulos mais importantes das provas
internacionais, sempre comandada por um trunfo incontornável, Nikola Karabatic, por muitos
considerado o melhor andebolista de sempre.
O central e lateral-esquerdo de origem servo-croata, que voltou a ser considerado o MVP de 2015,
tem um talento inconfundível, uma técnica apuradíssima e é muito forte fisicamente. A inteligência na
construção do jogo, o poder de finta nos duelos individuais e o potente remate exterior são outras das
suas características. Como resultado, Karabatic acumulou um fabuloso palmarés, tanto na sua seleção
como também nos clubes por onde passou.
Outros candidatos
Numa prova onde Portugal não marca presença desde 2006, outras seleções têm ambições para
destronar a França, numa prova muito competitiva. A começar pela Polónia, medalha de bronze no
Mundial'2015, que beneficiará do fator casa, sempre com um apoio acima dos 15 mil espectadores.
Depois há a Dinamarca, vice-campeã europeia, a Espanha (bronze) e a Croácia (4.ª), países que têm
estado quase sempre na luta pelas medalhas.
E para animar a festa, destaque para a presença dos árbitros Duarte Santos e Ricardo Fonseca, que
estiveram no Mundial e vão ao Europeu, sendo candidatos para se tornarem na primeira dupla
portuguesa em Jogos Olímpicos.
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RTP 1 - Jornal da Tarde

 	Duração: 00:02:40

 	OCS: RTP 1 - Jornal da Tarde

 
ID: 62602004

 
09-01-2016 14:00

1 1 1

Maior representante de Gaia a nível desportivo é um clube escolar de andebol feminino

http://www.pt.cision.com/s/?l=e667b81f

 
O maior representante de Gaia a nível desportivo é um clube escolar de andebol feminino. O colégio
de Gaia já não é campeão há muitos anos mas esta época está na liderança da primeira divisão e
continua nas competições europeias.
Declarações de Paula Marisa, treinadora do Colégio de Gaia.
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RTP 3 - 24 Horas

 	Duração: 00:02:41

 	OCS: RTP 3 - 24 Horas

 
ID: 62612930

 
09-01-2016 00:53

1 1 1

Andebol feminino: Colégio de Gaia nas competições europeias

http://www.pt.cision.com/s/?l=9916681f

 
O maior representante de Vila Nova de Gaia a nível desportivo é um clube escolar de andebol
feminino. O Colégio de Gaia já não é campeão há muitos anos mas esta época está na liderança da
primeira divisão e continua nas competições europeias.
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LEÕES OFICIALIZAM 
DOIS REFORÇOS 
NO ANDEBOL 
G O Sporting oficializou 
ontem a contratação do late-
ral russo Samvel Aslanyan, 
de 29 anos, e do guarda-re-
des sueco Daniel Svensson, 
de 30 anos, como reforços 
da equipa de andebol. e 
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6 A Federação Portuguesa de 
Andebol, em parceria com a Associação 
dos Amigos do Centro de Medicina de 
Reabilitação da Região Centro – Rovis-
co Pais, dinamiza, no próximo dia 16, o 
Campeonato Nacional de Andebol em 
Cadeira de Rodas. O evento tem lugar no 
pavilhão Os Marialvas, a partir das 09H00. 
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Madeira Andebol SAD defende hoje a liderança frente ao Colégio João Barros, no Funchal. FOTO ASPRESS 

Madeira Andebol SAD 
recebe João Barros 
HERBERTO DUARTE PEREIRA 
desporto@dnoticias.pt  

O andebol madeirense no que às 
competições nacionais diz respei-
to regressa para um dupla jornada 
na Região, disputada pelas forma-
ções femininas do Madeira Ande-
bol SAD e do CS Madeira. 

Esta tarde desde logo o princi-
pal destaque vai para o encontro 
entre o líder do campeonato na-
cional, o Madeira Andebol SAD e 
o quarto classificado, a formação 
do Colégio João Barros, partida a 
ter lugar a partir das 16 horas no 
Pavilhão do Funchal. As madei-
renses sob o comando técnico de 
Sandra Fernandes apresentam ar-
gumentos de sobra para somarem 
a totalidade dos pontos em dispu- 

PAVILHÃO DO 
FUNCHAL TAMBÉM 
RECEBE HOJE O JOGO 
ENTRE CS MADEIRA 
E JUVENTUDE DE LIS 

ta, no entanto, este será certa-
mente um facto que não vai reti-
rar a competitividade que o Colé-
gio João Barros costuma 'empres-
tar' frente às madeirenses. Duas 
horas mais tarde, ainda no Pavi-
lhão do Funchal, será a vez do CS 
Madeira do técnico Marco Freitas 
medir forças frente ao Juventude 
de lis. Um encontro onde apesar 
do previsível equilíbrio as madei-
renses reúnem igualmente todas 
as condições para vencerem. 

No domingo, logo pelas 12 horas 
e como habitual, no Pavilhão do 
Funchal, será a vez do CS Madei-
ra tentam surpreender a mais va-
lia do João de Barros. Pelas 16 ho-
ras a jornada 'nacional' fecha com 
o Madeira Andebol SAD a receber 
o Juventude de Lis. 
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Elias António chamado à selecção angolana 
O lateral esquerdo do Madeira An-
debol SAD Elias António, foi chama-
do à seleção angolana, treinada pelo 
ex internacional português, Filipe 
Cruz, para representar aquele país 
no XXII Campeonato Africano de 
Andebol que decorre no Cairo de 20 
a 31 de Janeiro. Uma baixa para as 
contas do técnico Paulo Fidalgo, 
pois não poderá contar com o seu 
contributo para os jogos frente ao 
Sporting (dia 16 de Janeiro), Benfica, 
(23 de Janeiro) e Fafe (27 de Janei-
ro). O jogador rumou para o Cairo já 
ontem. Se por um lado esta chama- 

da representa um prémio para o tra-
balho feito na Madeira pelo jogador 
ao serviço dos madeirenses, o DIA-
RIO sabe que a atitude pouco cola-
boradora da sua parte e da federação 
angolana para que este andebolista 
pudesse ainda efectuar o jogo frente 
ao Sporting não caiu bem junto dos 
responsáveis madeirenses. Relem-
bremos que do plantei do Madeira 
SAD, Cláudio Pedroso esteve em 
destaque nos particulares frente à 
Islândia e Pedro Miranda jovem 
madeirense vai competir no tor-
neio das 4 nações. H. D. P. 
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«ESTOU NA MINHA 
CADEIRA DE SONHO»
Radicado na Madeira vai já para 15 anos, o treinador da equipa madeirense
Paulo Fidalgo já fala como se de um insular fosse, até porque, justifica, a ilha
da Madeira deu-lhe tudo. 

P
aulo Fidalgo assegura que
está na Madeira vai já
para 15 anos e por isso
deriva o seu discurso para
tudo o que a ilha lhe deu

nestes últimos anos. Mais, o téc-
nico do Madeira SAD diz mesmo
que se pudesse escolher o sítio
de nascença, esse seria a Madei-
ra.
«Tenho que ser muito honesto.

Faz 15 anos, no próximo mês de
agosto, que cheguei à Madeira,
na altura para jogar no Madeira
SAD. NEntão, era professor de
Educação Física e devo dizer-
lhe, com todo o orgulho, foi a
melhor decisão que tomei na
minha vida. Nessa altura não
foi difícil tomar essa decisão.
Tenho uma paixão pela Madeira.
Estou cá vai já para 15 anos. A
minha esposa nasceu no Porto
da Cruz, a minha filha no Fun-
chal. Esta ilha é um sítio fantás-
tico para se viver. Tem sol, tem

mar, montanha. Identifico-me
muito. Se tivesse de escolher o
sítio para nascer seria sem som-
bra de dúvidas a Madeira, faz
questão de afirmar.
Sobre os madeirenses, Paulo

Fidalgo diz que admira a forma
de ser deste povo.
«Têm uma identidade vincada

com a insularidade que faz com
que tenham muita raça na luta
pela sua região, pela sua imagem.
São muito eles. Na generalidade,
admiro muito esta filosofia de
vida e o enquadramento deste
povo», acrescenta para logo de
seguida afirmar que muito difi-
cilmente um dia sairá da ilha.
«Eu sou professor de profissão
e sinceramente, não me vejo
sair daqui. A Madeira será sem-
pre o meu porto de abrigo», dis-
se.
Outra das notas deixadas ao

JM por Paulo Fidalgo vai para
as suas ambições. Desportiva-
mente o treinador diz que já
tem o seu sonho realizado ao
treinar o Madeira SAD. «Eu estou
na minha cadeira de sonho. A
minha cadeira de sonho é o Ma-
deira SAD. Se tenho outras am-
bições, outros objetivos... tenho

Paulo Fidalgo assegura que a sua "cadeira de sonho" dá pelo nome de Madeira SAD e que a ilha          

como objetivo ter muito sucesso
e de conseguir que o Madeira
SAD alcance os seus objetivos.
Vou lutar para que este clube
tenha muito sucessos desporti-
vos.», afirmou convicto.
Por tudo isso e se o tempo

voltasse atrás, a escolha de vir

para a Madeira iria certamente
manter-se, como faz questão de
reafirmar.«Em termos de retros-
petiva, foi fácil. A decisão de vir
para cá foi tomada com muita
facilidade e aí já se adivinhava a
relação que hoje tenho com a
ilha». Desportivamente falando,

ENTREVISTA
Décio Ferreira
decioferreira@jm-madeira.pt Paulo Fidalgo,

treinador da equipa
madeirense,
garante que tomou
a melhor decisão da
sua vida quando
decidiu vir para a
Madeira. Aqui
construíu família e
alcançou mesmo a
sua cadeira de
sonho, o Madeira
SAD. Agora falta
juntar o seu nome a

“
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         é o seu porto de abrigo.

Afonso Franco assume-se como equilíbrio no seio do plantel. O "polícia boma".
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O “Polícia bom” do Madeira SAD quer chegar longe

JM - Quais são os objetivos
para esta temporada?

Afonso Franco- Chegar à final
four da Taça de Portugal e atin-
gir os 4 primeiros lugares da
Liga.

JM – Tendo em conta a atual
contenção financeira, foi fácil
construir o plantel?

A.F - Houve uma reorganiza-
ção no passado e agora tudo
mudou para melhor. Foi fácil.

JM – O clube continua a ceder
jogadores à Seleção Nacional...

A.F. - Sim. Somos das equipas
que mais treina, o desenvolvi-
mento coletivo é enorme e que-
remos melhorar, por isso os
resultados aparecem.

JM - Qual é a percentagem
de jogadores madeirenses?

A.F. Temos 13. Convidámos

Regressar à Europa é o objetivo
Rodolfo Ferreira é a “cara”

da administração do Ma-
deira SAD no seio do plan-

tel.
O responsável diz que o se-

gredo do sucesso advém «do
planeamento que foi feito», sem
descurar o rigor financeiro a
que clube foi sujeito. O desin-
vestimento feito deu frutos «já
que tudo foi pago antes do íni-
cio da época» e por isso o clube
está bem «quer financeira, quer
desportivamente». «Há uma
simbiose perfeita entre os acio-
nistas, trabalhamos em perfeita

sintonia», garante aquele res-
ponsável, pelo que «o objetivo
a médio prazo passa por re-
gressar às competições euro-
peias». JM

atletas que não pertencem ao
clube e que são convidados a
treinar connosco e isso ajuda.

JM- As ondições de treino, são
as ideais?

A.F.- Tentamos que os joga-
dores tenham todas as condições
e acho que isso acontece.

JM - É fácil ser adjunto tendo
em conta que é ainda muito jo-
vem?

A.F.- Sou o “polícia bom”.
Quando mudo o meu registo os
jogadores assumem o papel com
seriedade.

JM – Em termos de campeo-
nato, alguém consegue parar o
FC Porto?

A.F. - O Madeira SAD. Somos
um “outsider” e queremos cata-
pultar a equipa para outros voos.
É nesse sentido que trabalhamos
todos os dias.

JM – Em termos pessoais, onde
é que eles chegam?

A.F. - Quero ser bom treinador
e estou no sítio certo para apren-
der. JM

“Estar entre os melhores”
Luís Carvalho é o “capitão”

do Madeira SAD, braçadeira
que ostenta com muito or-

gulho como fez questão de sa-
lientar. «É gratificante ser ca-
pitão de uma das melhores
equipas de Portugal. Queremos
ser dos melhores e por isso é
com orgulho que sou capitão
da equipa»

A entrega da braçadeira de
capitão ao guarda-redes do Ma-
deira SAD foi encarada por isso
«com grande responsabilidade,
com alegria e com satisfação».
O andebolista já está na Madeira

vai para oito anos e nesse sen-
tido encara com naturalidade
a posição que ocupa no seio
do plantel. «Estou cá há oito
anos. Estou neste projeto há
algum tempo, conheço os can-
tos à casa e por isso sinto-me
madeirense. Estou perfeitamen-
te integrado», garante.

Luís Carvalho traça os gran-
des objetivos para a época que
passam por «estar entre as me-
lhores equipas de Portugal e
atingir a final four da Taça de
Portugal», assegura o jogador.
JM

Paulo Fidalgo gostaria de deixar
o seu nome ligado a um título
da equipa madeirense. «Já fui a
uma final da Taça de Portugal
com este clube e três vezes vice-
campeão. Gostava muito de mar-
car o meu nome com um título.
O sonho está lá», disse. JM

Afonso Franco, adjunto de Paulo Fidalgo no Madeira SAD considera-se como
o “polícia bom” do plantel e falou dos objetivos da equipa para a época.
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ANDEBOL: 
ALEMANHA 
BATE SUB-20 

mi* A Seleção Nacional de 
sub-20 perdeu com a Alema-
nha, por 20-21, em Mêda, a 
abrir oTomeio das 4Nações.A 
equipa portuguesa chegou ao 
intervalo a vencer, por 11-8, e 
no segundo tempo atingiu 
logo a maior diferença (12-8), 
mas um parcial de 5-0 permi-
tiu aos germânicos virar o 
marcador e depois obter uma 
vantagem que geriram até fi-
nal. Hoje, Portugal defronta a 
França (20h00), que ontem 
bateu a Espanha (30-27). 
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ANDEBOL Na preparação para 
o Europeu que começa dia 15, a 
anfitriã Polónia venceu (27-23) 
o Brasil e a Espanha cilindrou 
(32-22) a Suécia. Em Moscovo, a 
Rússia ganhou (35-28) à 
Holanda e a Argentina superou 
(29-28) a Bielorrússia. 
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ANDEBOL  

Rolando Freitas 
queria ganhar 
mais jogos 
1511 Portugalperdeu três jogos e 
somou apenas uma vitória na 
preparação para o playoff de 
qualificação para o Mun-
dial' 2017, que se disputa em ju-
alio. A participação na Yellow 
Cup, com um 49  e último lugar 
devido às derrotas frente à Sul-
ça (31-33) e à Áustria (30 -34), e 
os dois confrontos particulares 
com a Islândia, onde foram di-
vididós os sucessos (32-28e 25-
26), não deixarampreocupado 
o selecionador Rolando Freitas, 
que quero apuramento. 

"Entrámos no estágio com 
=défice de dois ou três dias de 
preparação para jogarmos, mas 
quisemos tirar o máximo pro-
veito, crescemos e fizemos uma 
boa avaliação da equipa, per-
mitindo que haja recursos im-
portantes em junho, de modo a 
precaver o risco de ficarmos li-
mitados. Testámos ainda al-
guns sistemas que nos vão ser 
úteis no futuro ,Gostaríamos de 
ter ganho mais um ou dois jo-
gos, se fosse possível, mas é 
também necessário valorizar o 
que fizeram os nossos adversá-
rios, que estão mais próximos 
do que nós das fases competiti-
vas oficiais", sustentou Rolan-
do Freitas, selecionador nacio-
nal, em declarações à assessoria 
da Federação (FAP). 

Torneio das Quatro Nações 
Portugal perdeu (20-21) ontem 
com a Alemanha (bronze no 
Mundial de juniores) na P ron-
da do Torneio das Quatro Na-
ções (sub- 20). Já a França, 
campeã mundial do mesmo es-
calão, superou (30 -27) a Espa-
nha. A Seleção defronta hoje 
(20h00) os gauleses, na 2' jor-
nada, em Figueira de Castelo 
Rodrigo. o a.a. 
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E 15 de Benguela derrota Adecofil do Cuando Cubango
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 O jogo foi referente à terceira jornada (série B) do campeonato angolano.
 
 Foto: EHF
 
 E 15 de Benguela derrota Adecofil do Cuando Cubango
 
 Por SAPO Desporto c/ Angopsapodesporto@sapo.pt
 
 A equipa masculina de andebol E 15 de Benguela derrotou na noite de sexta-feira o Grupo Desportivo
Adecofil do Cuando Cubango por 42-24 em jogo da terceira jornada (série B) do campeonato angolano
da categoria que decorre de cinco a 17 deste mês, no pavilhão da Casa Pessoal do Porto do Lobito, na
província de Benguela.
 
 Nos dois jogos masculinos da Província do Namibe, o Atlético ganhou o Mora do Virei por 25-15.
 
 O Inter Clube da Huila perdeu com o Grupo Desportivo do Kapossoca de Luanda por 22-27 ao mesmo
tempo que o 4 de Abril de Saurimo perdeu diante da Casa pessoal por 29-28.
 
 Nos jogos femininos, o Grupo Desportivo Adecofil do Cuando Cubango perdeu com o Atlético do
Namibe por 13-24, o 1º de Agosto venceu o Iona do Namibe por 29-8 e o 4 de Abril perdeu com a
Casa pessoal do porto do Lobito por 12-36.
 
 O núcleo do 1º de Agosto de Benguela derrotou o Talentoso Pai Djock de Cabinda enquanto o Grupo
Desportivo Promaz do Zaire perdeu com o 1º de Maio de Benguela por 12-20.
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Há mais um clube no andebol
madeirense. Trata-se do Clu-
be Desportivo Mar e Serra,

que tem como presidente Nélson
Araújo e que irá direcionar as
suas energias para a formação.

De resto, foi mesmo esse o
foco das palavras proferidas pelo
seu líder, no decorrer que uma
apresentação formal, que decor-
reu nas instalações da Associação
de Andebol da Madeira.

Para oficializar esta parceria,
os representantes de ambas as
instituições assinaram um pro-
tocolo de dois anos que garante
o apoio da AAM através da isen-
ção do clube das taxas de ins-
crição dos seus atletas mais jo-

CD Mar e Serra aumenta família do andebol
ANDEBOL

vens e a oferta do material des-
portivo fundamental para darem
início à modalidade de andebol.
Este um incentivo apreciado por
Nélson Araújo, que agradeceu a
disponibilidade revelada.

Emanuel Alves, presidente do
organismo que tutela o andebol
na Região, que fez as honras da
casa acompanhado da sua vice-
presidente, Rafaela Fernandes,
congratulou-se pelo surgimento
desta nova coletividade, prome-
tendo apoio e agradecendo a ati-
tude dos seus responsáveis.

Na ocasião, Emanuel Alves
aproveitou ainda para lançar
alguns dados para a mesa e re-
clamar para as modalidades
amadoras, e para o Andebol em
especial, a importância e reco-
nhecimento que merecem, pelo
trabalho e dimensão conquis-
tados. JMApresentação decorreu nas instalações da AAM.

©
JM
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Segunda fase de preparação inicia este sábado
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 Na cidade do Cairo, os angolanos têm quatro jogos de controlo marcados.
 
 Foto: JOSE COLA
 
 Seleção angolana de andebol
 
 Por SAPO Desporto c/ Angopsapodesporto@sapo.pt
 
 A seleção angolana sénior masculina de andebol de andebol encontra-se em Marrocos em trânsito
para a cidade do Cairo (Egito), onde inicia no sábado a segunda fase de preparação do campeonato
africano de 21 a 30 do corrente mês.
 
 Depois de trabalhar durante dez dias a componente física e os sistemas defensivo e ofensivo em
sessões bi-diárias, o sete angolano deixou a capital do país na última madrugada com destino à cidade
de Casablanca em trânsito para o Egito, palco da 38ª edição do campeonato africano, local escolhido
para o estágio pré-competitivo.
 
 Na cidade do Cairo, os angolanos têm quatro jogos de controlo marcados, sendo o primeiro já na
próxima segunda-feira, às 14 horas, diante dos egípcios do Al Haly.
 
 Os outros jogos serão frente as formações do Zamalek, também do Egipto, Club African e selecção da
Tunísia.
 
 Angola vai em busca da melhoria do quarto lugar da edição passada, em Argel (2014), e está inserida
no grupo B, com as formações da Tunísia, Líbia, Congo Democrático, Congo Brazzaville e Quénia, com
quem joga na estreia
 
 Composição da seleção: Augusto Dinzeia, Belchior Camuanga, Edvaldo Ferreira, Elsemar Santos,
Gabriel Teca, Geovany Muachissengue, Agnelo Quitongo, Adilson Maneco, Osvaldo Mulenessa, Romeu
Hebo, Sérgio Lopes, Cláudio Lopes, Adelino Pestana, Julião Gaspar, Enio de Sousa, Manuel
Nascimento, Marinha de Guerra e Elias António.
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Andebol 
..1v4sttr, feirdotnA 

Lidar. Madeira SAD. 39 pts; Colégio J. Barros, 40.32 
pls; Juve Lis.100.18 pts 

15* Jornada (09.01.16) 
Madeira SAD • Colégio .L Barros: Sports Madeira 
Juva Lia Col. Gala • Santa Joana; Assomada - Alpen-
dorada; MalaStars - Passos Manuel; Alavarlum - Leça 

II divisa, masculina - Zona Sul 

Líder: Boa Hora. 32 pts; AC Sismarla. 3°.29 pts: Juve 
LH, 6°. 25 pts 

1.39ornada (09.01.16) 
Juve Lis - V. Setúbal (18h); AC Mamaria - Alto Moi-
nho (18h): Almada • Loures; Boa Hora Benavente: 
Benfica B - bhavo: Torrense • 1° Dezembro: Camões 
- Marienses 
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Desporto adaptado 
José Cid ajuda APDL a 
comprar cadeiras de rodas 
São campeãs nacionais de an-
debol e basquetebol, mas lu-
tam com muitas dificuldades. 
As equipas da Associação Portu-
guesa de Deficientes - Delegação 
de Leiria (APDL) precisam de 
ajuda para prosseguir o traba-
lho que tem garantido excelen-
tes resultados a Leiria. O mais 
recente "reforço" é José Cid: o 
cantor é cabeça-de-cartaz na 
Gala Internacional de Solidari-
edade, que tem lugar domingo, 
a partir das 16 horas, no Teatro 
José Lúcio da Silva. 

Além da atuação do emble-
mático artista, o programa con-
templa a participação de Sofia 
Li ao piano e de Mayya Rud 
no canto. Também a Escola de 
Dança Annarella atuará. 

Os bilhetes custam 10 euros  

e a receita da bilheteira reverte 
na totalidade para a APDL e 
destinam-se à aquisição de ca-
deiras de rodas adaptadas para 
a prática desportiva das equipas 
campeãs nacionais. A especi-
ficidade destes equipamentos 
faz com que a sua aquisição as-
cenda a alguns milhares de eu-
ros cada unidade. Atualmente, a 
APDL participa nas competições 
com algumas cadeiras de rodas 
improvisadas para o desporto, 
longe das ideais para a prática. 

Além do caráter solidário, 
a Gala Internacional servirá 
também como homenagem aos 
jogadores e jogadores da APDL. 
Os bilhetes podem ser adqui-
ridos no Teatro José Lúcio da 
Silva ou na sede da APDL. 
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Associação Desportiva Godim (Andebol) 
Peso Régua 

Jogos do próximo 
fim de semana 

09/01/2016 e 10/01/2016 
Campeonato Nacional Seniores Masculinos 
3° Divisão 1° Fase Zona 1 
09/01/2016, Sábado, 17:00 horas - Pavilhão Municipal de Pena- 

fiel: CA Penafiel - AD Godim 

Iniciados Masculinos - 1° Fase - Grupo A 
10/01/2016, Domingo, 15:00 horas - Pavilhão Francisco Holanda - 

Guimarães: CD Xico Andebol - AD Godim 

Iniciadas Femininas - 10  Fase - Grupo B 
10/01/2016, 18:00 horas - Pavilhão Municipal de Chaves: GD 

Chaves - AD Godim 
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Godim — Peso da Régua 

Campanha de solidariedade 
"ser solidário ajude-nos a ajudar" 

É com bastante orgulho que enaltece-
mos o excelente trabalho que esta Asso-
ciação de Andebol da cidade do Peso da 
Régua levou a efeito lançando uma cam-
panha de solidariedade cujo o lema foi: 
"SER SOUDARIO AJUDE-NOS A AJUDAR". 

Esta campanha decorreu durante os 
meses de novembro e dezembro e teve 
como principal objetivo ajudar famílias 
carenciadas em três concelhos da nossa 
região, Mesão Frio, Santa Marta de Pe-
naguião e Peso da Régua. 

É de enaltecer a enorme aderência 
por parte da população em geral e em 
particular por parte dos pais e familiares 
dos atletas do clube na recolha de bens 
alimentares, roupas e brinquedos, o que 
proporcionou com este pequeno gesto um 
Natal diferente e muito mais feliz a estas 
três famílias. 

Temos também que salientar a precio-
sa ajuda dos três Municipios, bem como 
das equipas da ação social de cada 
concelho na identificação e sinalização 
das famílias mais carenciadas. 

No seguimento da conversa com 
os membros da direção da Associação 
Desportiva de Godim depois da entrego 
dos cabazes às famílias, fica aqui descrito 
a enorme satisfação e alegria de dever 
cumprido e as palavras unânimes de 
todos de que "Como é gratificante ver 
o sorriso das crianças com um pequeno 
brinquedo e as lágrimas de alegria dos 
pais ao receberem os bens alimentares", 
ficando desde já a promessa de que para 
o ano haverá novamente esta iniciativa. 

Paulo Querido 
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AGENDA  | ANDEBOL
3/01/16 

Iniciados Masc. ADS - Oleiros    17h00  Pav. Travessas
Minis  Masc.      ADS/A - Estarreja  15h00  Pav. Travessas
Minis Masc.    Feirense/B - ADS/C 9h30  Pav. Lavadeira
Minis Masc.    Oleiros - ADS/B  15h00  Pav. Oleiros
Minis Fem.          ADS - Valongo Vouga  11h00  Pav. Travessas
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ANDEBOLANDEBOLANDEBOL
Infantis Masculinos
Torneio
“Sopa da Pedra”
de Almeirim

Costa Doiro, 34 - Sanjoanense B, 16
União Progresso, 12 - Sanjoanense A, 21

Sanjoanense B, 20 - Pinhal de Frades, 32
Sassoeiros, 13 - Sanjoanense A, 29
Sanjoanense A, 20 - ADA Maia/ Ismai, 19
Quinta Nova, 22 - Sanjoanense B, 12
Sanjoanense A, 23 - GFEC, 10
Sanjoanense B, 10 - Sporting, 24

Bom torneio até ao momento por parte das nossas 
equipas.

Este torneio para muitos dos nossos atletas foi uma ex-
periência nova em que o espírito de equipa e união cresceu 
de forma visível e onde os resultados desportivos têm sido 
dentro do previsto.

A equipa B mostrou a evolução que tem realizado ao 
longo do campeonato, mostrando que tem crescido de 
jogo para jogo.

A equipa A confi rmou o favoritismo no grupo, vencendo 
todos os jogos, realizando mesmo um jogo de grande 
categoria contra o ISMAI.

Final 9/10
GFEC, 14 - Sanjoanense B, 7

Meias-fi nais
Sanjoanense A, 19 - Costa Doiro, 9
Parabéns pelo ótimo torneio dos nossos B e agora resta-

-nos apoiar os nossos A na fi nal contra o Sporting CP, actual 
campeão em título.

Campeonato Nacional

Juvenis Femininos
AAEspinho, 24 - Sanjoanense, 24

Um jogo que já se previa difícil, a ADS entrou melhor na 
primeira parte, chegando ao intervalo a ganhar por três de 
diferença (11-14).

Na segunda parte, a equipa casa foi superior, conse-
guindo empatar o jogo.

Um especial agradecimento aos pais que se deslocaram 
a Espinho.

Na próxima jornada (9/01), a ADS recebe o SPS, pelas 
15h, no Pavilhão das Travessas.
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