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§ andebol

DR

ABC recebe, dia 23, Sp. Horta

Para 26 de Março
ABC/AAUM trocou jogo
na casa do Sp. Horta
O ABC/UMinho adiou para o dia
26 de Março o jogo, referente à
segunda jornada da fase final do
campeonato nacional Andebol 1,
frente ao Sp. Horta. Além das datas, os clubes inverteram locais:
este jogo, previsto para os Açores, vai ser disputado em Braga.
Esta ronda arranca hoje com jogos decisivos para o título:
O Águas Santas recebe o Benfica
e o FC Porto visita o Sporting,
ambos com início às 21 horas.
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Rádio Voz da Planície - Pavilhão de Desportos de Ferreira do Alentejo "apto" a receber
provas nacionais
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Meio:

Rádio Voz da Planície Online

URL:

http://www.pt.cision.com/s/?l=4dafa601

Data Publicação:

12/03/2014

/

Pavilhão de Desportos de Ferreira do Alentejo "apto" a receber provas nacionais Inês Patola 12/03/2014 - 07:00 - Imprimir Pavilhão de Desportos de Ferreira do Alentejo "apto" a receber provas
nacionais A Federação de Andebol de Portugal já pode realizar provas nacionais no Pavilhão de
Ferreira do Alentejo. O Pavilhão de Desportos de Ferreira do Alentejo, mereceu a homologação, por
parte da Federação de Andebol de Portugal. A partir de agora estas instalações desportivas estão
aptas a receber provas de andebol de carácter nacional.
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:.: Águas Santas para uma terapia - Jornal Record :.:

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Record Online

URL:

http://www.pt.cision.com/s/?l=17e543d9

Data Publicação:

12/03/2014

/

O Benfica atrasou-se na luta pelo título, ao perder em Braga, frente ao ABC, na ronda inicial da fase
final do Grupo A do Campeonato. Mas o sorteio da prova continua a não dar tréguas aos encarnados,
que hoje (21h00) voltam a jogar fora, desta vez no recinto do Águas Santas. Paulo Faria, treinador da
turma da Maia, diz que a sua equipa tudo vai fazer para vergar as águias e, assim, retificar a
eliminação da Taça de Portugal, consentida frente ao mesmo adversário:"Vai ser muito difícil. Não
podemos contar com Pedro Cruz (castigado) perante um opositor que é candidato ao título e detém
um orçamento cinco vezes superior ao do Águas Santas. Só que a minha equipa luta sempre pela
vitória". Já o lateral-esquerdo do Benfica, Elledy Semedo, quer retificar o resultado negativo de
Braga:"A equipa tem de olhar em frente, melhorar na defesa e fortalecer os seus pontos mais fracos,
para trazer um bom resultado. Os atletas lesionados estão quase recuperados a 100%. Já sabemos
como havemos de melhorar e acho que estamos cada vez mais fortes. Vamos procurar a vitória para
nos mantermos na luta". O melhor marcador do Benfica nesta fase final analisou o adversário e deu a
receita para a recuperação na tabela:"O Águas Santas é uma formação bastante rápida, pelo que
temos de recuperar bem defensivamente. Quanto à questão do título, as outras equipas também
poderão cometer deslizes, para nós aproveitarmos. Estamos apenas a três pontos do primeiro
classificado, o Sporting", finalizou o artilheiro, em declarações ao sítio do clube. Siga-nos no Facebook
e no Twitter.
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Águas Santas para uma terapia

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Sábado Online

URL:

http://www.pt.cision.com/s/?l=10dadf8a

Data Publicação:

12/03/2014

/

[ler mais] O Benfica atrasou-se na luta pelo título, ao perder em Braga, frente ao ABC, na ronda inicial
da fase final do Grupo A do Campeonato. Mas o sorteio da prova continua a não dar tréguas aos
encarnados, que hoje (21h00) voltam a jogar fora, desta vez no recinto do Águas Santas.Paulo Faria,
treinador da turma da Maia, diz que a sua equipa tudo vai fazer para vergar as águias e, assim,
retificar a eliminação da Taça de Portugal, consentida frente ao mesmo adversário:"Vai ser muito
difícil. Não podemos contar com Pedro Cruz (castigado) perante um opositor que é candidato ao título
e detém um orçamento cinco vezes superior ao do Águas Santas. Só que a minha equipa luta sempre
pela vitória". Já o lateral-esquerdo do Benfica, Elledy Semedo, quer retificar o resultado negativo de
Braga:"A equipa tem de olhar em frente, melhorar na defesa e fortalecer os seus pontos mais fracos,
para trazer um bom resultado. Os atletas lesionados estão quase recuperados a 100%. Já sabemos
como havemos de melhorar e acho que estamos cada vez mais fortes. Vamos procurar a vitória para
nos mantermos na luta".O melhor marcador do Benfica nesta fase final analisou o adversário e deu a
receita para a recuperação na tabela:"O Águas Santas é uma formação bastante rápida, pelo que
temos de recuperar bem defensivamente. Quanto à questão do título, as outras equipas também
poderão cometer deslizes, para nós aproveitarmos. Estamos apenas a três pontos do primeiro
classificado, o Sporting", finalizou o artilheiro, em declarações ao sítio do clube.
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Presidente da federação de andebol convida Cavaco para «bodas de diamante»

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Diário Digital Online

URL:

http://www.pt.cision.com/s/?l=9ffe92e7

Data Publicação:

11/03/2014

/

HOJE Ã s 19:01
O presidente da Federação de Andebol de Portugal (FAA) partilhou hoje algumas angústias e
preocupações com o presidente da República, numa audiência no Palácio de Belém, na qual o
organismo convidou Cavaco Silva para as bodas de diamante.
A dois meses do 75.º aniversário da FAP, a 01 de maio, Ulisses Pereira convidou Cavaco Silva para
presidir à comissão de honra das comemorações, bem como à sessão solene evocativa da data.
Viemos também trazer a realidade do andebol português. Sentimos que, não obstante das
dificuldades e condicionantes que envolvem o movimento associativo, estamos a conseguir dar a
resposta mínima, começou por considerar o dirigente à saída da audiência.
Diário Digital com Lusa
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Juniores do ABC
campeões da Zona Norte
Com apenas uma jornada para disputar, a equipa de
juniores do ABC já garantiu o título de campeão da Zona
Norte no campeonato nacional de juniores de andebol, uma
vez que soma mais quatro pontos que o FC Porto (2.º),
equipa sobre a qual ainda tem melhor “goal average”.

Nacional Andebol
-

JUNIORES 1.ª FASE

FEDERAÇÃO DE ANDEBOL DE PORTUGAL.
21.ª JORNADA

ÚLTIMA JORNADA

Leça - S. Mamede

Maia 30 - 35 Leça

FC Porto - Maia

S. Mamede 21 - 35 ABC
Sanjoanense

-

Xico - S. Bernardo

Águas Santas

Águas Santas - Fafe

to

S. Tirso 22 - 27 Xico

ABC - Sanjoanense

S. Bernardo 29 - 28 FC Porto

Gaia - Santo Tirso

Fafe 30 - 29 Gaia
Classificação

J

V

E

D

Golos

Dif.

Pts

1 ABC

21

20

0

1

697 : 441

256

61

2 FC Porto

21

18

0

3

683 : 527

156

57

3 Xico Andebol

21

16

0

5

613 : 572

41

53

4 S. Bernardo

21

14

0

7

625 : 582

43

49

5 Maia

21

8

4

9

583 : 585

-2

41

6 Sto. Tirso

21

10

0

11

550 : 533

17

41

7 Águas Santas

20

10

0

10

546 : 547

-1

40

8 Gaia

21

6

3

12

528 : 570

-42

36

9 Fafe

21

5

3

13

581 : 670

-89

34

10 S. Mamede

21

5

1

15

482 : 597 -115

32

11 Leça

21

3

2

16

546 : 655 -109

29

12 Sanjoanense

20

3

1

16

502 : 657 -155

27
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Presidente da federação de andebol convida Cavaco Silva para "bodas de diamante"

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Expresso Online

URL:

http://www.pt.cision.com/s/?l=533a902e

Data Publicação:

11/03/2014

/

Terça feira, 11 de março de 2014
Lisboa, 11 mar (Lusa) -- O presidente da Federação de Andebol de Portugal (FAA) partilhou hoje
"algumas angústias e preocupações" com o presidente da República, numa audiência no Palácio de
Belém, na qual o organismo convidou Cavaco Silva para as "bodas de diamante".
A dois meses do 75.º aniversário da FAP, a 01 de maio, Ulisses Pereira convidou Cavaco Silva para
presidir à comissão de honra das comemorações, bem como à sessão solene evocativa da data.
"Viemos também trazer a realidade do andebol português. Sentimos que, não obstante das
dificuldades e condicionantes que envolvem o movimento associativo, estamos a conseguir dar a
resposta mínima", começou por considerar o dirigente à saída da audiência.
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:.: Ulisses Pereira: «Viemos trazer a realidade do andebol português» - Jornal Record
:.:

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Record Online

URL:

http://www.pt.cision.com/s/?l=eaa2fcd1

Data Publicação:

11/03/2014

/

O presidente da Federação de Andebol de Portugal (FAA) partilhou esta terça-feira "algumas angústias
e preocupações" com o presidente da República, numa audiência no Palácio de Belém, na qual o
organismo convidou Cavaco Silva para as "bodas de diamante". A dois meses do 75.º aniversário da
FAP, a 1 de maio, Ulisses Pereira convidou Cavaco Silva para presidir à comissão de honra das
comemorações, bem como à sessão solene evocativa da data. "Viemos também trazer a realidade do
andebol português. Sentimos que, não obstante das dificuldades e condicionantes que envolvem o
movimento associativo, estamos a conseguir dar a resposta mínima", começou por considerar o
dirigente à saída da audiência. Mesmo assim, Ulisses Pereira não deixou de "partilhar algumas
angústias e preocupações que passam, essencialmente, pelo financiamento e que são conhecidas".
Neste encontro, foram também abordadas outras questões que o presidente da FAP considera
"relevantes", como o serviço público de televisão, as transmissões dos jogos das seleções, as apostas
on-line e a lei do mecenato desportivo. "Temos de ter uma lei do mecenato desportivo que seja mais
amiga das federações desportivas. Na Hungria, que há gosto e apego pelo andebol, o orçamento da
federação é oito ou nove vezes superior à nossa. Há sempre empresas que são induzidas a investir e
têm retorno financeiro", sublinhou Ulisses Pereira. Sem querer revelar qual a posição manifestada pelo
presidente da República, Ulisses Pereira disse apenas que, "quando se fala de desporto, as pessoas
entendem a importância que tem na saúde dos cidadãos e na afirmação dos jovens e dirigentes". "É
sempre fácil falar de desporto. Quando falo de desporto, encontro sempre boa recetividade", concluiu
o presidente da FAP. Siga-nos no Facebook e no Twitter.
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Ulisses Pereira: «Viemos trazer a realidade do andebol português»
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Internet
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Sábado Online

URL:

http://www.pt.cision.com/s/?l=214910c9

Data Publicação:
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[ler mais] O presidente da Federação de Andebol de Portugal (FAA) partilhou esta terça-feira "algumas
angústias e preocupações" com o presidente da República, numa audiência no Palácio de Belém, na
qual o organismo convidou Cavaco Silva para as "bodas de diamante". A dois meses do 75.º
aniversário da FAP, a 1 de maio, Ulisses Pereira convidou Cavaco Silva para presidir à comissão de
honra das comemorações, bem como à sessão solene evocativa da data. "Viemos também trazer a
realidade do andebol português. Sentimos que, não obstante das dificuldades e condicionantes que
envolvem o movimento associativo, estamos a conseguir dar a resposta mínima", começou por
considerar o dirigente à saída da audiência. Mesmo assim, Ulisses Pereira não deixou de "partilhar
algumas angústias e preocupações que passam, essencialmente, pelo financiamento e que são
conhecidas". Neste encontro, foram também abordadas outras questões que o presidente da FAP
considera "relevantes", como o serviço público de televisão, as transmissões dos jogos das seleções,
as apostas on-line e a lei do mecenato desportivo. "Temos de ter uma lei do mecenato desportivo que
seja mais amiga das federações desportivas. Na Hungria, que há gosto e apego pelo andebol, o
orçamento da federação é oito ou nove vezes superior à nossa. Há sempre empresas que são
induzidas a investir e têm retorno financeiro", sublinhou Ulisses Pereira. Sem querer revelar qual a
posição manifestada pelo presidente da República, Ulisses Pereira disse apenas que, "quando se fala
de desporto, as pessoas entendem a importância que tem na saúde dos cidadãos e na afirmação dos
jovens e dirigentes". "É sempre fácil falar de desporto. Quando falo de desporto, encontro sempre boa
recetividade", concluiu o presidente da FAP.
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Presidente da federação convida Cavaco Silva para "bodas de diamante"

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

11/03/2014

Sapo Online - Desporto Sapo
Meio:
Online
URL:

http://www.pt.cision.com/s/?l=65bbc3fc

/

11 de março de 2014 19:06h
A dois meses do 75.º aniversário da FAP, a 01 de maio, Ulisses Pereira convidou Cavaco Silva para
presidir à comissão de honra das comemorações, bem como à sessão solene evocativa da data.
O presidente da Federação de Andebol de Portugal (FAA) partilhou hoje "algumas angústias e
preocupações" com o presidente da República, numa audiência no Palácio de Belém, na qual o
organismo convidou Cavaco Silva para as "bodas de diamante".
A dois meses do 75.º aniversário da FAP, a 01 de maio, Ulisses Pereira convidou Cavaco Silva para
presidir à comissão de honra das comemorações, bem como à sessão solene evocativa da data.
"Viemos também trazer a realidade do andebol português. Sentimos que, não obstante das
dificuldades e condicionantes que envolvem o movimento associativo, estamos a conseguir dar a
resposta mínima", começou por considerar o dirigente à saída da audiência.
Mesmo assim, Ulisses Pereira não deixou de "partilhar algumas angústias e preocupações que
passam, essencialmente, pelo financiamento e que são conhecidas".
Neste encontro, foram também abordadas outras questões que o presidente da FAP considera
"relevantes", como o serviço público de televisão, as transmissões dos jogos das seleções, as apostas
on-line e a lei do mecenato desportivo.
"Temos de ter uma lei do mecenato desportivo que seja mais amiga das federações desportivas. Na
Hungria, que há gosto e apego pelo andebol, o orçamento da federação é oito ou nove vezes superior
à nossa. Há sempre empresas que são induzidas a investir e têm retorno financeiro", sublinhou Ulisses
Pereira.
Sem querer revelar qual a posição manifestada pelo presidente da República, Ulisses Pereira disse
apenas que, "quando se fala de desporto, as pessoas entendem a importância que tem na saúde dos
cidadãos e na afirmação dos jovens e dirigentes".
"É sempre fácil falar de desporto. Quando falo de desporto, encontro sempre boa recetividade",
concluiu o presidente da FAP.
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Terça feira, 11 de Março de 2014 |
Lisboa, 11 mar (Lusa) -- O presidente da Federação de Andebol de Portugal (FAA) partilhou hoje
"algumas angústias e preocupações" com o presidente da República, numa audiência no Palácio de
Belém, na qual o organismo convidou Cavaco Silva para as "bodas de diamante".
A dois meses do 75.º aniversário da FAP, a 01 de maio, Ulisses Pereira convidou Cavaco Silva para
presidir à comissão de honra das comemorações, bem como à sessão solene evocativa da data.
"Viemos também trazer a realidade do andebol português. Sentimos que, não obstante das
dificuldades e condicionantes que envolvem o movimento associativo, estamos a conseguir dar a
resposta mínima", começou por considerar o dirigente à saída da audiência.
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Torneio de Carnaval Andebol na Artur
Gonçalves
O Organismo Autónomo de
Andebol, do Clube Desportivo de
Torres Novas vai organizar no dia
2 de março um torneio de Carnaval
de Andebol, no escalão de Infantis
Masculinos. Este torneio terá lugar
no pavilhão desportivo da Escola
Artur Gonçalves e pretende divulgar e expandir a
modalidade na cidade de Torres Novas.
Participarão neste torneio o Atlético Clube
de Sismaria, Leiria, o Ginásio do Sul, de Almada,
Batalha Andebol Clube e o Organismo Autónomo
de Andebol do Clube Desportivo de Torres Novas.
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Arrojado
oordenador
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cicup 2014
intternacional de Es
Esttarr
arreja
Garcicup
Carlos Arrojado, coordenador do Estarreja Andebol Clube e responsável pelo Torneio
internacional de Estarreja – Garcicup 2014, fala sobre “a melhor época de sempre” do Estarreja
Andebol Clube e sobre as principais dificuldades que o clube atravessa. Depois da vitória do
EAC sobre o Benfica e de uma boa primeira fase da equipa sénior as dificuldades do clube, que
sobrevive com os sócios e o subsídio da Câmara Municipal, são maiores para fazer frente aos
novos desafios.
A poucos meses do GarciCup, um dos maiores torneios de andebol do país, Carlos Arrojado
levanta um pouco véu do que vai acontecer na edição de 2014 do torneio.
iremos percorrer cerca de 5.800 Estando a preparar o Torneio
Ø Joana Sousa
Km para realizar os jogos dos com mais tempo e de uma
escalões de Seniores, Juniores forma mais estruturada,
Jornal de Estarreja: Como está a e Juvenis. Dadas as atuais esperamos melhorar bastante
correr a época para o EAC?
dificuldades que todas as e assim consolidar e corCarlos Arrojado: Com os escalões empresas atravessam, não tem responder às expectativas
do Estarreja a disputar a 2ª fase sido fácil angariar apoios, sendo muito altas que as equipas e
dos campeonatos nacionais, uma incógnita o futuro do todo o Concelho de Estarreja
podemos desde já concluir que é Clube.
esperam de nós.
certamente uma das melhores
épocas de sempre. Com uma JE: Os patrocinadores do clube JE: Quando tem início o torneio
estrutura na formação já vão auxiliar nestas deslo-cações? que no ano anterior teve uma
consolidada, construída ao longo CA: Não. O Estarreja Andebol adesão histórica?
destes últimos 2 anos, finalmente atualmente não tem nenhum CA: O Torneio terá início a 25 de
os resultados começam a surgir. patrocinador oficial ativo, Junho e terminará a 29 de Junho.
Bom exemplo disso, é a sobrevivendo apenas com o No entanto, no fim-de-semana
excelente prestação do escalão subsídio atribuído pela Camara anterior, associado às festas da
de Juvenis depois das importantes Municipal para os transportes. cidade, iremos realizar um
vitórias em Estarreja sobre o Esta nova fase configura-se, numa torneio de futebol de praia, para
Sporting CP e SL Benfica que nos primeira análise, financeiramente qualquer equipa ou conjunto de
leva a acreditar numa disputa incom-portável tendo em conta amigos que queiram participar,
pelo título nacional da 1ª os débeis e escassos recursos do com o objectivo de inaugurar os
divisão. Já nos escalões de Clube. Estas deslocações alem dos fantásticos campos de Andebol
Seniores e Juniores, iremos Kms têm associadas refeições e de praia que iremos de novo
agora iniciar a disputa da 2ª Fase dormida (no caso da deslocação montar no parque da Cidade.
tendo como objetivo a subida ao Algarve), que tornam a sua
de divisão em ambos. Com todo logística
ex-tremamente JE: Com o aproximar do torneio
este sucesso, temos vindo a dispendiosa. Perante este cenário já há patrocinadores?
aumentar o número de e tendo em conta a dificuldade CA: Mais uma vez, também no
praticantes da modalidade que na obtenção de apoios, o sucesso âmbito do Torneio, esse é um
semanal-mente chegam ao do Clube que muito orgulha objectivo que não conseguimos
clube, bem como, o regresso Estarreja, pode estar ameaçado ainda cumprir. Com efeito, não
dos apoiantes da modalidade, forçando-nos a desistir desta 2ª temos nenhum patrocinador
sendo cer-tamente um dos fase e do sonho da subida de oficial que nos assegure a
pavilhões com mais afluência Divisão (Séniores e Juniores) e de estabilidade financeira desta
de publico, do Distrito. Campeão Nacional (Juvenis).
Edição que está orçamentada
Devemos salientar que todo
em cerca de 100.000€.
este sucesso é conseguido com JE: Com o aproximar de mais um Começamos já o árduo trabalho
atletas, praticamente todos, do GarciCup que desta vez tem um de angariação de fundos
Concelho de Estarreja o que maior apoio da autarquia, como através do contributo em
revela o caminho de excelência estão
a
decorrer
os pequenos donativos das
que a formação do Clube está a preparativos?
Empresas, Comerciantes e
alcançar.
CA: Nesta edição do Torneio há público em geral. Temos
sem dúvida uma maior previsto outras acções, algumas
JE: Com o sorteio para a próxima cooperação e apoio por parte a inovadoras, com o objectivo de
fase, o EAC vai ter de se deslocar Câmara Municipal. Temos vindo envolver todos os estarrejenses
várias vezes para a zona Sul do a reunir e esperamos protocolar a apoiar este Torneio que
país. Quais as principais em breve um compromisso de projecta a Cidade e que é sem
dificuldades atuais do clube?
colaboração, sobretudo em dúvida o evento que mais
CA: Se desportivamente termos logísticos e de dinamiza a economia local.
estamos no melhor caminho, transportes, com a autarquia. Lamentamos que algumas
em termos financeiros po- Este protocolo será funda- cadeias de supermercados, que
demos concluir que nos mental para projetarmos e são dos maiores benificiários
encontramos em falência assegurarmos um Torneio deste evento, no ano passado
técnica. Com o sorteio a colocar qualitativamente melhor, que não nos tenham ajudado e
o Estarreja a disputar a zona sul a par do sucesso desportivo do esperamos que nesta edição
em dois escalões, os custos das Clube nos escalões de nos ajudem com uma pequena
deslocações tornam-se brutais, formação, colocará Estarreja no percentagem dos lucros que
arrasando a estrutura financeira topo dos Concelhos que mais este Torneio lhes proporciona.
do Clube. Para se ter uma ideia contribuem para o desennos próximos três meses volvimento desta modalidade.

Jardim Pneus

Pneus de todas as marcas

Focagem de F
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Entrevista
Carlos Arrojado
. GraciCup, Carlos
A poucos meses do
Arrojado levanta um pouco o véu do
que vai acontecer e fala ainda sobre os
principais problemas que o clube
atravessa.
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Arsenal de Canelas

Fim-de-semana de Andebol
Ø Hélder Oliveira

Quatro jogos movimentaram
a jornada de Andebol deste
fim-de-semana. Destaque
para a vitória das Infantis
Femininas
que,
assim
mantiveram a invencibilidade. Pela negativa, as
derrotas dos Iniciados
Masculinos.

Infantis Femininos
Arsenal Canelas – 48 / Salreu
– 08
Iniciados Masculinos
Arsenal Canelas – 21 /
Feirense “A” – 30
Pateira – 34 / Arsenal Canelas
– 31
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Ø Carlos Arrojado

Campeonato Nacional 1ª
Divisão Juvenis Masculinos
Estarreja Andebol Clube 35 –
27 SL Benfica
Perante o apoio entusiasta
dos 600 adeptos que
encheram por completo o
pavilhão municipal de
Estarreja, a equipa Estarreja
Andebol Clube recebeu e
venceu, este sábado, o SL
Benfica, por 35-27, num jogo a
contar para a 4.ª jornada da 2ª
fase do Campeonato Nacional
1ª divisão juvenis masculinos.
Raça, humildade,
determinação, são as palavras
que se aplicam a esta jovem
equipa, que muitas alegrias
têm dado a todos os
Estarrejenses. Depois de ter
levado de vencido o Sporting
CP, eram grandes as
expectativas para este
encontro, que, em caso de

vitória, colocaria a equipa do
Estarreja Andebol Clube em
primeiro lugar do grupo. Com
esse objetivo em mente, a
equipa comandada por Carlos
Tavares entrou bastante bem
no encontro, impondo a sua
superioridade desde muito
cedo. O resultado ao intervalo
era esclarecedor, com a nossa
equipa a vencer, por 15-10.
Na segunda parte, a equipa
do SL Benfica ainda conseguiu
reduzir para dois golos de
diferença, aproveitando o
período menos conseguido
por parte da nossa equipa.
Após time-out pedido por
Carlos Tavares, a nossa equipa
regressa ao jogo bem mais
concentrada e rapidamente
voltaram aos cinco golos de
diferença. Os jogadores do
Estarreja não abrandaram o
ritmo e foram sempre à

procura de aumentar a
vantagem. 35-27 Foi o
resultado final. Uma vitória
justa da melhor equipa em
campo, que soma neste
momento, vitórias em todos
os jogos realizados nesta 2ª
fase.
Destaque, para Tomás
Almeida com 15 golos e Tiago
Marreiros e André Lima ambos
com 7 golos marcados por
parte da equipa do Estarreja,
sendo João Martins com 6
golos e Augusto Aranda com 5
golos os melhores do SL
Benfica.
Na próxima jornada, sábado
dia 1 de Março, o Estarreja
desloca-se ao Algarve, para
defrontar a equipa do Lagoa
AC.
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EAC
EAC 35 X 27 SLB
A garra dos jogadores do Estarreja
Andebol Clube ficou comprovada frente
ao Benfica que perdeu em Estarreja com
uma diferença de oito golos.
Página 9
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Andebol: ex-guarda-redes
do Torres Novas sonha com
carreira ao mais alto nível
Cheldon Siqueira, é um jovem
brasileiro que vive actualmente em
Lisboa e representa o Boa Hora FC,
depois de uma passagem pelo Sporting.
A sua carreira foi iniciada em Torres
Novas, no CDTN, experiência que diz
ter sido muito enriquecedora. Aos 17
anos, Cheldon mantém uma forte
determinação em fazer uma carreia
ao mais alto nível na modalidade. Já
viajou do Brasil para Portugal à procura
desse sonho e pode viajar até Espanha,
em busca desse desígnio.
Em que circunstâncias veio
para Portugal?
Vim para Portugal com a minha
mãe, após insistir muito. Como teve
uma proposta de trabalho e a achou
interessante, viemos.
Começou a jogar andebol em
Torres Novas. Como foi a experiência?
Na verdade comecei a jogar andebol no colégio, num período em
que estive no Brasil, mas nada para
além de desporto escolar. No CDTN
tive uma experiência nova e de certa
forma confesso que um choque,
pois nunca tinha sido federado em
desporto nenhum e agora era titular
num campeonato nacional. No CDTN
tive um bom trabalho de base, consegui boas experiências graças ao
investimento e dedicação da direcção
do clube.
Qual foi a sua ligação ao JAC
de Alcanena?
Tenho uma grande amizade pela
equipa e toda a estrutura do JAC,
por causa das amizades dos treinadores, atletas e dirigentes. O JAC foi
determinante no meu primeiro ano
no Sporting porque treinava mais
vezes (2 ou 3 em Lisboa e 2 ou 3
em Alcanena).
Do Torres Novas foi para o Sporting. Como é que isto aconteceu?
No CDTN estava já com objectivos
de alcançar algo maior no andebol
e por essa razão fui à procura de
oportunidades de mostrar o meu
potencial e evoluir. Tive essa oportunidade no SCP ao ir a uma captação
em Lisboa. Fui logo integrado na
equipa no início da época.
Entretanto nem tudo correu
bem e está a tentar relançar a
carreira no Boa Hora FC, em
Lisboa. Como está correr?
O projecto ia de vento em popa até
eu, por motivos familiares, ter ido ao
Brasil e lá permanecido por oito meses.
Quando regressei tive que esperar
pela época seguinte. Eu já estava a
morar em Lisboa no início da época
mas não tinha suporte financeiro
para fazer face a todas as despesas
e por fim mesmo tendo acabado em
beleza, titular e a jogar o jogo todo,

Cheldon Siqueira tem 17 anos, e é estudante do 12.º ano da escola secundária de Camões, em Lisboa. É natural de Guarulhos,
São Paulo, Brasil, e vive actualmente nas Olaias. Trabalha, aos
fins-de-semana, à noite, num condomínio.
não tive o investimento da parte do
SCP, em parte compreensível, mas que
levou-me a voltar para Alcanena. Esta
época retornei para Lisboa, a trabalho,
e recebi uma proposta interessante
do Boa Hora FC, e após pesar entre
3 clubes naquela altura, incluindo
o próprio SCP, optei pelo projecto
do BHFC. Está a correr muito bem,
porém não tenho investimentos altos.
O clube é pequeno mas tem uma boa
estrutura e equipa técnica. Tenho
tido desempenhos individuais muito
bons (média de 44% de eficácia,
no europeu de seniores deste ano
o melhor guarda redes teve 40%).
Tenho treinado com a equipa sénior
e estou a fazer quase sempre 2 jogos
por fim-de-semana.
Estou a preparar-me com o melhor
que tenho e então é de se esperar que
consiga através deste estágio ter acesso
à equipa de formação do barça.
É verdade que já representou
a selecção brasileira?
Não cheguei a representar a selecção, sobretudo por causa da falta de
fundos para viajar para as concentrações e fases de treino a que sou
convocado. Já treinei por duas vezes
com a selecção que foi para os Jogos
da Juventude em Singapura porém,
eram três escalões acima do meu.
Treinei com eles porque estiveram
cá em Portugal. Esta barreira poderia
ser facilmente superada se houvesse
um apoio de uma companhia aérea
ou agência de viagens, o que é plenamente possível.
O FC Barcelona Balonmano

é o clube com mais títulos em
Espanha e na Europa, segundo
sei. Como surgiu a oportunidade
do estágio?
O estágio em Barcelona surgiu da
minha atitude e ambição e também
do interesse constante do Barcelona
em seleccionar potenciais talentos de
formação para levar à elite, entramos
em contacto e negociamos uma data
em que tenho disponibilidade para
deslocar-me até à Catalunha.
A sua ambição é fazer do andebol a sua principal actividade
profissional?
Com certeza que tenho grandes
objectivos no andebol, penso que isso
ficou claramente provado quando na
época passada estive 9 jogos sem jogar
por uma opção técnica, que não devo
discutir, e em Outubro um dos meus
treinadores veio falar comigo de uma
forma nada animadora em que me
colocava fora das suas opções. Porém
continuei a trabalhar e quando tive
a oportunidade em Dezembro, no
torneio de Natal do Samora Correia,
mostrei o meu valor e que não devia
ser apenas uma opção mas sim a
escolha certa, nesse torneio virei a
situação ao contrário. Neste momento
crítico provei como é grande a minha
determinação e a minha fé no meu
trabalho e qualidade, não desanimei, antes pelo contrário foi aí que
despoletei ainda mais. Para além de
objectivos destes tenho também um
foco muito grande não no Rio 2016
mas nas competições seguintes para
com a minha selecção.
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CDTN organiza
Torneio
de Carnaval

A secção de andebol do CDTN realiza
este domingo, dia 2, durante todo o dia,
a primeira edição do Torneio de Carnaval
para infantis masculinos, no pavilhão
da escola Artur Gonçalves. Participam,
além do clube anfitrião, equipas da
Batalha AC , AC Sismaria e Ginásio do
Sul. Este torneio, explica a direcção,
insere-se na estratégia de divulgação
da modalidade, na expectativa de que
possa contribuir para a sua expansão na
cidade de Torres Novas, onde também
o andebol tem tradição.
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JAC nas meias
finais da Taça
de Portugal
A equipa sénior de andebol do JAC
garantiu passaporte para as meias-finais
da Taça de Portugal de andebol, ao
ter vencido o Colégio Gaia por 30-26.
Este foi o jogo mais equilibrado dos
restantes quatro jogos. A equipa de Gaia
foi a primeira equipa a adiantar-se no
marcador (6-9), mas o JAC recuperou
e voltou a igualar a partida (11-11).
O jogo seguiu muito equilibrado até
ao intervalo, com as duas equipas a
irem para o descanso empatadas a
14 golos. A segunda parte continuou
muito disputada, com as duas equipas
a manter um bom jogo e a alternar
a liderança no marcador. Na recta
final do jogo, o JAC passou para a
frente do marcador e assegurou a
passagem às meias-finais.
Patrícia Rodrigues e Neuza Valente,
foram as artilheiras da equipa de
Marco Santos. A guardiã Carla Gameiro
fez uma exibição de luxo, tendo sido
uma das peças fundamentais no
apuramento
As “meias” e a final da taça disputam-se em regime de concentração
nos dias 12 (meias-finais) e 13 de
Abril (final).
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Trofeu entregue pela A. de Andebol do Porto

Equipa de Baltar
recebe taça regional

A equipa de andebol do agrupamento de escolas Daniel Faria, de Baltar, recebeu, no passado domingo, dia 23 de fevereiro, a taça regional da modalidade,
trofeu que conquistaram esta época. Paulo Martins, presidente da Associação de
Andebol do Porto, entregou o trofeu à equipa paredense que venceu a competição sem nenhuma derrota.
Helena Nunes

A

cerimónia de entrega da
taça regional de andebol da
época 2013/2014 decorreu
no passado domingo, dia 23 de
fevereiro, no pavilhão da escola
secundária Daniel Faria, de Baltar.
A taça regional foi entregue
à equipa feminina de andebol do
agrupamento de escolas Daniel
Faria, que foi a melhor equipa da
competição, tendo concluído a série
de 10 jogos sem nenhuma derrota.
As 13 jovens atletas do esca-

lão de iniciados recebeu das mãos
do presidente da Associação de
Andebol do Porto a taça regional,
o primeiro importante trofeu conquistado pelas atletas que competem no campeonato regional há
pouco mais de duas épocas.
Na cerimónia estiveram ainda
presentes o presidente do agrupamento de escolas Daniel Faria, de
Baltar, António Aguiar, um dos
mentores do projeto, que conta já
com cerca de 100 atletas nos diferentes escalões da competição.
Em representação da autar-

quia esteve a vereadora do pelouro
de ação social, Hermínia Moreira,
e ainda a presidente da junta de
freguesia de Baltar, Conceição
Rosendo.
As atletas paredenses realizaram já o primeiro jogo a contar para
a taça da primavera, que decorreu
no passado domingo, dia 23 de
fevereiro. As atletas da equipa do
agrupamento de escolas Daniel
Faria, de Baltar, venceram a partida
contra o Madelenense, por 32-15,
carimbando já a primeira importante vitória na competição.
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ANdEbOL – CAMPEONATO NACIONAL

Sporting da Horta perdeu em
casa com o iSMai
g O Sporting Clube da Horta (SCH)
recebeu no passado sábado o ISMAI. A
equipa faialense, que já tinha garantido a
manutenção na primeira divisão e a presença no Grupo A, não conseguiu superar
a ausência de atletas importantes e, contra
todas as expetativas, acabou por perder o
jogo por 26-28.
Nos outros jogos da jornada 22, o
Avanca perdeu em casa com o ABC
(18-24), o Porto venceu o Belenenses (3219), o Sporting goleou o Fafe (44-23), o
Águas Santas recebeu e venceu o Madeira
SAD (28-24) e o Benfica bateu na Luz o
Passos Manuel (32-21).
A primeira fase chegou assim ao fim
com o Sporting na liderança (61 pontos),
seguido de Porto (59), Benfica (59), ABC
(55), Águas Santas (54) e SCH (40);
equipas que compõem o grupo A para a
fase final.
Na metade inferior da tabela estão
Belenenses (38), Madeira SAD (37),
Passos Manuel (34), ISMAI (33), Fafe
(32) e Avanca (26); equipas que irão lutar
pela manutenção na primeira divisão.

Recorde-se que a pontuação é recalculada para a próxima fase. O SCH, por exemplo, arrancará com 20 pontos na fase final,
que arranca a 8 de março, com os faialenses a rumarem a norte para defrontar o
Porto.
FILIPE duQuE: ObJETIVOS
PARA A SEGuNdA FASE
“SãO MAIS FORMATIVOS
QuE dESPORTIVOS”
O treinador do SCH está satisfeito com
a presença no grupo A, no entanto recorda
que o objetivo do clube foi, desde início, a
manutenção. Filipe Duque lembra que
este ano o campeonato está mais competitivo, com equipas mais fortes, por isso
mostra-se feliz com o facto da manutenção ter sido assegurada ainda na fase inicial.
Para a fase final, espera que a equipa
consiga fazer “melhor que no ano passado”, quando conseguiu uma vitória em
casa com o ABC. Com as melhores equipas do país pela frente e com um plantel
muito curto, Duque reconhece, todavia,

que esta fase será muito difícil para o
clube. Por isso assume que os objetivos
são “mais formativos do que desportivos”: “temos jovens da formação e queremos dar-lhe o máximo de bagagem possível, frente aos melhores jogadores do
país”, explica.
O SCH perdeu Milos Padezanin no
final do ano passado e, mais recentemente, Filipe Pinho. Filipe Duque lembra que
são baixas de peso para a equipa faialense, mas promete o máximo empenho em
todos os jogos para ultrapassar esse e
outros obstáculos.
CAMPEONATO REGIONAL dE
JuVENIS: SCh bATEu ARRIFES
Arrancou no passado fim-de-semana
o Campeonato Regional de Juvenis.
A equipa do SCH – que, recorde-se, é
campeã nacional da 2.ª Divisão – não
poderia ter tido melhor estreia, já que
venceu o Arrifes nos dois jogos realizados, por 33-14 e 46-14, em jogos a contar
para a primeira e quarta jornadas, respetivamente.
MP
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Rodrigues, Leonor Rodrigues, Ana Margarida Azevedo, Juliana Pereira e Beatriz Vieira.
Este é mais um feito a registar pelo clube que já tem
as juniores a competir também no nacional da modalidade.

ANDEBOL

INICIADAS DA DIDÁXIS NÃO
PERDEM DESDE SETEMBRO

As iniciadas da A2 Didáxis
mantêm a invencibilidade
desta época.
No domingo, venceram o
CJ Almeida Garrett, no seu
terreno, por 21-19. Para
esta vitória contribuiu a
prestação da atleta Sara
Gomes com 7 golos apontados.
Ainda no sábado, as infantis, receberam o AD Barrosas e venceram por 2710. Ao intervalo, a equipa
de Riba de Ave já vencia
por 12-4, tendo a 2ª parte
confirmado a supremacia
da Didáxis.
Também no sábado, as
juvenis receberam o CJ Almeida Garrett e venceram
por 28-23. Um jogo que se
esperava sem grandes dificuldades mas a equipa de
Riba de Ave apresentou-se

insegura, fruto das lesões
que têm assolado a equipa.
Ao intervalo o marcador
registava um empate a 12
golos. Na segunda parte, as
famalicenses foram mais
agressivas e a vantagem
surgiu. As atletas Diana
Oliveira, Ana Coelho e Susana Moreira cotaram-se

como as melhores marcadoras do jogo.
Já em minis e apesar de
terem perdido os dois jogos
disputados contra o Maiastars e a Juventude do Mar,
a equipa mais jovem da
A2D Didáxis apresentou
boas indicações da sua
evolução.

Mais uma equipa ACV
no nacional
A equipa feminina de infantis da AC Vermoim ascendeu ao nacional, depois
da vitória, 31-14, sobre o
Fafe, no passado sábado.
Ainda faltam duas jornadas
para o final do Regional,
mas a equipa já garatiu a

passagem à fase nacional.
Parabéns para as jovens
atletas formadas no clube:
Lara Gonçalves, Raquel Rodrigues Milka, Joana Silva
Nestle, Bárbara Marinho,
Ana Luzia Fernandes, Angela Ferreira, Joana Ferreira, Sofia Morais, Margarida Sampaio, Mafalda

Ainda no sábado os infantis
masculinos conseguiram
uma expressiva vitória sobre o Andebol Clube, de
Barrosas, em Felgueiras,
por 8-38. O goleador João
Oliveira, com mais 13 golos, mantém-se na lista dos
melhores marcadores. No
entanto, o grande destaque é colectivo visto que, a
3 jornadas do final da primeira fase da competição,
a equipa está isolada no primeiro lugar do seu grupo.
O fim-de-semana terminou
com as juniores a jogarem
com as maiatas Maiastars.
Num jogo bem disputado,
a equipa vermoinense teve
bons períodos dando prova
de que está em crescendo.
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Ò Ò andebol

sir 1º maio junta
cerca de 80 crianças

No passado dia 22, a SIR 1º de Maio levou a cabo,
no pavilhão municipal, uma ação de captação dirigida
a crianças dos 6 aos 12 anos. Esta conseguiu juntar
aproximadamente 80 crianças, das quais metade nunca tinha praticado andebol.
Os participantes tiveram a oportunidade de praticar diversas atividades físicas, entre as quais o mini-andebol. ß
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ANDEBOL
Campeonato Nacional da 2.ª Divisão de Seniores Masculinos

ADS lutou, mas era difícil vencer
GD Sto. Tirso, 36
Sanjoanense, 27
Sanjoanense: Eduardo Pereira, António
Brandão; Eduardo Carneiro; Hélder Santos,
Ricardo Pinho; Hugo Terra; Bruno Pinho;
Fabian Scheck; Emanuel Silva; Ricardo
Gaspar; Pedro Amorim; Vicente Afonso;
Rui Gonçalves; Ricardo Silva.
Treinadores: Pedro Tavares e José Correia.

Antevia-se um jogo difícil,
pois o Santo Tirso ocupa a segunda posição na tabela e é um dos
mais sérios candidatos à subida
de divisão.
O jogo iniciou-se com um
grande equilíbrio no marcador,
tendo para isso contribuído o
guarda-redes alvinegro Ricardo
Gaspar (Mansores) com uma
série de excelentes defesas.
Também em bom plano esteve a
defesa da Sanjoanense, bastante
consistente. Com o passar do
tempo, os dois primeiras linhas
do Santo Tirso foram fazendo
a diferença com vários “tiros”
certeiros de meia distancia que
a ADS teve dificuldade em controlar.

Pela qualidade, nível e objectivos do adversário, dificilmente seria possível uma vitória
neste terreno, no entanto as
indicações deixadas foram boas,
e agora que se aproxima a fase
final a Sanjoanense necessita
consolidar a posição que ocupa.

1.º
2.º
3.º
4.º
5.º
6.º
7.º
8.º
9.º
10.º
11.º
12.º
13.º
14.º

Xico	
  Andebol
Santo	
  Tirso
S.	
  Mamede
Marítimo
FC	
  Porto	
  B
Fermentões
S.	
  Bernardo
Santana
FC	
  Infesta
FC	
  Gaia
Sanjoanense
Modicus
Académico
S.	
  Paio	
  Oleiros

Pts
55
55
51
47
46
44
38
38
33
33
30
30
29
27

J
20
20
20
20
19
20
20
20
20
20
20
20
20
19

Jornada	
  20
Fermentões 28-‐31 FC	
  Porto	
  B
32-‐21 Académico
Marítimo
Santo	
  Tirso 36-‐27 Sanjoanense
FC	
  Infesta
20-‐25 S.	
  Mamede
FC	
  Gaia
27-‐20 S.	
  Paio	
  Oleiros
Xico	
  Andebol 39-‐25
Santana
S.	
  Bernardo 38-‐32
Modicus

V
17
17
15
12
13
11
9
8
6
6
4
4
4
3

E
1
1
1
3
1
2
0
2
1
1
2
2
1
2

D
2
2
4
5
5
7
11
10
13
13
14
14
15
14

GM
669
626
572
548
536
523
545
549
495
511
492
502
470
444

GS
485
513
498
518
496
536
565
546
562
537
558
577
575
516

Jornada	
  21
Santana-‐Fermentões
FC	
  Porto	
  B-‐Marítimo
Académico	
  FC-‐Santo	
  Tirso
Modicus-‐FC	
  Infesta
S.	
  Mamede-‐FC	
  Gaia
S.	
  Paio	
  Oleiros-‐Xico	
  Andebol
Sanjoanense-‐S.	
  Bernardo
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Campeonato Nacional
da 1.ª Divisão de Juniores
Masculinos

Sanjoanense, 23
Xico Andebol, 28
Sanjoanense: Rui Costa; Ricardo Pinho;
Alexandre Duarte; Hélder Fonseca; Pedro
Morais; João Silva; André Resende; João
Pérez; Daniel Oliveira; Ricardo Silva; Tiago
Correia; João Costa; Emanuel Silva; Rui
Martins; Fábio Fernandes.
Treinador: Hélder Vieira.

A equipa alvinegra foi para
o intervalo com uma desvantagem de sete golos (09-16), fruto

27-02-2014
de algum desacerto defensivo.
Na segunda parte, a Sanjoanense
conseguiu entrar melhor no jogo
e equilibrar o encontro, acabando
por vencer o segundo parcial por
dois golos de diferença (14-12).
Fase Apuramento de Iniciados Masculinos

Estarreja, 30
Sanjoanense A, 46
Sanjoanense: Ramiro Pinho; Paulo Bastos;
Francisco Silva; Daniel Andrade; Manuel
Mateus; Gonçalo Fernandes; Guilherme
Novo; Rodolfo Silva; Diogo Santos; José

Pereira; Alexandre Tavares

A Sanjoanense já tinha
assegurado a difícil passagem ao
Campeonato Nacional, quando
ainda faltavam duas jornadas
para terminar a segunda fase.
Campeonato Nacional de
Iniciados Femininos

Col. João de Barros, 24
Sanjoanense, 30
Sanjoanense: Ana Luísa, Catarina Arrojado,
Joana Pinho, Pipa, Andreia Santos, Rita,
Lali, Mariana Neves, Andreia Fernandes,

Tiragem: 3000

Pág: 13

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Semanal

Área: 27,01 x 7,59 cm²

Âmbito: Regional
Cheila, Kika, Catarina, Mariana Brandão,
Joana Alves.
Treinadores: Rui Andrade.

Nesta deslocação a Pombal,
a Sanjoanense entrou algo nervosa pois não conhecia o adversário. No entanto, mais uma vez,
provou que estava pronta para
vencer o desafio. Todavia, não foi
fácil já que a equipa local jogou
de forma muito dura e por vezes
violenta e sem grande intervenção da equipa de arbitragem.
Apesar de tudo, a Sanjoanense
soube controlar o jogo e vencer
de forma tranquila.

Corte: 2 de 2

Campeonato Nacional de
Infantis Femininos

Sanjoanense, 40
Monte, 20
Sanjoanense: Francisca Silva, Rita Leite, Carolina Pereira, Patrícia Pereira, Inês Bastos,
Patrícia Faria, Leonor Silva, Nádia Correia,
Mariana Pinho, Ana Beatriz Resende, Inês
Lima e Mariana Almeida.
Treinadores: Joana Santos e Carlos Ferreira.

Vitória tranquila num jogo
que permitiu efetuar algumas
alterações, tais como dar tempo
de jogo a atletas que o justificam
e merecem, pelo trabalho, empe-

nho e dedicação ao treino.

Agenda
Seniores femininos
Sanjoanense-Passo Manuel
Dia 1, ás 15h00, Pavilhão Travessas
Juniores masculinos
FC Gaia-Sanjoanense
Dia 2, às 18h00, Pavilhão FC Gaia
Iniciados masculinos
Sanjoanense-Tarouca
Dia 2, às 11h00, Pavilhão Travessas
Iniciados femininos
Sanjoanense-Alavarium
Dia 2, às 15h00, Pavilhão Travessas

Página 42

Mirante (O)
A43

ID: 52710162

27-02-2014

Tiragem: 38000

Pág: 26

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 26,31 x 11,17 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Página 43

Opinião Pública
A44

ID: 52727801

27-02-2014

Tiragem: 20000

Pág: 32

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 13,33 x 10,52 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Página 44

Opinião Pública
A45

ID: 52727768

27-02-2014

Tiragem: 20000

Pág: 31

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 10,93 x 21,62 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Página 45

A46

ID: 52794662

27-02-2014

Tiragem: 13000

Pág: 28

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 19,08 x 11,26 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Feminino trabalha na captação de novas atletas

O andebol feminino da Casa do Benfica em Castelo Branco (CBCB), que
dispensa particular atenção ao setor da
formação, onde também se inclui a jovem
equipa sénior que disputa a 2.ª divisão
nacional, está a preparar uma festa do
andebol, no dia 13 de março.
O departamento de andebol quer
reunir nesta jornada não só equipas federadas, como “a comunidade escolar
do 1.º ciclo”, no âmbito da sua planificação direcionada à captação de novos
praticantes.
Na esfera de competição, o último
fim-de-semana foi positivo para a agremiação albicastrense. A representação
infantil continua a surpreender, como o
comprova o triunfo sobre a equipa do
Equipa infantil está a surpreender
João de Barros, de Pombal, por 22-18. As
treinadoras destacam o processo de evolução deste conjunto desfecho positivo, a CBCB não conseguiu a qualificação para
de atletas, realçando a assimilação de processos no “capítulo o play-off, encontrando-se a disputar uma fase complementar
do campeonato.
defensivo”.
A treinadora Mariana Ivanova define para esta fase a
Já as iniciadas ganharam também em Castelo Branco às
nazarenas do D. Fuas Roupinho, por 26-11. Não obstante este obtenção do 1.º lugar.
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primeiro triunfo da época diante do dom fuas

Juvenis masculinos do Cister SA
estreiam-se a vencer no dérbi
Os juvenis masculinos do Cister SA estrearam-se
a vencer na época 2013/14, ao derrotarem o rival
Dom Fuas AC (30-24), na fase dos últimos da 1.ª
Divisão nacional. À entrada para esta partida, os
jovens alcobacenses somavam por derrotas os jogos
realizados no decurso da época, mas garantiram
um importante triunfo na luta pela manutenção.
Henrique Bilhastre, com 8 golos, foi o goleador da
partida, enquanto nos forasteiros se destacaram
David Millasseau e Ricardo Bulhões, ambos com
6 golos.
O fim de semana teve outro dérbi entre os dois
clubes de andebol da região, mas neste caso o
triunfo sorriu ao emblema da Nazaré em iniciados
masculinos. O Dom Fuas goleou o Cister (41-17), na
1.ª jornada do Torneio Primavera, tendo assumido
a liderança da prova, com destaque para os 9
golos de Daniel Almeida.

Os juvenis femininos do Cister SA entraram da melhor forma no Torneio Primavera,
ao vencerem na deslocação ao SIR 1.º Maio
(12-28). Dentro de uma semana, os juniores femininos do Dom Fuas estreiam-se no
Torneio Primavera de juniores/seniores com
uma saída à Batalha.

juvenis nacional
RESULTADOS 3.ª jornada

Benavente-Alavarium
Cister SA-Dom Fuas AC
Sp. Espinho-Sismaria

zona 3

CLASSIFICAÇÃO

36-30 		
30-24 1 Benavente
14-34 2 São Bernardo
3 Sismaria
4 Alavarium
próxima jornada (08-03)
5 Sp. Espinho
São Bernardo-Cister SA
6 Dom Fuas
Sismaria-Benavente
7 Cister
Dom Fuas AC-Sp. Espinho

J	V	 E	D	GM GS	P
2 2 0 0 69 53 26
2 1 1 0 49 41 26
3 2 0 1 85 62 25
3 1 0 2 83 89 21
3 1 0 2 62 91 19
2 0 1 1 48 54 17
3 1 0 2 81 87 14

MARCADORES DA REGIÃO

Pedro Figueiredo (Cister SA)............ 117
David Millasseau (Dom Fuas AC)...... 99
Ricardo Bulhões (Dom Fuas AC)....... 90

Henrique Bilhastre (Cister SA)......... 78
Bruno Almeida (Dom Fuas AC).........73
Diogo Marques (Dom Fuas AC).........70
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