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Anjos pedem união, desportivlsmo e 
amizade nestas Okliaadas - Os Anjos 

assinam o Hino das Olisipiadas. A camaradagem e o 
espirito de equipa são o mais importante com Lisboa 

como pano de fundo. Nélson Rosado explica: 
«Tinhamos de transmitir valores: amizade, trabalho 

de equipa, fugir ao individualismo, concentração, 
união, desportivismo, Lisboa e desporto. O Sérgio 

fez a letra eo nosso amigo Pedro Vaz a música. 
Numa semana ficou tudo pronto.» 

Nélson destaca com mais pormenores o que se 
espera dos jovens participantes, dando eco á 

mensagem do refrão da música, «vamos 
conseguir»: 

«É uma forma excelente de o município, através das 
Juntas de Freguesia, promover a prática desportiva, 
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• 
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• 
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«Jeito para 
o desporto? 

E fazer o que 
os faz mais 

• 
• 
e 
o 
• Carla Couto, a jogadora mais internacional de 
• sempre em Portugal, pendurou as chuteiras 
o em 2014. 
e•  Este ano é a madrinha do futebol nas Olisi- 
e piadas, fica a ver de fora, mas com lembran-

ças do passado. 
• Estes Jogos de Lisboa permitem a crianças e 
• 
• 
e 

jovens entre os 6 e os 14 anos das 24 fre-
guesias da capital participar em mais de 12 
modalidades, podendo inscrever-se em mais 
do que uma. 
«E muito importante. Há 20 e tal anos, teria 

_ à volta de 12, também participei nuns jogos de 
Lisboa pela Escola 183 de Santa Maria dos 

• 
• • 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

felizes» 

• 
• 
• 
• 

• do Estado e das • 
• autarquias» 
• Sérgio Ramos, ex-basquetebo - 

• * lista do Benfica e da Seleção Nacio- 
• nal é padrinho da modalidade para 
• esta edição das Olisipiadas. Tam- 
• bém ele participou, há alguns anos, • 
• nos antigos Jogos de Lisboa. 
• «É uma grande honra contribuir • 

e ser padrinho de um evento que • 
• proporciona a prática desportiva 
• a muitas crianças. É uma iniciati-• 

• 

va que promove o desporto e de 
via continuar por muitos anos. Fico 
muito contente por me associar às 
Olisipiadas. O desporto é também 
uma responsabilidade do Estado e 
das autarquias, pelo que penso que 
estes Jogos fazem um excelente 
trabalho», diz. 

O ex - jogador considera que 
consolidou o gosto pela modali-
dade nos Jogos. «Quando era mais 
novo, quando comecei a jogar, por 
volta dos 10,11 anos, também par-
ticipei nos Jogos de Lisboa - pre-
cursores destes. Já era federado, 
jogava no Maria Pia, na Graça. Par-
ticipei na modalidade de basque—
tebol, conheci pessoas, sobretudo 
fiz amigos», conta. 

«Desporto é uma 
carias Lopes  responsabilidade 

8 
• 
• 
• 
: . «AS crianças 
: • podem conhecer • 
• pessoas, a cidade, 
: • correr e saltar» • 
• Cios Lopes é este ano ~babador 

• das OlLsipiadas. «É multo Importin-• 
• te que exista esta inidativa para que 

• os Jovens possam praticar despor-
• 
. to. Está-se a criar uma força que dá 

• aos Jovens várias ferramentas», 
• 

considera. • 
• O atletismo é uma das 12 modal'- 

. • dades que os jovens entre os 6e os 

• 14 anos podem experimentar nos 

• Jogos Desportivos de Lisboa e • 
• aquela, claro, que mais diz ao cora- 

• ção do campeão olímpico. No en-
• 
„ tanto, não é de altos voos e de me- 

• dalhas que se trata aqui. 
• 
• «Não têm de sair daqui grandes 

e atletas, mas dá-se às crianças opor- 

o tunidade de se movimentarem pela o 
o cidade, de sentirem que podem ser 

o importantes e que o desporto vale 
9 
• a pena. Podem conhecer pessoas, 

• diversos locais da cidade de Lisboa, 
• 
e experimentar várias modalidades. 

• Nestas Idades o importante é cor-
• 
• rer, saltar, cada Jovem deve ter a 

• chance de experimentar tudo e ser 

• feliz. Uma iniciativa destas dá opor-• 
• tunidade a muitos Jovens que de ou- 

• tra maneira não a teriam», reforça • 
• Carlos Lopes, que espera que as 011- 

• sipíadas «possam também ser im- 

• portantes para estimular as escolas 

• a experimentar mais modalidades». 
• 

• 
• , 
• 
• 
• 

• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 

• 
• 
• 
• 

Olivais. Agora, quando recebi o convite da Cà-
mara (CML) fiquei muito orgulhosa, é olhar 

para trás e pensar em mim enquanto jovem, 
foi o principio de uma longa carreira» diz. 
Aos seis anos de idade é cedo para escolher 
uma modalidade? Cada Couto trava nos en-
tusiasmos de grandes carreiras, pede ás crian-
ças que se divirtam. 

«Eu só escolhi o futebol aos 17 anos quan-

do fui para o Sporting. Até la fui sempre 
experimentando outras coisas, como nata-
ção e andebol. Ai optei pelo que gostava 
mais. E fundamental que haja várias ver-
tentes e que possam experimentar coisas 
novas. Com  este acesso a várias modalida-
des, nem é tanto o caso de descobrir para 
o que se tem jeito, mas oferecer-lhes o que 
os faz mais felizes. Eu sei que alguns pais 
gostariam, mas nem todos podem ser Ro- 

«Na escola jogava futebol, mas 
a minha mãe levou-me ao Maria 
Pia, pratiquei, gostei e fiquei. O 
meu professor de educação física 

naldos», refere. 
Carla Couto destaca a vertente democráti-
ca, a oportunidade de participação e expe-
rimentação em desportos tão diferentes 
como o ciclismo, o judo, a canoagem. o rãgue-
bi, orientação ou skate: «O desporto tor-
nou-se um negócio, hoje em dia há varias 
pais que não têm capacidade monetária para 

ter os filhos em várias escolas ou modalida-
des. Este torneio dá oportunidades a todos. 
E há também desporto adaptado, uma ótima 
maneira de integrar crianças com desafios fi-
sicos.» 
Carla Couto participou na apresentação da ini-
ciativa da CML na RTP e esteve no primeiro 
dia desta primeira fase do futebol. 

'<Estarei noutros eventos sempre que a Câ-
mara me pedir», afiança. 

caria couto 

propôs-me ir aos Jogos de Lisboa, 
decidi- me então pelo basquete - 
bol. Mas é importante que quem 
participa tenha possibilidade de 
praticar vários desportos. Hoje em 
dia, para praticar deportas federa-
dos é preciso pagar, e isso condi 
ciona muito nos tempos que cor 
rem», alerta 

Pela afinidade ao Maria Pia e à 
zona da Graça onde tem um 
Basketball Camp na escola secun 
daria Gil Vicente , nào dá para 
esconder urna preferencia pelo 
bairro. «Sempre vivi na Graça, te-
nho por isso urna afinidade emo-
cional, conheço até alguns dos par - 
ticipantes» , rematzl. 

servo Ramos 

dando a conhecer várias modalidades para todos os 
gostos. A competição é muito ligeira e trabalhou-se 

nisso - incentivar os mais jovens a perceber que 
existem coisas mais importantes do que ganhar -

como por exemplo participar, estar, jogar, terminar 
- no fundo conseguir, como diz a música» 

«Amigos» das Olisipiadas, como sublinha, em 
junho os Anjos deverão estar na festa final da 

competição, tal como aconteceu no ano passado. 
«Estamos de regresso aos trabalhos e a agenda 
vai complicar-se, mas seguramente poderemos 
marcar presença na final, no encerramento dos 

Jogos. A Câmara também está empenhada em 
que aconteça um grande evento musical e que 

nós possamos marcar presença com uma 
surpresa, talvez um concerto». Anjos 
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-. -A4N4f;f1 Itf1  nF ;Auroro 
, Futebol - Aama- Assoc de Atividade Motora Adaptada. 

Associação para o Desenvolvimento do Desporto Jovem, 
ARAL. Clube Atletico e Cultural, Clube de Futebol " Os Tor-
pedos",EasCamide.EscoladeFutebolDecathion,GrupoDes-
portivo Agirias da Charneca, Grupo Desportivo Recreativo 
Tunelense, Vicentlx.Matasparildparibis (A8rn- 
pamentode freguesias -A.F.-locaisderealizaçãodosjo-
gos - Zona Norte - Clube Atlético e Cultural) Apee S. João 
de Deus Clube Desportivo Alto do Pina, Clube Escola, EB1 
Sampaio Garrido, Educar a Sortir, Externato Passos Manuel 
Grupo Desportivo"OsLandas"Atistaspardelpanbes 

- (A.F - Zona Centro- Pavilhão Casal Vistoso  Ande- 
bol-  NAAL PassosManuel Atletas partldpantes  77 
(A.F/Zona Centro- Complexo da Lapa) 

sialAD01161)EJANE/R0 
andebol - ARAL Sport Lisboa e Benfica, Grupo Des-
portivo Recreativo Tunelense, Sporting Clube de Portu-
gal. Atletas partldpantas 68 (A. F. - Zona Norte-
Mediateca, Lumiar)  rodo - CCR. /distas partldpan-
tas 30 (A. F. - Zona Centro Histórico- Centro Cultural 
e Recreativo das Crianças do Cruzeiro e do Rio Seco) 
Futebol-  S.1:8 A Voz do Operário, Associação Juvenil 
Pedro Jorge Frassati, Núcleo Josefa Obidoslardim Esco-
la João de Deus, Operário Futebol Clube de Lisboa, Giná-
sio Clube Portugues. Atletas participantes w (A. 
F. - Zona Centro Historico- Complexo Desportivo da 
Lapa  Futebol-  Associação de pais da escola Parque das 
Nações, Associação E stterlanz, Vitória Clube de Usboa, 
Futebol Clube Recreativo do Rossão, Sociedade Musical 

lá realiza'las  3D'Agos- 
to 1885. Torre Laranja Futsal Clube, 

Sport Lisboa e Olivais, Clube Oriental de Lisboa Escola Ali-
ce Vieira, Clube Futebol "Os torpedos", Grupo Despor-
tivo D. Leonor, Associação para o Desenvolvimento do 
Desporto, Escola de Futebol Decathlon, Clube Desporti-
vo Lisboa e Águias, Clube Social Desportivo do bairro da 
Boavista, Real Colégiode PortugatAtiataspartidpan-
bui 292  (A. F.- Zona Oriental- Campo Vitoria Clube de 
Lisboa, Zdna Norte- Pavilhão Escola 2/3 DO im Santos, 
Zona Norte- Pavilhão do Bairro da Boavista  Basquete-
bol-  Carnide Clube. ARAL, Assodaçãode Basquetebol 
do Sporting Clube de Portugal icentix. Matas parti-
dpanteis  120  (A. F. - Zona Norte- Pavilhão Municipal 
do Bairro Padre Cruze- Pavilhão do Bairro da Boavista 
c4Rin()  17R nF rammer,  
auqby - ARAL ( Associação de Residentes do Alto 
do Lumlar) Sport Lisboa e Benflca e o CDUL. (A. F/ -
Zona oriental e norte de Lx, Campos do Alto do Lumiar) 
Natação - Assoc. de Atividade Motora Adaptada, 
Assoc. Desp. Marista e Assoc, de Tempos Livres Os 
Putos Traquinas". (A. F. - Piscina Municipal da Boavis-
ta) ciclismo - Vitoria Clube de Lisboa, Escola Clu-
be de Cidlsmo de Lisboa Coelhinhos ECCLx, Associa-
ção de pais da Escola Parque das Nações e'do Torre 
Laranja Futsal Clube., (A. F, - Jardins do parque Tejo) 
Judo - Judo Clube de Lisboa, Juventude Horta Nova 
Futebol Oube. Clube de judo Clube de Lisboa, Cube de 
Judo Hajlme. (A. F. - Media teca-Lumiar) Atletas 
participantes 240 

SÁRAnfl nF laienan  
atletismo-  Futebol Clube Recreativo de Rossào, Tor-
re Laranja Futsal Clube, TRI-OM Triatlo Olivais e Mosca-
vide, Associação de Pais da Escola do Parque das Nações, 
Nuclisol -Jean Piaget UDI do Bairro do Condado. Associa-
ção Histórias & Risos, Ingleses Futebol Clube, Eveix - As-
sociação de Estilos de Vida Saudável, Grupo Desportivo 
de Cheias. Eco-Estilistas e Colégio do Oriente. Atletas 
partidparitasisn (A. F. - Zona Oriental - Escola Se-
cundária António °amásio)  Basquetebol - Maria Pia 
Sport Clube, Clube Nacional de Natação, ARAL (Associa-
ção de Residentes do Alto do Limiar), Vicentix e Associa-
ção de Basqueteboldo SportingClube de Portugal Atle-
tas partldpantes  74 (A.F. - Zonas Norte e Centro 
Histórico - Escola Secundária do Lumiar e Pavilhão Mu-
nicipal Manuel Castelo Branco)  voleibol  Associação 
de Pais da EB1Sãoloão de Deus, EB1Sampaio Garrido, Clu-
be Escola, Vitoria  Clube de Lisboa, Lusófona Voleibol, Car-
nide Clube, Lisboa Ginásio Clube, Clube Juvenil de Volei-
bol Filipa de Lencastre e Centro de Voleibol de Lisboa. 
Atletas partkipantes 46 (A.F.- Zona Centro -Agro-
pamento de Escolas Filipa de Lencastre)  ténis de mesa 
- Lisboa Ginásio Clube e Associação de Pais da EB1São 
João de Deus. Atletas participantes l5 (A.F. -Zona 
Centro - Agrupamento de Escolas Filipa de Lencastre) 

tiabilléGa131DEJANE11111  
xadrez-  Sociedade de Instrução e Beneficência A Voz 
do Operário, Vicentix, Associação Desportiva Recreativa e 
Cultural da Mata de Benfica e Academia do Lumiar. Atle-
tas participantes 4O (A.F. - Zona Norte - Academia  

Musicalr de Jun ho oe 1893)  Ténis de Mesa-Casa Pia 
Atlético Clube. Atletas participantes (A.F. -Zona 
Norte - Edificio Multidespoi ti vo do Sporting C idbe de Por-
tugal) 

revERERa 
Ginástica- CentroCulturaidasCriançasdoCruzeiroeRio 
Seco( CCR CCR), SPEP Alcântara. Atlético Clube de Portu-
gal. Escola Avé Maria e Agrupamento Francisco Arruda. 
Ddletasparlidanteszt2 (A.F. -Zona 000ental - Pa-
vilhão da Ajuda) 
ÇARarm Ida rii Frie0F10(}  
andebol-Clube Desportivo Escolar Camões, EscolaBa-
skaSampaloGarrido.lisboa GinásloClube.Alletaspar-
tidpanbm 39 (A.F. - Zona Centro - Pavilhão das Ave-
nidas Novas)  xadrez - Associação de Pais da Escola 
Parque das Nações, EB Alice Vieira. Atletas participan-
tes  36  (A.F. - Zona Oriental - EB infante D. Henrique) 
rodo - Ginásio Clube Português, Escola de Judo Nuno 
Delgado. Judo Clube Lisboa, Clube Atlético de Campo de 
Ourique. externato "O Lar da Criança", Núcleo losefa de 
óbidos. Atletas partldpantes  70  (A.F. -Centro His-
tórico - Complexo Desportivo da Lapa)  Ténis de mesa 
- Torre Laranja Futsal Clube, Associação Desportiva e Cul-
turaldaEnc3ma0oeOlivais. AaidemIaReaeativa LealsAmi-
gos. núcleo do Agrupamento de Escolas Josefa deObidos. 
Atletas participantes  32 (A.F, - Zona Oriental - Es-
cola Secundaria Eca de Queirós) 

:ARMNI I1,) rr rFVrFIRli  
Centro Histórico e Zona Ocidental -  Basquetebol  - 
147 inscritos - Palácio da Ajuda Agrupamento de Esco 
Ias Francisco Arruda, Escola Avé Maria, Atlético Clube de 
Portugal e o Clube de Futebol Os Belenenses.  Natação 
- mais de 50 inscritos - Piscina Municipal de Campo de 
Ourique Ginásio Clube Portuguès e o Externato " O Lar 
da Criança". 
rtnaamrto tos riF FF zrgrq.0 
Zona Norte. Piscina Municipal de Santa Clara --  xadrez 
- mais de 50 inscritos- Vicentix, Assoc. Desportiva Re 
creativa e Cultural da Mata de Benfica. Assoc. "Educar e 
Servir".  Natação - mais de 50 inscritos - Associação 
de tempos livres e apoio à familia "Os Putos Traquinas". 
Associação desportiva "Os Maristas" e da AAMA - As-
sociação de Atividade Motora Adaptada 

Ginástica e voleibol-Zonas Oriental Ocidental Nor - 
te. Centro Historico e Zona Centro 

I  moi)   
xadrez. atletismo. Futebol, Basquetebol, ma-
tação e augby-  Centro Histórico, Zona Norte, Ociden-
tal e Oriental e centro 

OLISIPÉADAS 
. . . 

a realizar  
FFVFPFIOn  
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AGENDA 

HOJE 

FUTEBOL, PORTO 
20h05 
FC Porto-Borussia Dortmund, 
Liga Europa. 

AMANHÃ 

ANDEBOL, V. N. GAIA 
21h00 
FC Porto B-Arsenal, II Divisão. 

ANDEBOL, LISBOA 
21h00 
Benfica B-Boa Hora, II Divisão. 

VAI ACONTECER: 

Informe agenda@cmjornal.pt  
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Nazaré Cup com maior
presença internacional 

Realiza-se de 20 a 24 de Março
a 29.ª edição do Nazaré Cup, o
Torneio Internacional de An-
debol Jovem - Dr. Fernando
Soares, que irá decorrer nos
Pavilhões Desportivos do con-
celho. Cerca de 1200 partici-
pantes, entre jovens, atletas,
treinadores e dirigentes, são es-
perados neste torneio de an-
debol.

Trata-se de uma das mais
conceituadas provas de des-
porto realizadas no País, em
que participarão vários clubes
nacionais e estrangeiros, pro-
venientes de Espanha, Polónia
e Noruega, país que faz, este
ano, a sua primeira presença
no evento.

A Taça Amizade, um dos mo-
mentos altos deste torneio, rea-
lizar-se-á no dia 22 de Março,
às 20h30, entre equipas ainda
a anunciar. |

Andebol
Março
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Silvino Cardoso

A fase final do Campeonato
Nacional de Iniciados em an-
debol arranca este fim-de-se-
mana. Na zona 3, o Académico
de Viseu é a única equipa a re-
presentar o distrito e vai ser
anfitrião do Sporting na 1.ª jor-
nada. A partida estava inicial-
mente marcada para o Pavi-
lhão da Escola Secundária In-
fante D. Henrique, mas vai ser
realizada no pavilhão “Cidade
de Viseu” às 15h00 do próximo
domingo, avançou a secção de
andebol do clube viseense. 

A zona 3 apresenta-se bas-

tante forte e os academistas te-
rão de dar o seu melhor para
conseguir uma classificação
positiva. Na mesma zona, além
de academistas e ‘leões’, vaão
também competir Benavente
(Santarém),  AC Sismaria, Juve
Lis e SIR 1.º de Maio (Leiria) e
S. Bernardo (Aveiro). 

Quatro representantes
Além do Académico de Viseu

na zona 3, o distrito conta com
mais três formações em com-
petição: Núcleo de Andebol de
Penedono, Ginásio Clube de
Tarouca e Escola de Andebol
de Moimenta da Beira, todas a
miliar na zona 2. Logo a abrir,

a segunda fase proporciona
um dérbi entre rivais e vizi-
nhos, com o Núcleo de Ande-
bol de Penedono a receber a
Escola de Andebol de Moi-
menta da Beira. O Ginásio
Clube de Tarouca também vai
iniciar a prova em casa perante
o Sp. Paio de Oleiros..

As equipas viseenses terão
ainda como adversários a San-
joanense e  o Estarreja (Aveiro),
o Colégio dos Carvalhos e o FC
de Gaia (Porto). 

Nesta zona, a formação do
Colégio dos Carvalhos é
aquela que se apresenta como
a mais forte candidata a ter-
minar no primeiro lugar, em-
bora as formações aveirenses
possam dar luta. |

Andebol
Nacional de Iniciados

Académico e Sporting jogam este
domingo no pavilhão “Cidade de viseu”

Encontro começa às 15h00 e marca o arranque da 2.ª fase

JOSÉ FONSECA
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Silvino Cardoso

As equipas do distrito de
Aveiro continuam a dominar
a primeira fase da zona centro,
materializando o seu maior
potencial para se colocarem
nos lugares da frente. 

O Beira-Mar venceu em Vi-
seu a equipa do Académico,
comandada por Marco Rodri-
gues, passando a comandar a
zona Centro da 3.ª Divisão
Nacional. A equipa viseense
vinha de uma vitória, dois dias
antes, na visita à ADEF de Car-
regal do Sal, que deixava an-
tever um bom jogo no Pavi-
lhão Cidade de Viseu perante
os aveirenses.

Com o triunfo em Viseu, o
Beira-Mar garantiu a pre-
sença na fase de subida. Numa
altura em que restam apenas
duas jornadas para o fim da
fase regular, ACD Monte, Sp.
Espinho e Feirense estão na
luta pelo mesmo objectivo e
demonstram o domínio das
equipas filiadas na Associação

de Andebol de Aveiro na
prova. Quem já está pratica-
mente arredado dda subida é
o Académico de Viseu, no 5.º
lugar com 25 pontos. 

Carregalenses entram
no “totobola” da subida

A ADEF de Carregal do Sal
ocupa a anntepenúltima po-
sição da tabela e folgou nesta
jornada, tal como o até então
líder ACD Monte. As duas
equipas vão encontrar-se na
próxima ronda, em casa dos

carregalenses. Caso a turma
de Esmoriz vença, poderá ga-
rantir a liderança da zona
Centro - graças à vantagem
no confronto directo - mas
também a presença na fase da
subida, uma vez que o Beira-
Mar vai folgar.

Mas para que isso aconteça
é necessário que os forastei-
ros levem de vencida a equipa
orientada por Luís Cardantas,
que irá colocar muitas dificul-
dades perante o público car-
regalense. |

Zona Centro

Alavarium-Feirense                        21-27
Sp. Espinho-Académica               33-18
Académico-Beira Mar                   29-32
                                                                                            
                                               J      V    E     D   GM-GS     P
Beira-Mar               14   10    1      3  404-36035
ACD Monte          13       9    1      3  357-31732
Sp. Espinho             13       8    2      3  378-34431
Feirense                    13       9    0      4  373-33431
Académico             13       6    0      7  352-37125
Alavarium               14       3    1   10  344-35721
ADEF C. Sal           13       3    0   10  304-37919
Académica             13       2    1   10  310-37018

Próxima jornada
ADEF C. Sal-ACD Monte, Acadé-
mica-Académico e Feirense-Espi-
nho.

Beira-Mar vence em Viseu
e vai à fase de subida
Académico Viseenses entraram melhor no jogo mas acabaram derrotados 
e ficam afastados da próxima fase. ADEF de Carregal do Sal folgou
Andebol
3.ª Divisão Nacional

Equipas encontram-se na próxima jornada

ARQUIVO
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COSTA MARCA QUATRO 
E AVANÇA NA TAÇA DE FRANÇA 
Com quatro golos e um livre de sete metros 
sacado em 40 minutos em campo, José Costa 
foi importante na vitória do Montpellier 
sobre o St. Raphael (33-22) que garantiu o 
acesso às meias-finais da Taça de França. 
Em Espanha, o Anaitasuna, de Jorge Silva 
(cinco golos), derrotou o Cangas, por 28-26, e 
na Polónia, o Wisla Plock, de Tiago Rocha (um 
golo) derrotou o Chobry, por 35-23. 
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Encontro amigável
AC Vermoim visita
Batalha Andebol 

No passado sábado, o Andebol

AC Vermoim  visitou o Batalha

Andebol Clube. Mais do que o

encontro entre equipas seniores

femininas da modalidade na pa-

ragem das competições oficiais ,

o dia serviu para aprofundar de

laços entre atletas, familias e co-

lectividades.
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§comentário

ANDEBOL
| Rui Serapicos | 

Em Braga, a 19 ou 20 de Março
e no fim-de-semana seguinte,
Páscoa, em terras helvéticas,
o ABC/UMinho vai defrontar
nos quartos-de-final da Taça
Challenge de andebol o Wacker
Thun, da Suíça. Nas mesmas da-
tas e por ordem idêntica de jo-
gos, primeiro em casa e depois
fora, o Benfica vai medir forças
com os russos do S. Petersburgo.

Nas rondas antecedentes, este
adversário dos minhotos elimi-
nou de prova Bursa Nilüfer, da
Turquia, e Celik, da Bosnia
Herzegovina.

Os bracarenses puseram fora
de competição os ingleses do
Ruislip Eagles, os romenos do
Odorhei — com quem perderam
a final na época anterior, e os es-
tónios do HC Kehra.

O presidente do ABC, João
Luís Nogueira [coluna ao lado]
acredita que pode ser agora mais

exigente este adversário dos
quartos-de-final do que, em caso
de apuramento, aquele que vai
encontrar nas meias-finais.

Também já se sortearam as
combinações para os jogos das

meias-finais, a disputar a duas
mãos. Em caso de apuramento
nesta ronda, o ABC/UMinho  vai
nas meias-finais medir forças
com o clube apurado entre Sasja
HC (Bélgica) e Dukla Praha

(República Checa), enquanto o
Benfica, caso supere os russos,
vai nas meias-finais enfrentar o
apurado entre Fyllingen Bergen
(Noruega) e FIQAS Aalsmeer
(Holanda).

ABC/UMinho reencontra suíços
do Wacker Thun na Challenge
NOS QUARTOS-DE-FINAL da Taça Challenge de andebol, o ABC/UMinho vai defrontar a duas mãos, a
primeira das quais em Braga, o Wacker Thun. Este adversário bateu os bracarenses na final 2004/05,
com 29-24 na Suíça e 29-26 em Braga.

DR  

Markus Hüsser, esquerdino do Wacker Thun na ronda anterior, com o Celik, da Bosnia

João Luís Nogueira
presidente do ABC
“Este vai ser o ano
de todas as vinganças”

Nesta temporada da Challenge, em
que à terceira eliminatória o
ABC/UMinho eliminou os romenos
do HC Odorhei, com quem perdera
a final do troféu na época anterior,
o reencontro com o Wacker Thun
leva João Luís Nogueira, presidente
do clube bracarense, a considerar
que este vai ser “o ano de todas as
vinganças”.
“Já vencemos o vencedor da final
que perdemos da Taça Challenge
no ano passado; agora queremos
vencer o clube que nos venceu, por
diferença de dois golos nas duas
mãos, a final de 2004/2005”, 
comentou o dirigente.
“Queremos ganhar a Challenge”,
vincou. Para João Luís Nogueira,
dois dos oito clubes mais acessíveis
vão defrontar-se já entre si na 
eliminatória entre Sasja HC e HC
Dukla Praha. “Nós, no ano passado,
ganhámos dois jogos com os
checos”, lembra, considerando que,
em princípio, a equipa belga é
acessível”. Assim, o presidente do
ABC antevê “duas possíveis finais
antecipadas” nos jogos entre 
minhotos e suíços e entre Benfica e
S. Petersburg.
Mas João Luís Nogueira acredita
que no jogo a disputar na Suíça o
ABC/UMinho vai contar com o
apoio de adeptos portugueses radi-
cados naquela região. “Contamos
com o apoio dos nossos patrícios
para nos ajudarem a reduzir a
desvantagem psicológica de jogar
o jogo decisivo na Suíça”, comenta.

Campeonato
“Sermos campeões era
um favor que fazíamos
ao andebol nacional”
João Luís Nogueira comentou ainda
a carreira que o ABC/UMinho está
a fazer no campeonato nacional. 
“Sporting e  FC Porto têm plantéis
mais compridos do que o nosso,
mas nós mostrámos na final da 
Taça de Portugal e da Taça Challen-
ge que temos equipa capaz de dis-
cutir o título. Estamos a fazer esfor-
ços e sermos campeões seria um
favor ao andebol nacional”.

Quartos-de-final
FyllingenBergen - FIQAS
Aalsmeer
ABC/UMinho - Wacker Thun
SL Benfica - St. Petersburg HC
KV Sasja HC - HC Dukla Praha

Meias-finais
vencedor do
Benfica - St. Petersburg 
/vencedor do
FyllingenBergen - FIQAS
Aalsmeer e  vencedor do
ABC/UMinho - Wacker Thun KV
/vencedor do
Sasja HC - HC Dukla Praha

sorteio
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ANDEBOL

ABC/UMinho reencontra Wacker Thun na Challenge
Pág. 22
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Portugal-Turquia em São Pedro do Sul
O Pavilhão Municipal de São Pedro do Sul recebe a 10 de
Março o jogo entre as selecções de Portugal e da Turquia,
na qualificação para o Campeonato da Europa de senio-
res femininos. A partida está agendada para as 20h00.
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O 
ABC vai defrontar 
os suíços do Wacker 
Thun e o Benfica os 
russos do São Peters-

burgo HC, nos quartos de 
final da Taça Challenge de 
andebol, de acordo com o 
sorteio realizado ontem 
em Viena, na Áustria.

Finalista vencido na 

edição de 2014/15, frente 
aos romenos do Odorhei, 
que tinham afastado o 
Benfica nas meias-finais, 
o ABC terá na caminhada 
pela presença na sua quar-
ta final europeia os suíços 
do Wacker Thun.

Recorde-se que o ABC 
defrontou o Wacker Thun 

Taça Challenge: quartos de final

ABC reencontra suíços
do Wacker Thun

em 2004/05, na final da 
Challenge Cup – o pri-
meiro jogo foi na Suí-
ça (29-24), e em Braga 
o ABC venceu por 29-
-26, mas não chegou pa-
ra ultrapassar os suíços 
sagrando-se nesse ano 
vencedores da prova. 
Caso passe às meias-fi-

nais, o ABC vai jogar com 
o vencedor do jogo entre 
KV Sasja HC/Dukla Praha.

 O Benfica vai lutar 
pelo acesso às meias-fi-
nais frente aos russos do 
São Petersburgo HC. Ca-
so vença a eliminatória,  
cruza-se com o vencedor 
do outro jogo, Fyllingen-
Bergen - FIQAS Aalsmeer

 Ambas as equipas jo-
gam a primeira mão em 
casa, a 19 ou 20 de março, 
e a segunda fora, a 26 ou 
27 do mesmo mês.

Portugal foi o único 
país representado por 
duas equipas no sorteio, 
sem condicionantes, mas 
que determinou que ABC 
e Benfica só se possam de-
frontar na final.

Os jogos das meias-fi-
nais realizam-se a 23/24 
de abril e 30 de abril  ou 
1 de maio.

ABC faz primeiro jogo no Sá Leite

D
M
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ABC reencontra
Wacker Thun

DESPORTO P.22
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Na 24ª jornada do cam-
peonato de Andebol, a equi-
pa do Sport Vila Real e Ben-
fica defrontou o Académico 
FC, num jogo em Vila Real, 
que acabou com um resul-
tado pouco satisfatório de 
23-30.

Numa 1ª parte atribula-
da, a equipa de Vila Real, 
decidiu a sua sorte ou azar 
aí, marcando os 23 golos 
da partida, com 9 golos do 
atleta João Alves. Num jogo 
onde a equipa da casa apre-
sentou algumas dificulda-
des defensivas, a equipa de 
arbitragem também dei-
xou algumas dúvidas nas 
suas decisões, incomodan-
do alguns atletas e os técni-
cos devido às suas decisões 
pouco justas.

Com um total de 7 livres 

de 7 metros, o SVRB só con-
seguiu aproveitar 3, perden-
do as outras quatro oportu-
nidades de pontuar.

Neste jogo, é de realçar a 
qualidade de finalização da 
equipa adversária, que con-
seguiu uma vantagem no 
marcador de 7 golos, aca-
bando por terminar a par-
tida com um resultado de 
23-30.

A equipa de Vila Real 
ocupa o 13º lugar da tabe-
la classificativa e na próxi-
ma jornada defronta o Gon-
domar.

Infantis masculinos: 
o esforço dos 
guerreiros!

No sábado dia 20, reali-
zou-se o jogo da 2ª jornada, 

Grupo B, Série A, de Infantis 
Masculinos de Andebol, AD 
Godim – Sport Vila Real, do 
qual a equipa de Vila Real 
não saiu vitoriosa, com um 
resultado de 38-6.

A equipa de Vila Real 
sabia que teria um jogo difí-
cil diante do maior rival, o 
resultado porém não refle-
te o jogo competitivo que 
se verificou. Devido às enor-
mes diferenças de estatu-
ra dos atletas, o resultado 
tomou um rumo favorável 
para a equipa da casa.

Numa 1ª parte ainda 
equilibrada, a equipa da 
casa apenas conseguiu mar-
car 5 golos, não conseguin-
do diminuir a vantagem da 
equipa da casa, que no final 
da 1ª parte já contava com 
17 golos no marcador. Mais 

uma vez a equipa vila-rea-
lense apresentou no jogo 
atletas do escalão inferior 
(minis), que tiveram tam-
bém uma ótima prestação. 

A 2ª parte foi mais dese-
quilibrada, pois a equipa da 
casa, AD Godim, marcou 21 
golos face ao único golo da 
equipa adversária.

De salientar uma boa 
entrega ao jogo, as habili-
dades técnicas excecionais 
e a união do grupo de Vila 
Real, que não foram sufi-
cientes para deter o avan-
ço do resultado a favor do 
ADG. 

Na próxima jorna-
da a equipa defronta em 
casa o GD Chaves, no dia 5 
de Março.

Sofia Silva

ANDEBOL //   SENIORES MASCULINOS DO SVRB

13, o númeRo do azaR!

Página 14



A15

  Tiragem: 5000

  País: Portugal

  Period.: +2 por Semana

  Âmbito: Regional

  Pág: 9

  Cores: Cor

  Área: 12,55 x 9,69 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 63284160 24-02-2016

Andebol do Vitória volta 
a vencer e segue no topo
A equipa sénior de an-

debol do Vitória re-
gressou aos triun-

fos no Campeonato Nacio-
nal da 2.ª Divisão – Zona 
Sul, ao bater o ílhavo por 
33-31 em partida disputa-
da na tarde de sábado no 
Pavilhão Antoine Velge. 
Os sadinos continuam as-
sim no 3º lugar, o último 
de acesso à fase de subida, 
mas agora com um ponto 
de vantagem sobre os Ma-
rienses, que empataram 
no terreno do Benavente 
(27-27). O próximo com-
promisso dos setubalenses 

está agendado para este 
sábado, às 19 horas, no re-
cinto do 1º Dezembro, em 
Queijas (Oeiras).

Quanto aos juniores, que 
já garantiram a presença 

na fase de promoção à 1.ª 
divisão nacional, regressam 
à competição no domingo 
(às 19h30), diante do CDE 
Camões, no Pavilhão Moniz 
Pereira, em Lisboa.

� ARQUIVO �
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REPORTAGEM DE 

REDACÇÃO 

OXico Andebol voltou aos 
triunfos, ao bater em casa 
o Marítimo por 29-26. Uma 

vitória importante da equipa de Gus-
tavo Castro, que atravessava uma fase 
delicada da temporada, marcada por 
derrotas e pela incapacidade de sair 
dos lugares mais incómodos da tabela 

com o triunfo alcançado deixou a penúl-
tima posição, igualando a Sanjoanense. 
Ainda assim, uma posição frágil para o 
Xico, que na próxima jornada visita o 

rival Fermentões, que está igualmente 
moralizado pela vitória robusta conse-
guida no Pavilhão do Módicus de San-
dim. O derbi é sempre aliciante, mas 

as duas equipas surgem em situação 
perfeitamente distinta na tabela e o Fer-
mentões tem o factor casa a seu favor. 

Xico e 
Fermentões 
moralizados 
para o derifi  hgai‘ 

Xico Andebol e Fermentões venceram na 18 jornada, aquela que 
antecede precisamente o encontro entre as duas equipas vimara-
nenses. 

classificativa. O adversário até nem era 
o teoricamente mais acessível, uma vez 
que o Marítimo está a protagonizar 
uma época tranquila, ocupando a quar-
ta posição. No entanto, desta vez o Xico 
Andebol esteve bem melhor em todos 
os processos de jogo e foi capaz de li-
derar a partida com vantagens que lhe 
conferiram estabilidade emocional. Ao 
intervalo, a formação vimaranense ven-
cia por 15-12. Três golos à maior que 
soube administrar no segundo tempo, 
quase decalcado do primeiro, uma vez 
que as equipas praticamente dobraram 
a produção evidenciada nos 30 minutos 
iniciais, cifrando-se o resultado final em 
29-26. 

No Xico Andebol houve alguns joga-
dores em destaque nesta partida frente 
aos insulares. Desde logo Rui Oliveira, 
com a obtenção de nove golos, se-
guido de Alfredo Bravo com sete e de 
Paulo Abreu com cinco. Três jogadores 
fundamentais que alicerçaram a boa 
produção ofensiva de uma equipa que 

XICO ANDEBOL 29 
Fábio Macedo, Francisco Ribeiro (2), José Santos 
(1), João Baptista, Rafael Macedo, Davide Pontes, 
José Silva (1), Rui Oliveira (9), Luis Castro 
, Luis Sarmento (2), Paulo Abreu (5), Pedro Teixeira, 
Rui Carvalho (1), Nuno Pacheco, André Ribeiro (1) e 
Alfredo Bravo (7) 
T: GUSTAVO CASTRO 

MARITIMO  26 
Xavier Barradas (4), Francisco Silva, António Bar-
ros (9), André Correia (1), José Santos, Pedro Ro-
drigues (3), Tiago Rodrigues, Márcio Abreu (3), 
Hugo Freitas, António Franco, Fábio Fernandes (2) 
e Guilherme Nascimento (3) 
I': PAULO VIEIRA 

Local: Pavilhão do Desportivo Francisco de Holanda 
Árbitros: Francisco Leite e Porfirio Tavares 
Resultado ao intervalo: 15-12 
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Foi um dos triunfos mais categóri-
cos cia temporada para o Fermentões. 
A equipa de José Vieira cilindrou o Mó-
dicus, em Sandim, ganhando por uma 
diferença alargada de 16 golos. Um re-
sultado de todo imprevisível. Não pela 
vitória do Fermentões, mas pela dife-
rença abissal que ela atingiu, uma vez 
que o Módicus nem está propriamente 
mal classificado. A verdade é que no sá-
bado os vimaranenses estiveram impa-
ráveis, sobretudo no segundo tempo. 
Ao intervalo, o resultado até denotava 
algum equilíbrio, com o Fermentões a 
sair com uma vantagem de dois golos 
(13-15), mas após o descanso a equipa 
de José Vieira foi demolidora, chegando 
aos 36 golos e encaixando apenas mais 
sete nesse segundo período, o que re- 

sultou num parcial incrível de 21-7! 
Foi uma grande vitória para o Fer- 

mentões, que está mais que moralizado  

MÓDICUS 120 
André Oliveira, Hilário Silva (3), Hugo Batista (2), 
Nuno Loureiro (3), José Ribeiro (8), Ivo Sousa (3), 
Paulo Moura, Manuel Silva, Rafael Sousa, João 
Carvalho, Tiago Augusto, José Gamboa (1) 
T: JOÃO FERREIRA 

FERMENTOES 
Tiago Cunha (4), Luis Peixoto (2), Helder Cunha 
(1), José Ferreira (1), João Martins (7), Raul Nunes, 
Carlos Fernandes (3), António Salgado (9), João 
Barbosa (7), Luis Martins (1), Bruno Silva, João 
Roque (1), Armando Silva 
T: JOSÉ VIEIRA 
LOCAL: Pavilltào do Módicus 
Árbitros: André Rodrigues e Nuno Comes 
Resultado ao intervalo: 13-15 

para defrontar o vizinho Xico Andebol 
na próxima jornada. Recorde-se que na 

volta os comandados por José Vieira 
ganharam no Pavilhão cio Desportivo 
Francisco de Holanda, pelo que che-
gam novamente ao derbi em posição 
de favoritos. 

VENCEU MÓDICUS 

Fermentões demolidor 
com segunda parte incrível 
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ANDEbOl. Com um início de jogo fulgurante 
por parte da equipa do Ginásio de Santo Tir-
so, que pretendia demonstrar o porque está 
em primeiro lugar na classificação. A meio da 
primeira parte os 12-7 no resultado poderia 
levar a pensar que o resto do jogo seria um 
passeio de domingo para os da casa. Até 
ao intervalo, os atletas do S. Paio de Oleiros 
aumentaram os seus níveis de concentra-
ção e a velocidade do seu jogo aumentou. 

Os 16-12 no final da primeira parte não eram 
irrecuperáveis.
Com uma segunda parte em alto nível, os fo-
rasteiros esbateram a diferença do marcador 
e a meio da segunda metade passaram para 
a frente no marcador. Os concelhios estavam 
bem no jogo e o Santo Tirso empatou o jogo 
já nos últimos segundos da partida. Resulta-
do final fixado em 29-29.
Ver tabela classificativa na página 29.

S. paio de oleiros empata em casa do líder 
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ANDEbOl O Feirense venceu em casa do 
Alavarium (21-27) e está a um passo do 
apuramento para fase de subida de divi-
são. A formação do Feirense, comandada 
por Manuel Gregório, apresentou-se em 
Aveiro determinada em conquistar o único 
resultado que lhe interessava, a Vitória. No 
entanto, foi a equipa da casa que começou 
melhor a partida, mas, talvez deslumbrados 
com a magra vantagem, acumularam de 
seguida erros no contra-ataque. Aproveitou 
o Feirense que reagiu muito bem e ainda 
durante os primeiros trinta minutos passou 
para a frente do marcador. No 2.º tempo 
surgiu um Feirense diferente e para melhor. 
Apresentou-se com uma autêntica “defe-
sa de betão” e a formação da casa sentiu 
imensas dificuldades em transpor a muralha 
azul, foi portanto com naturalidade que o CD 

Feirense dilatou o placard, que podia até ter 
sido mais volumoso. No Feirense esteve em 
destaque Rui Leite, jovem guarda-redes que 
nos momentos decisivos brilhou bem alto 
e também Pedro Machado, muito forte na 
defesa e ainda com sete remates certeiros, 
todos eles de belo efeito.
Pelo CD Feirense alinharam e marcaram: Rui 
Leite, Orlando, José Rocha, João Cardoso 
(2), Nuno Reis (2), Fábio (6), César, Miguel, 
Tó-Zé, Pedro Machado (7), Tavares (2), Mário 
(1), Rui Azevedo (4), Pires (3) e Pedro Ribeiro. 
Treinador: Manuel Gregório
Na próxima jornada a última desta fase a 
equipa do CD Feirense recebe no Pavilhão 
Municipal da Lavandeira o SC Espinho e em 
caso de vitória garante apuramento para a 
próxima fase. 
Ver tabela classificativa na página 29.

feirenSe a uma vitória do 
apuramento para a próxima faSe
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ANDEbOl. A equipa de Iniciados do  S. Paio de Olei-
ros apurou-se para o Nacional do seu escalão. Após 
uma primeira fase em que venceram um grupo de 
apuramento muito complicado, o início da segunda 
foi difícil devido ao aparecimento de lesões que 
afectaram alguns atletas. As lesões curam-se, os 
níveis de confiança crescem, a garra e a vontade 
de vencer voltam e as vitórias regressam.
Na próxima fase terão como adversários equipas 
da AA Porto, AA Viseu e AA Aveiro. No final desta 
fase o primeiro classificado irá disputar a final com  
os representantes dos outros 3 grupos. 

iniciados do S. paio 
de oleiros apurados 
para o nacional
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Nuno Reis (2), Fábio (6), César, Miguel, 
Tó-Zé, Pedro Machado (7), Tavares (2), 
Mário (1), Rui Azevedo (4), Pires (3) 
e Pedro Ribeiro. Treinador: Manuel 
Gregório Na próxima jornada a última 
desta fase a equipa do CD Feirense 
recebe no Pavilhão Municipal da La-
vandeira o SC Espinho e em caso de 
vitória garante apuramento para a 
próxima fase.

Andebol  O  Derrotou o Alavarium por 27-21

Feirense vence fora de casa
A formação do CD Feirense coman-

dada por Manuel Gregório apresen-
tou-se em Aveiro determinada em 
conquistar o único resultado que lhe 
interessava, a vitória. No entanto, foi a 
equipa da casa que começou melhor 
a partida, talvez deslumbrados com a 
magra vantagem acumularam erros 
no contra ataque, disso se aproveitou 
o Feirense que reagiu muito bem e 

ainda durante os primeiros trinta 
minutos passou para a frente do 
marcador. 

No segundo tempo surgiu um Fei-
rense diferente e para bem melhor, 
apresentou-se com uma autêntica 
“defesa de betão” e a formação da 
casa sentiu imensas dificuldades em 
transpor a muralha azul, foi portanto 
com naturalidade que o CD Feirense 

dilatou o placard, que podia até ter 
sido mais volumoso. No CD Feirense 
esteve em destaque o Rui Leite, jovem 
guarda-redes que nos momentos de-
cisivos brilhou bem alto e também o 
Pedro Machado, muito forte na defesa 
e ainda com 7 remates certeiros, todos 
eles de belo efeito. Pelo CD Feirense 
alinharam e marcaram: Rui Leite, 
Orlando, José Rocha, João Cardoso (2), 
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Após uma primeira fase em que 
venceram brilhantemente um grupo 
de apuramento muito complicado, 
os iniciados do CDC Oleiros estão 
apurados para o Nacional. 

O ínicio da segunda fase foi difícil 
devido ao aparecimento de lesões 
que afectaram atletas importantes 
para uma equipa curta em número 
de jogadores. As lesões curam-se, os 
níveis de confiança crescem, a garra 

Andebol  O  Depois de algumas dificuldades

Iniciados do CDC Oleiros apurados para o Nacional
e a vontade de vencer voltam, as vitó-
rias regressam e para além de terem 
entrado no grupo que vai representar 
Aveiro no nacional ainda conseguiram 
terminar em 3º lugar na segunda fase.

Na próxima fase terão como ad-
versários equipas da AA Porto, AA 
Viseu e AA Aveiro. No final desta fase 
o primeiro classificado irá disputar 
a final com os representantes dos 
outros três grupos.
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NOTÍCIAS DO GINÁSIO 
CLUBE DE SANTO TIRSO 

ANDEBOL — Seniores: Giná-
sio, 24 vs Arsenal, 31; seniores: 
Académico, 23 vs Ginásio B, 23; 
juniores: ISMAI, 28 vs Ginásio, 28; 
juvenis: C. A. Penafiel, 30 vs Giná-
sio, 24; iniciados: Ginásio, 25 vs 
Colégio dos Carvalhos, 36; infantis: 
CALE, 25 vs Ginásio A, 38 e infantis: 
Ginásio B, 16 vs CPN, 34. 

TÉNIS— Sub-18: Em Lousada, 
a equipa ginasista obteve um honro-
so 4.º lugar no Campeonato Regio-
nal de Interclubes. João Barbosa atin-
giu as meias-finais na E. T. Maia. 

Sub-14: Na E. T. Maia, Tatiana 
Coelho foi eliminada na 1.º ronda. 

Sub-12: Francisco Vilaça, Isabel 
Gonçalves e Tomás Barbosa ultra-
passaram a fase de grupos no S. C. 
Porto, pelo que vão continuar em 
prova no próximo fim-de-semana. Já 
Pedro Rodrigues e Teimo Gonçal-
ves não conseguiram superar essa 
fase. 

TÉNIS DE MESA — Seniores: 
Núcleo Valongo A, 2 vs Ginásio, 4. A 
equipa do Ginásio conseguiu impor 
a primeira derrota à equipa de 
Valongo, líder isolada do Campeo-
nato. 

VOLEIBOL — Seniores mascu-
linos: Ginásio, 3 vs CVL, 2 (14-25; 
28-26; 25-21; 15-25 e 15-12). Juve-
nis femininos: Ginásio, 3 vs D. Pó-
voa, 1 (25-14; 25-23; 20-25 e 25-21) 
e Boavista, O vs Ginásio, 3 (17-25; 
11-25 e 21-25) 

Cadetes fem.: Gueifães, 2 vs Gi-
násio, 3 (25-21; 24-26; 26-28; 25-22 
e 15-17). Cadetes masc.: Ginásio, O 
vs Latino Coelho. 3 (23-25; 21-25 e 
17-25). 

Iniciados fem.: Sp. Espinho, 3 vs 
Ginásio, O (25-9; 25-8 e 25-11). 

Infantis fem.: Infesta, O vs Giná-
sio, 3 (12-25; 20-25 e 13-25). Infantis 
masc.: Esmoriz, 3 vs Ginásio, 2 (29-
27; 18-25; 18-25; 25-20 e 15-5). 

Minis B fem.: Participação na 
segunda volta do Torneio de Ano 
Novo. 
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Associação Desportiva Godim (finclebol) - Peso Régua 
próximos jogos (fim de semana de 20/02/2016 e 21/02/2016) Andebol clube supra: 
Campeonato Nacional Senio-
res Masculinos 3a Divisão la 
Fase Zona 1 
20/02/2016, Sábado, 21:30 
horas - Pavilhão Municipal de 
Peso da Régua 
AD Godim - AA Póvoa La-
nhoso 

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

CA Póvoa Varzim - AD Godim 

Campeonato Regional Infantis 
Masculinos Grupo B - Série A 
20/02/2016, Sábado, 15:00 
horas - Pavilhão Municipal de 
Peso da Régua 
AD Godim - SVR Benfica 

Torneio de Minis Masculinos 
Andebol 7 - la concentração 
Série A 

21/02/2016, Domingo, das 
10:00 horas às 11:30 horas-
Pavilhão Municipal de Peso 
da Régua 
CCR Fermentõcs "A" - BECA 

AD Godim - CCR Fermentões 
"A" 
BECA "A" - AD Godim 

Resultados do fim de semana 
anterior: 

Campeonato Nacional Senio-
res Masculinos 3" Divisão 1' 
Fase Zona 1 
13/02/2016, Sábado, 21:00 
horas - Pavilhão Municipal de 
Peso da Régua 
AD Godim 25 - CDC Santana 
25 

Iniciados Masculinos - la Fase 
Grupo A 

10/02/2016, 4' Feira, 16:00 
horas - Pavilhão Municipal de 
Peso da Régua 
AD Godim 23 - CD Xico An-
debol 23 

Campeonato Regional Infantis 
Masculinos Grupo B - Série A 
13/02/2016, Sábado, 15:00 
horas - Pavilhão Municipal de 
Peso da Régua 
AD Godim 27 - GD Chaves 14 
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Andebol: Iniciadas Femininos da AEDFR perdem na final 
da Taça mas saem de cabeça erguida MEI Mil Mi 

J,JP 

Iniciadas da AEDFR perderam a final da Ibça por pouco 

11 Em jogo da 188  e última jornada do 
Campeonato Nacional Juvenis 
Masculinos, 18  Divisão, 13  F'ase, Zona 3, o 
Cister SA de Rui Medeiros terminou da 
melhor forma a sua participação nesta 
competição, ao vencer fora a ADC 
Benavente, (32-34). Na ronda 17, os 
Cistercienses foram derrotados no seu 
pavilhão pela AC Sismaria 'N, (21-35). A 
equipa de Alcobaça ficou no 90  lugar com 
wn total de 26 pontos. 

Iniciados Masculinos 
A contar para a 148 e última jornada do 

Campeonato Nacional de Iniciados  

Masculinos zona 5, a Associação 
Externato Dom Puas Roupinho, (AEDFR), 
bateu em casa o NDA Pombal (24-14), 
enquanto o Cister SA foi derrotado no 
seu pavilhão pelo SIR 1° Maio, (32-35). 

Iniciadas Femininos 
Em partida da Final da Taça A.A. 

Leiria de Iniciados Femininos, o 
Externato Dom Fuas Roupinho perdeu 

com a Juve-lis, (26-25) após prolonga-
mento, depois de no tempo regulamentar 
se ter registado um empate a 23 golos. 
Fica o bom registo da equipa de Nuno 
Florência nesta competição. Nas meias- 

finais desta prova, o Externato Dom Puas 
Roupinho entrou a vencer ao derrotar o 

Batalha AC, (19-15). 
Infantis Masculinos 
Na 38  e última jornada do Campeonato 

Nacional de Infantis Masculinos, zona 4, 
28  Onda, 28  Divisão, o Externato Dom 
Fuas Roupinho foi derrotado em casa 
pela AD Albicastrense, (10-36). 

Infantis Femininos 
Em jogos da 28  jornada do 

Campeonato Nacional de Infantis 
fbmininos, zona 4, 28  Onda, 18  Divisão, o 
Cister SA perdeu fora com a Casa do 

Benfica de Castelo Branco, (22-9), 
enquanto o Externato Dom Fuas 
Roupinho perdeu fora com a JAC- 

Alcanena, (33-10). Na ronda 1 desta com-
petição, o Externato Dom Puas Roupinho 
foi vencer fora o Cister SA, (4-23). JJP 
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