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Andebol
Portugal perde com a anfitriã Suécia 
no Torneio Scandibérico
A selecção nacional de Juniores B Masculinos de Portugal perdeu ontem
com a anfitriã Suécia por 31-23, no jogo da segunda jornada do Torneio
Scandibérico, que arrancou em Landskrona, na Suécia. 
Recorde-se que esta participação se insere na preparação da equipa lusa
tendo em vista o Campeonato da Europa Juniores Masculinos Sub 18 - I
divisão, que se disputa entre 11 e 21 Agosto, na Croácia, e no qual Portu-
gal vai integrar o grupo D, juntamente com a Alemanha, Sérvia e Polónia. 
No jogo de ontem, a formação nacional já perdia ao intervalo por 18-12. 
Oleksander Nekrushets voltou a ser o melhor marcador de Portugal, e do
jogo, com seis golos, seguido de Bruno Gaspar e Leonel Fernandes, am-
bos com três golos apontados. 
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ALAVARIUM                                  29

Treinador: Herlander Silva.
Isabel Góis; Mariana Lopes (6), Ana
Neves (3), Soraia Domingues, Mónica
Soares (11), Soraia Fernandes (2) e Ana
Moreira - sete inicial - Andreia Madaíl,
Maria Coelho (2), Viviana Rebelo, Maria
Ramos, Inês Moleiro, Filipa Fontes (2),
Sara Sousa (3), Brynhildur Eddudottir e
Carolina Monteiro.

MAIASTARS                                   22

Treinador: José Amaral.
Ana Leão; Ana Sousa (6), Maria
Cerqueira (1), Diana Oliveira (9), Dulce
Oliveira, Sofia Gomes (2) e Ana Silva (3)
- sete inicial - Mariana Azevedo (1), Pa-
trícia Pereira, Ana Marcelino, Ana Fer-
nandes, Ana Dias, Marta Alves, Rita
Borges e Daniela Castro.

Pavilhão do Alavarium, em Aveiro.
Assistência: cerca de 250 espectadores.
Árbitros: Carlos Marinho e Fernando
Novais (A.A. Braga).
Oficial de Mesa: Rosa Pontes (Aveiro).
Ao intervalo: 14-11.

Avelino Conceição

ÊXITO Depois da derrota no
primeiro jogo na Maia, a equipa
do Alavarium, campeã nacional
em titulo, tinha obrigatoriamen -
te que vencer para obrigar o ad-
versário a jogar o terceiro e de-
cisivo jogo. E talvez pela pressão
de ter que ganhar, a equipa de
Herlander Silva entrou algo
nervosa e esteve a primeira de-
zena de minutos sempre atrás
no marcador.

Só aos 11 minutos, quando as-

sumiu o comando do jogo (6-
5), é que o Alavarium ganhou
alguma tranquilidade, mas a
equipa maiata defendida com
extrema agressividade, o que
dificultou e muito a finalização
às locais. O marcador foi regis-
tando diversas igualdades, mas
uma falha atacante das maiatas
permitiu ao à equipas da casa
ir para o intervalo com vanta-
gem algo inspiradora.

Na segunda metade, a equipa
da Maia acusou muito o des-
gaste físico despendido na pri-
meira parte, só aguentou os pri-
meiros dez minutos. Depois as-
sistiu-se a uma “cavalgada” do
Alavarium até final, com Her-
lander Silva a rodar algumas jo-
gadoras, pois tem hoje novo
teste para continuar na defesa
do titulo nacional.

Os últimos minutos da partida
foram já de alguma dificuldade
para a equipa nortenha que “as-
sumiu” a derrota perante um
Alavarium mais forte e que ven-
ceu com inteira justiça uma par-
tida, onde Isabel Góis e Mónica
Soares foram preponderante no
triunfo que obriga a “negra” de-
cida quem passa à meias finais.
A partida de hoje (18.30 horas)
promete, por isso, voltar a en-
cher o pavilhão, depois de um
jogo que galvanizou o público e
em que a dupla de arbitragem
de Braga esteve regular.|

PAULO RAMOS

Jogo electrizante obriga
à disputa da “negra”

Andebol
1.ª Divisão Feminina

Mónica Soares poderosa sobre o bloco das maiatas
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Alavarium obriga
Maiastars à “negra”
Andebol | P23
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A 
seleção portugue-
sa júnior de ande-
bol venceu ontem 
a Roménia, por 30-

-22, e vai discutir hoje 
com a Eslovénia, no Mul-
tiusos de Fafe, a qualifi-
cação para a fase final do 
Europeu-2016 de sub-20.

Portugal soma por vitó-
rias os dois jogos realiza-
dos, na sexta-feira frente 
à Estónia (37-21) e ontem 
com a Roménia (30-22), 

Andebol: sub-20

Portugal luta hoje em Fafe
pela presença no europeu

e vai disputar com a tam-
bém invicta Eslovénia a 
vaga de acesso ao Euro-
peu-2016 destinada ao 
vencedor do Grupo 8.

A seleção portuguesa 
cedo construiu uma van-
tagem de oito golos (13-5),
mas a marcação individual 
ao central Miguel Martins 
e ao lateral esquerdo Ale-
xandre Cavalcanti permi-
tiu à Roménia encurtar 
a diferença para apenas 

quatro (13-09).
A seleção das ‘quinas’ 

chegou ao intervalo a ven-
cer por 17-11 e, depois de 
algum desacerto em ter-
mos de eficácia ofensiva, 
conseguiu gradualmente 
‘cavar’ um fosso de van-
tagem que chegou aos 10 
golos (27-17), com cerca 
de 14 minutos para jogar.

Rodando praticamen-
te todo o banco, também 
para poupar jogadores pa-

ra hoje (17h00), Portugal 
controlou a Roménia à dis-
tância média de 10 golos e 
‘fechou’ o jogo, de forma 
aos 30-22.

No encontro que ante-
cedeu o de Portugal e da 
Roménia, a Eslovénia ven-
ceu a Estónia por 37-18.

Portugal e Eslovénia lu-
tam hoje por uma vaga pa-
ra a fase final do Europeu, 
a disputar de 28 de julho a 
7 de agosto, na Dinamarca.
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Madeira SAD entra a vencer
Vitória deixa madeirenses bem posicionadas para passar às meias-finais do play-off. Já a equipa
do CS Madeira foi relegada para a disputa do apuramento do 5. ao 8.º lugar. 

A
equipa do Madeira SAD,
uma das favoritas à copn-
suita do título, entrou
ontem a vencer nos quar-
tos de final do play-off

do Campeonato Multicare 1ª Di-
visão Feminina de andebol, ao
bater, por 26-24, o CA Leça.
Jogando fora de casa, no Mu-

nicipal de Leça da Palmeira, as
madeirenses cedo manifestaram
que não iam deixar os seus cré-
ditos por mãos alheias, pelo que
assumiram a liderança no mar-
cador logo após o apito inicial.
Ao longo do primeiro tempo,

a formação local, apoiada pelo
seu público, deu uma boa répli- Equipa do Madeira SAD cumpriram como esperado em Leça da Palmeira.

©
 L

us
a

ANDEBOL
Raul Caires
desporto@jm-madeira.pt

ca, mas apenas conseguiu evitar
que as madeirenses não se dis-
tanciassem no marcador. Mas
a tal tarefa não se revelou fácil,
pois quando chegou o intervalo,
o Madeira SAD já vencia por
18-12.
Na segunda parte, as norte-

nhas ainda conseguiram recu-
perar no marcador até aos dois
golos de diferença, mas a expe-
riência e o bom jogo das ma-
deirenses não permitiu grandes
veleidades, pelo que a vitória
sorriu naturalmente ao Madeira
SAD por 26-24.
Quem já não está na luta pelo

título é o CS Madeira, que ontem
perdeu ante o Colégio João de
Barros, por 24-20.
As madeirenses, que foram

para o intervalo a perder por
13-9, somaram a segunda der-
rota com a equipa do Colégio
de Barros, sendo assim relega-
das para a disputa do apura-
mento do 5.º ao 8.º lugar. JM
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A 
seleção portugue-
sa júnior A de an-
debol masculino 
venceu ontem a sua 

congénere da Estónia por 
37-21, em jogo do grupo 8 
de qualificação para o Eu-
ropeu de sub-20, realiza-
do no Pavilhão Multiusos 
de Fafe.

A formação lusa, que 
ao intervalo já vencia por 
21-8, foi claramente supe-

rior ao seu adversário de 
ontem, que apenas deu 
alguma resposta na eta-
pa complementar, altura 
em que os jogadores lu-
sos baixaram o seu ritmo.

«Fizemos uma primei-
ra parte muitíssimo inte-
ressante, de muito bom 
nível, com um adversá-
rio que nós não conhe-
cíamos bem. Sabia que 
tinham alguns jogadores 

dor Luís Monteiro.
No Pavilhão Multiusos 

de Fafe, Portugal alinhou 
com Rui Ferreira, Alexan-
dre Cavalcanti, Miguel 
Martins, André Gomes, 
Francisco Tavares, Luís 
Frade e Gustavo Capde-
ville na baliza.

Segue-se a Roménia
Hoje, Portugal defronta 
a Roménia, pelas 18h00, 
em jogo da segunda jor-
nada do grupo 8 de qua-
lificação. «Amanhã [ho-
je], certamente será um 
jogo diferente, a Romé-
nia é um adversário que 
nós conhecemos melhor, 
é uma equipa muito mais 
dura, mais forte fisicamen-
te, com uma boa defesa, 
com muito boa colabora-
ção entre a primeira linha 
e o pivot, no ataque. É um 
adversário que nos vai dar 
outro tipo de trabalho, mas 
estamos preparados», ga-
rantiu o técnico de Portu-
gal, Luís Monteiro.

Andebol: apuramento para o Euro sub-20

Portugal entrou a vencer
a Estónia em Fafe

que tinham jogado pela 
equipa senior em Israel 
contra Portugal. Entrámos 
muitíssimo concentrados, 
com boa intensidade de-
fensiva e a trabalhar bem 
no ataque e as coisas cor-
reram-nos bastante bem. 

Os primeiros jogos, às 
vezes, têm essa nuance 
de entrarmos um pouco 
a ver e não nos correrem 
bem», disse o seleciona-

Portugal iniciou da melhor forma a participação na fase de qualificação

FA
P
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Andebol:  Torneio "Terras do demo"

Portugal voltou a vencer Holanda

D
epois do triun-
fo (31-25) no parti-
cular disputado na 
quinta-feira, Portu-

gal voltou ontem a bater 
a Holanda (36-24) em jo-
go da primeira jornada 
do torneio Internacional 
Terras do Demo, que está 
a decorrer em Moimenta 
da Beira.

Os pupilos de Rolando 
Freitas voltaram a impôr-
-se à Holanda que, tal co-
mo Portugal, está em fase 
de preparação para o play-
-off de acesso ao Campeo-
nato do Mundo – França 
2017, em que vai medir 
forças com a Polónia, sé-
tima classificada do últi-
mo Europeu.

Portugal iniciou o jogo 
com Telmo Ferreira, Pe-
dro Solha, António Areia, 
Fábio Magalhães, Bosko 
Bjelanovic, Gilberto Duar-

te e Tiago Rocha. Tiago 
Pereira e Pedro Spínola 
entraram para os lugares 
de Bosko Bjelanovic e Gil-
berto Duarte.

Hoje, Portugal joga 
com a Eslováquia, a par-
tir das 17h00, com trans-
missão no Porto Canal e 
na Andebol TV.

Gilberto Duarte em ação pela seleção portuguesa

D
R
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FUTEBOL
I Liga, 29.ª jornada: Spor-
ting-Marítimo, às 20:45
(SportTV1) no Estádio de
Alvalade, em Lisboa; Aca-
démica-Benfica, às 18:30
(SportTV1).
Liga Espanhola, 32.ª jorna-
da: Real Madrid-Eibar
(15:00 SportTV2), Espa-
nhol-At. Madrid (17:15
SportTV2) e Real Socie-
dad-Barcelona (SportTV2).
Treino do Nacional, às
10:30 na Choupana.
Treino do União, às 10:30
no Vale Paraíso.
Campeonato Regional da
Honra: CD Portosantense-
Estrela da Calheta FC,
15:00 (Porto Santo).
Campeonato Regional 1.ª
Divisão: CF Carvalheiro-Xa-
velhas (Liceu); U. Madeira
B-Sto. António Serra (Ca-
macha); CD Ribeira Brava-
CF Andorinha (Ponta do
Sol). Jogos realizam-se to-
dos às 16:00.
Campeonato de Juniores
“A” 2.ª Fase, Manut.: Nacio-
nal-Oeiras, às 16:00 na
Choupana.
Campeonato 2.ª Divisão
Juniores A, 2.ª Fase Prom.:
Real-Marítimo, às 15:00
em Massamá.
ANDEBOL
I Divisão Feminina - Play-
Off - 2º jogo: Colégio João
Barros-CS Madeira, 18h00.
CA Leça-Madeira (1.º jogo
do mesmo play-off), 16:45,
Leça da Palmeira.
HÓQUEI EM PATINS
III Divisão Nacional: Maríti-
mo-Paço de Rei, às 17:00
no Pavilhão dos Barreiros.
VOLEIBOL
II divisão nacional masculi-
na, manutenção: GC Santo
Tirso-Marítimo, às 17:00
em Santo Tirso.
BADMINTON
V Gala/Jantar do Blogue
Linhas & Finas /Badmin-
ton, 20:00, Caldas da Rai-
nha. Cosme Berenguer
(CSM) será distinguido
como Treinador do Ano.
TÉNIS
Camp. Reg. Sub-18 (Sing.
Masc. e Pares Masc.),
11:00, Centro Desportivo
Madeira.
DIVERSOS
Inauguração da Delegação
do CS Marítimo em Fátima,
Leiria, às 13:00, com a pre-
sença do presidente do co-
letividade verde-rubra,
Carlos Pereira.

Agenda desportiva
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A equipa de andebol do CS
Madeira defronta hoje o Colé-
gio João de Barros, partir das
18:00, no Pavilhão Gimnodes-
portivo de Meirinhas, em par-
tida a contar para a 2.ª
jornada do Campeonato Mul-
ticare 1.ª Divisão Feminina
Grupo A - Play Off para apu-
ramento do 1.º ao 8.º lugares.
Na 1.ª jornada, a equipa ma-
deirense perdeu por 28-30.  
Já a equipa do Madeira SAD
realiza hoje o 1.º jogo desta
competição frente ao CA
Leça, a partir das 16:45, no
Municipal de Leça da Pal-
meira. A 22 do corrente, as
madeirenses vão receber as
nortenhas no Pavilhão do
Funchal.  

ANDEBOL
MADEIRENSES DISPUTAM 
JORNADAS NO CONTINENTE
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A32Portugal volta a vencer a Holanda
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 09-04-2016

Meio: Jogo Online (O)

URL:http://www.ojogo.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=5117839

 
Publicado
 
 A seleção portuguesa de andebol venceu a Holanda por 36-24, no jogo inaugural do Torneio Terras do
Demo, a decorrer em Moimenta da Beira, Viseu.
 
 A formação portuguesa, que ao intervalo já vencia por 17-13, repetiu assim o triunfo sobre a equipa
holandesa, depois de na quinta feira ter vencido por 31-25, em jogo particular entre as duas equipas.
 
 Num jogo em que praticamente todos os jogadores lusos marcaram, realce para os cinco tentos de
Pedro Portela, tendo sido secundado pelos quatro de António Areia, Gilberto Duarte, Fábio Magalhães
e João Ferraz, enquanto Jeffrey Boonmhouwer foi o melhor nos holandeses, com cinco.
 
 O torneio, que se insere na preparação da equipa lusa para o 'play-off' de apuramento para o Mundial
de 2017 frente à Islândia, prossegue no sábado com o embate entre a Holanda e a Eslováquia e
encerra no domingo com o jogo Portugal-Eslováquia
 
 Jogo no pavilhão Moimenta da Beira, em Viseu.
 
 Portugal - Holanda, 36-24.
 
 Ao intervalo: 17-13.
 
 Equipas:
 
 Portugal: Ricardo Candeias (gr), Telmo Ferreira (gr), João Pais (1), Pedro Solha (3), Pedro Portela
(5), António Areia (4), Bruno Moreira (1), Tiago Rocha (3), Gilberto Duarte (4), Fábio Magalhães (4),
Bosko Bjelanovic, Rui Silva (2), Tiago Pereira (2), João Ferraz (4), Pedro Spínola (3), Pedro Marques
 
 Holanda: Dario Polman (1), Toon Leenders (1), Jort Neuteboom, Luc Steins (2), Léon Van Schie (2),
Bobby Schangen (2), Joris Baart (1), Ivo Steins (1), Jorn Smits (4), Jasper Adams (3), Jeffrey
Boonmhouwer (5), Luuk Hoiting, Gerrie Eijlers, Tommie Falke (2), Pim Augustinus e Maurits Van
Buuren.
 
 Árbitros: Nenad Kristic (Eslovénia), Peter Ljubic (Eslovénia)
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Portugal vence e decide com a Eslovénia presença no Europeu2016 de sub-20 de
andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 09-04-2016

Meio: RTP Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=33a424a5

 
Carlos J Barros - RTP 09 Abr, 2016, 20:11 | Andebol bola | rtp A seleção portuguesa júnior de andebol
venceu hoje a Roménia, por 30-22, e vai discutir no domingo com a Eslovénia, no Multiusos de Fafe, a
qualificação para a fase final do Europeu2016 de sub-20. Portugal soma por vitórias os dois jogos
realizados, na sexta-feira frente à Estónia (37-21) e hoje com a Roménia (30-22), e vai disputar com
a também invicta Eslovénia a vaga de acesso ao Europeu2016 destinada ao vencedor do Grupo 8. A
seleção portuguesa cedo construiu uma vantagem de oito golos (13-05), mas a marcação individual ao
central Miguel Martins e ao lateral esquerdo Alexandre Cavalcanti permitiu à Roménia encurtar a
diferença para apenas quatro (13-09). A seleção das 'quinas' chegou ao intervalo a vencer por 17-11
e, depois de algum desacerto em termos de eficácia ofensiva, conseguiu gradualmente 'cavar' um
fosso de vantagem que chegou aos 10 golos (27-17), com cerca de 14 minutos para jogar. Rodando
praticamente todo o banco, também para poupar jogadores para a 'finalíssima' de domingo com a
Eslovénia, pelas 17:00, Portugal controlou a Roménia à distância média de 10 golos e 'fechou' o jogo,
de forma indiscutível, aos 30-22. No encontro que antecedeu o de Portugal e da Roménia, a Eslovénia,
tida como uma das mais fortes seleções de sub-20 do mundo, com presença assídua nas finais,
venceu a Estónia por 37-18. Portugal e Eslovénia lutam no domingo por uma vaga para a fase final do
Europeu2016, a disputar de 28 de julho a 07 de agosto, na Dinamarca, que conta já com a seleção
anfitriã, a Espanha, a França e a Hungria. Please enable JavaScript to view the Powered by Disqus.
 
 09 Abr, 2016, 20:11|
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Portugal vence e decide apuramento para o Euro2016 com a Eslovénia
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 09-04-2016

Meio: Sapo Online - Sapo Desporto Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=518a11be

 
09-04-2016 19:46
 
 A equipa das quinas impôs-se com uma vantagem confortável de oito golos.
 
 Foto: DR
 
 O jogo com a Eslovénia será disputado em Fafe
 
 Por SAPO Desporto c/ Lusasapodesporto@sapo.pt
 
 A seleção portuguesa júnior de andebol venceu hoje a Roménia, por 30-22, e vai discutir no domingo
com a Eslovénia, no Multiusos de Fafe, a qualificação para a fase final do Europeu2016 de sub-20.
 
 Portugal soma por vitórias os dois jogos realizados, na sexta-feira frente à Estónia (37-21) e hoje
com a Roménia (30-22), e vai disputar com a também invicta Eslovénia a vaga de acesso ao
Europeu2016 destinada ao vencedor do Grupo 8.
 
 A seleção portuguesa cedo construiu uma vantagem de oito golos (13-05), mas a marcação individual
ao central Miguel Martins e ao lateral esquerdo Alexandre Cavalcanti permitiu à Roménia encurtar a
diferença para apenas quatro (13-09).
 
 A seleção das 'quinas' chegou ao intervalo a vencer por 17-11 e, depois de algum desacerto em
termos de eficácia ofensiva, conseguiu gradualmente 'cavar' um fosso de vantagem que chegou aos
10 golos (27-17), com cerca de 14 minutos para jogar.
 
 Rodando praticamente todo o banco, também para poupar jogadores para a 'finalíssima' de domingo
com a Eslovénia, pelas 17:00, Portugal controlou a Roménia à distância média de 10 golos e 'fechou' o
jogo, de forma indiscutível, aos 30-22.
 
 No encontro que antecedeu o de Portugal e da Roménia, a Eslovénia, tida como uma das mais fortes
seleções de sub-20 do mundo, com presença assídua nas finais, venceu a Estónia por 37-18.
 
 Portugal e Eslovénia lutam no domingo por uma vaga para a fase final do Europeu2016, a disputar de
28 de julho a 07 de agosto, na Dinamarca, que conta já com a seleção anfitriã, a Espanha, a França e
a Hungria.
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Aumentou em mais de 50% os praticantes jovens na FPF
No espaço de 15 anos

No espaço de 15 anos, o aumento do número 
de praticantes de futsal e de futebol em crianças e 
jovens entre os 6 e os 18 anos de idade é de mais 
de 50%.

Os dados foram apresentados pela Federação 
Portuguesa de Futebol e foram alvo de um estudo 
pela Universidade do Porto.

“Estão a jogar futebol rapazes e raparigas que 
de outra maneira provavelmente não teriam uma 
vida activa e saudável. A evolução é enorme e, 
principalmente no caso do futebol feminino o 
potencial de crescimento é enorme. O futebol 
feminino, brevemente, pode ter tantos pratican-
tes como o andebol e o voleibol e isso diz muito 
do trabalho e do investimento que tem sido feito 
pela FPF nesta área”. É assim que André Seabra, 
professor universitário na Faculdade de Desporto 
da Universidade do Porto especializado em es-
tatística, comenta o crescimento do número de 
jogadores jovens federados de futebol e futsal.

Os números disponíveis e divulgados no site 
da FPF demonstram, desde o início do século, um 
crescimento linear e exponencial no número de 
jovens jogadores federados, rapazes e raparigas, 
que praticam futsal e futebol, dos 6 aos 18 anos 
de idade.

Na época 2000/2001 haviam 77 mil jogado-
res federados nestes escalões. Passadas 15 épo-

cas, este número cresceu para 135 mil: “A análise 
deve ser feita percentualmente. Um aumento de 
quase 75 mil atletas federados corresponde a um 
crescimento percentual de quase 50 por cento e 

isso demonstra um potencial de evolução notá-
vel”, afirma André Seabra que é igualmente in-
vestigador premiado na área do futebol e dos seus 
benefícios para a Saúde dos jovens.

Por outro lado, a análise revela ainda um 
crescimento sustentado: entre 2000 e 2006 os jo-
vens praticantes de ambos os sexos cresceram de 
77 mil para 95 mil. Até 2010/11 voltaram a su-
bir para 119 mil, fixando-se agora nos 135 mil 
federados. 

No futebol feminino, em todos os escalões, 
o crescimento é igualmente motivador: “Falando 
numa linguagem que todos entendem, os números 
de praticantes de futebol e futsal feminino eram 
miseráveis. Numa perspectiva global, os números 
ainda são relativamente baixos mas a aposta que 
tem sido feita no futebol feminino pela actual Di-
recção da FPF resultou igualmente na quase du-
plicação do número de praticantes neste século. 
Existe um enorme potencial de crescimento com 
todas as consequências virtuosas que a prática do 
desporto traz para a saúde dos jovens”, termina o 
investigador.       

A Organização Mundial de Saúde avalia o 
sedentarismo como um dos maiores factores de 
risco para a mortalidade global. A atividade fí-
sica regular e a prática de desporto tem reflexos 
positivos na saúde, diminuindo o risco de doen-
ças cardiovasculares, diabetes, cancro do cólon e 
da mama ou depressão. A prática do desporto é 
igualmente uma das maiores armas para o com-
bate à obesidade.

Foto FPF

Raparigas a praticarem futebol e futsal aumentou consideravelmente em Portugal 
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A equipa de andebol feminino
da ADA Colégio João de Barros
(CJB) recebe amanhã, pelas
18h00, o Sports Madeira, na
segunda mão dos quartos-de-
-final do 'play-off' do Campeo-

nato Multicare 1.ª Divisão fe-
minina. A turma das Meirinhas
chega à segunda mão em van-
tagem, depois de ter trazido
uma vitória do Funchal no sá-
bado, 2, por 30-28. O CJB co-
meçou mal, com o Sports Ma-
deira a ameaçar chegar ao in-
tervalo com quatro golos de

vantagem, mas a equipa pom-
balense conseguiria reduzir a
diferença para apenas dois no
final dos primeiros 30 minutos.
Na segunda parte, o CJB pu-
xou dos galões e aos 51 minu-
tos já vencia por 21-26. O con-
tra-ataque das madeirenses
ainda assustou, mas o CJB per-

maneceu sereno e segurou a
vitória. O CJB tem agora o fac-
tor casa a seu favor e, em caso
de vitória, garante a presença
nas meias-finais. Caso a vitória
caia para as madeirenses, o 3.º
jogo será no domingo, às
12h00, igualmente no Gimno-
desportivo das Meirinhas. |

João de Barros disputa passagem 
às meias-finais com Sports Madeira
Andebol
Femininos - 1.ª Divisão
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Leirienses superiorizaram-se às APD de Lisboa e Porto na final

A equipa de andebol da Asso-
ciação Portuguesa de Deficien-
tes (APD) de Leiria renovou no
sábado, 2, o título de campeã
nacional de ACR4, repetindo o
sucesso do ano passado e tor-
nando-se na equipa com mais
troféus na modalidade a nível
nacional.

O percurso vitorioso dos atle-
tas leirienses começou com
uma vitória sobre a APD Lis-
boa, com Iderlindo Martins a
assegurar a vitória no primeiro
'set' com um golo de meio-
-campo, a três segundos do fim.
O 2.º 'set' confirmaria a hege-
monia leiriense sobre os de Lis-
boa, e a consequente qualifica-
ção para a final do torneio.

No jogo decisivo, a APD Leiria
defrontou a sua congénere do
Porto, e, resultado de uma “en-
trada nervosa” por parte dos
atletas, aos cinco minutos já

perdia por 2-0. Foi necessário
um desconto de tempo para
tranquilizar os atletas, que vol-
taram à partida com espírito
renovado. A APD Porto não
aguentou a reorganização dos
leirienses e acabou mesmo por
perder o 'set'. 

No segundo 'set', a vantagem
leiriense foi demais para os ad-
versários. A APD Leiria chegaria
à vitória com tranquilidade e
tempo suficiente para rodar to-
dos os elementos da equipa.

A APD Leiria é composta por
João Jerónimo (Técnico e
Atleta), Nuno Pedrosa (Adjunto
e Atleta), Marco Francisco, Ider-
lindo Gomes, Manuel Sousa,
Luís Cordeiro, João Pedro, Cân-
dido Delgado, João Queiroz,
Rafael Andrino e Patrícia Tra-
quina. Em comunicado, a equi -
pa agradeceu à “Câmara Mu-
nicipal de Leiria e seus patro-
cinadores” pelo apoio prestado
na participação do evento por
parte destes atletas. |

APD Leiria revalida 
título nacional de andebol 
em cadeira de rodas

Andebol
Desporto Adaptado

DR
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André Antunes Pereira

Cerca de meia centena de
grandes eventos desportivos
serão desenvolvidos no con-
celho de Viseu  até ao final do
ano, numa agenda preenchida
e diversificada que ontem foi
apresentada no Solar do Vinho
do Dão. A programação já se
iniciou em Janeiro com a re-
qualificação dos campos de té-
nis do Fontelo e continuará a
desenvolver-se até 18 de De-
zembro, data em que a cidade
recebe a já tradicional “Viseu
XMAS RUN”. 

A sessão foi conduzida pelo
presidente da Câmara Muni-
cipal de Viseu, Almeida Henri-
ques, que congratulou a plateia
– com representantes de clu-
bes, associações e empresas
associados à autarquia – e fez
questão de evidenciar a “ri-
queza do concelho na prática
desportiva”, admitindo que “o

município tem criado condi-
ções e a sociedade tem de ser
mais forte e mais rica” nesse
sentido.  Numa alusão à “ener-
gia colectiva” eum elogio  ao
“trabalho de equipa e em rede”

posto em prática pelos diver-
sos intervenientes, o edil vi-
seense destacou as 200 activi-
dades associadas às iniciativas
que compõem a agenda des-
portiva anual,  defendendo que

“a melhor cidade para viver
tem também de ser uma das
melhores na prática do des-
porto”.

Entre outros aspectos, Al-
meida Henriques sublinhou a

aposta do município no des-
porto, espelhada num “orça-
mento robusto” a rondar o mi-
lhão de euros para dar “o me-
lhor possível” aos cerca de
3.700 atletas federados em

todo o concelho.
O edil destacou ainda a re-

qualificação de infraestruturas
como o Pavilhão do Fontelo
ou as previstas intervenções
nos campos sintéticos (1.º de
Maio e campo de futebol de 7),
explicando que estas ajudam
a cumprir o “objectivo de au-
mentar a prática desportiva e
nos diferentes segmentos”. 

Na segunda parte da sessão,
o vereador do Desporto, Gui-
lherme Almeida, falou sobre al-
gumas das iniciativas numa
“programação que, de ano
para ano, tem crescido em to-
das as áreas”.

Captar turistas, 
manter a imagem

A autarquia pretende asso-
ciar o desenvolvimento eco-
nómico e o turismo aos even-
tos desportivos realizados.

Provas como a passagem e
presença da 'caravana' da Volta
a Portugal (1 e 2 de Agosto), a
Meia Maratona do Dão (25 de
Setembro), o Grande Prémio
de Ciclismo do Dão (28 e 29 de
Maio) ou o Torneio Internacio-
nal de Andebol (20 e 21 de
Agosto), entre muitos outros,
‘chamam’ milhares de pessoas,
entre atletas, familiares e res-
ponsáveis técnicos, algo que se
traduz positivamente na hote-
laria e na restauração. |

Meia centena de grandes eventos
no concelho até ao final do ano
Apresentação Município deu ontem a conhecer a programação desportiva para os próximos meses
numa sessão com os clubes, associações e empresas que têm desenvolvido um “trabalho em rede”

RUI DA CRUZ / PRESSCENTRO.PT

Sessão no Solar do Vinho do Dão esteve a cargo de Almeida Henriques e Guilherme Almeida

Números

1
Milhão de euros, é o valor
total investido no Desporto

200
Actividades que irão decorrer
associadas aos vários eventos

3.700
Atletas federados no conce-
lho nas várias modalidades
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Programa de
desporto com
200 actividades
Viseu | P20
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ANDEBOL: SUB-20

Qualificação para o Euro 
arranca hoje em Fafe
A fase de qualificação para o campeonato da Eu-
ropa de andebol sub-20 masculinos arranca ho-
je na cidade de Fafe, com a seleção portuguesa 
presente. A prova decorre de hoje até domingo 
no Pavilhão Multiusos e, para além de Portugal 
conta com a participação das seleções da Estó-
nia, Eslovénia e Roménia.

O primeiro encontro disputa-se hoje, a par-
tir das 17h00, com Portugal a defrontar a Estó-
nia, seguindo-se o Roménia-Eslovénia (19h00). 
Amanhã, pelas 16h00, jogam Eslovénia-Estónia, 
e às 18h00, Portugal-Roménia. No domingo, às 
15h00 jogam Roménia e Estónia, e às 17h00,  Por-
tugal e Eslovénia.

Portugal entrou a vencer
no Torneio “Terras do Demo”
A seleção sénior de andebol venceu ontem a sua 
congénere da Holanda por 31-25, em encontro da 
primeira jornada do Torneio Internacional Ter-
ras do Demo, a decorrer em Moimenta da Beira.

Academista Pedro Spínola em ação frente à Holanda

D
R
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Portugal entra a vencer no apuramento para Europeu sub-20
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 08-04-2016

Meio: Sapo Online - Sapo Desporto Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=194cc7d0

 
08-04-2016 20:25
 
 O grupo, cujos jogos decorrem no pavilhão Multiusos de Fafe, é composto ainda pelas seleções da
Roménia e da Eslovénia.
 
 Foto: AFP
 
 Andebol
 
 Por SAPO Desporto c/Lusasapodesporto@sapo.pt
 
 A seleção portuguesa júnior A de andebol masculino venceu hoje a sua congénere da Estónia por 37-
21, em jogo do grupo 8 de qualificação para o Europeu de sub-20.
 
 A formação lusa, que ao intervalo já vencia por 21-8, foi claramente superior ao seu adversário de
hoje, que apenas deu alguma resposta na etapa complementar, altura em que os jogadores lusos
baixaram o seu ritmo.
 
 O grupo, cujos jogos decorrem no pavilhão Multiusos de Fafe, é composto ainda pelas seleções da
Roménia e da Eslovénia.
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Portugal vence Holanda no Torneio Terras do Demo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 08-04-2016

Meio: Sapo Online - Sapo Desporto Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=1c870e69

 
08-04-2016 23:37
 
 A formação portuguesa, que ao intervalo já vencia por 17-13, repetiu assim o triunfo sobre a equipa
holandesa.
 
 Andebol
 
 Por SAPO Desporto c/Lusasapodesporto@sapo.pt
 
 A seleção portuguesa de andebol venceu esta sexta-feira a sua congénere da Holanda por 36-24, no
jogo inaugural do Torneio Terras do Demo, a decorrer em Moimenta da Beira, Viseu.
 
 A formação portuguesa, que ao intervalo já vencia por 17-13, repetiu assim o triunfo sobre a equipa
holandesa, depois de na quinta feira ter vencido por 31-25, em jogo particular entre as duas equipas.
 
 Num jogo em que praticamente todos os jogadores lusos marcaram, realce para os cinco tentos de
Pedro Portela, tendo sido secundado pelos quatro de António Areia, Gilberto Duarte, Fábio Magalhães
e João Ferraz, enquanto Jeffrey Boonmhouwer foi o melhor nos holandeses, com cinco.
 
 O torneio, que se insere na preparação da equipa lusa para o 'play-off' de apuramento para o Mundial
de 2017 frente à Islândia, prossegue no sábado com o embate entre a Holanda e a Eslováquia e
encerra no domingo com o jogo Portugal-Eslováquia
 
 Jogo no pavilhão Moimenta da Beira, em Viseu.
 
 Portugal - Holanda, 36-24.
 
 Ao intervalo: 17-13.
 
 Equipas:
 
 - Portugal: Ricardo Candeias (gr), Telmo Ferreira (gr), João Pais (1), Pedro Solha (3), Pedro Portela
(5), António Areia (4), Bruno Moreira (1), Tiago Rocha (3), Gilberto Duarte (4), Fábio Magalhães (4),
Bosko Bjelanovic, Rui Silva (2), Tiago Pereira (2), João Ferraz (4), Pedro Spínola (3), Pedro Marques
 
 - Holanda: Dario Polman (1), Toon Leenders (1), Jort Neuteboom, Luc Steins (2), Léon Van Schie (2),
Bobby Schangen (2), Joris Baart (1), Ivo Steins (1), Jorn Smits (4), Jasper Adams (3), Jeffrey
Boonmhouwer (5), Luuk Hoiting, Gerrie Eijlers, Tommie Falke (2), Pim Augustinus e Maurits Van
Buuren.
 
 Árbitros: Nenad Kristic (Eslovénia), Peter Ljubic (Eslovénia)
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A Câmara Munici-
pal aprovou quar-
ta-feira, em reu-

nião pública, a celebra-
ção de um contrato para 
a organização de even-
tos com a Federação de 
Andebol de Portugal, no 

âmbito do programa Se-
túbal Cidade Europeia 
Desporto 2016.

Assim sendo, foi ra-
tificada a compartici-
pação da autarquia se-
tubalense em cinco mil 
euros para apoiar na 

organização da Super-
taça de andebol mas-
culina e feminina e da 
Gala do Andebol, cuja 
realização está previs-
ta no concelho para o 
fim de semana de 27 e 
28 de agosto.

Supertaças de andebol na cidade
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Em Viseu, na variante de quatro

Primeiro título nacional do ano
para o andebol da APD Leiria 

� Primeira prova do ano, primeiro tí-
tulo de campeão nacional para a equi-
pa de andebol em cadeira de rodas da
delegação de Leiria da Associação
Portuguesa de Deficientes (APD Lei-
ria). Este fim-de-semana, em Viseu, só
uma palavra ocupava a mente dos
atletas da equipa da variante de qua-
tro jogadores: revalidação. Depois do
título da temporada passada, a APD
Leiria rumou à Beira Alta cheia de am-
bição e com vontade de fazer história.
E não é que fez mesmo?

O jogo da meia-final foi disputado
na manhã de sábado, frente à congé-
nere de Lisboa. “Entrámos com algu-
mas falhas na concretização e, acima
de tudo, erros no passe decisivo”,
salientou o treinador e jogador João Je-
rónimo. O resultado do primeiro set
manteve-se equilibrado e só um golo
marcado do meio campo a três se-
gundos do fim por Iderlindo Gomes é
que fez a balança pender para a equi-
pa de Leiria. O segundo set foi mais de-
sequilibrado, com a APD Leiria a ven-
cer a partida com naturalidade e a ga-
rantir um lugar no jogo decisivo, mar-
cado para a tarde.

“Na final entrámos com uma tác-

tica diferente, mais cautelosa, mas fi-
zemo-lo de forma bastante nervosa.
Tanto é que com cinco minutos de
jogo perdíamos por 2-0”, explicou
João Jerónimo. O que fez o treinador?
Pediu um time out. “Acalmei os jo-
gadores e demos a volta ao resulta-
do, acabando por vencer o set.” Com
a equipa “super-motivada”, a APD
Leiria acabou por vencer o segundo
parcial com “alguma facilidade”, re-
validando o título nacional da va-
riante de quatro de andebol em ca-
deira de rodas.

“É uma vitória que resulta, acima de
tudo, do nosso esforço e do nosso tra-
balho”, salientou o responsável da
equipa que é, agora, a mais titulada do
andebol em cadeira de rodas portu-
guês. É que além do campeonato
agora conquistado, a APD Leiria tem
já no seu palmarés os quatro títulos
conquistados na temporada transac-
tos: os campeonatos nacionais e as Ta-
ças de Portugal das variantes de qua-
tro e de sete. O objectivo será alargar
esse palmarés no próximo dia 23 de
Abril, quando disputarem, na Torre da
Marinha, Seixal, a fase final do Cam-
peonato Nacional da variante de sete.

Os títulos continuam a ser festejados como se fossem o primeiro

DR
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Andebol Colégio João
de Barros ganha
vantagem

O Colégio João de Barros colocou-se
em vantagem nos quartos-de-final
do playoff da 1.ª Divisão feminina
ao vencer, este sábado, no Funchal,
o Sports Madeira, por 30-28. A
equipa de Paulo Félix está agora a
uma vitória de garantir a presença
nas meias-finais competição, algo
que conseguiu sempre desde a
implantação deste sistema, em
2012/2013. O próximo jogo está
marcado para este sábado, pelas 18
horas, nas Meirinhas.
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Jogos AD Godim

ANDEBOL

p DR

AMADEO CUP’16 - III TORNEIO 
CIDADE DE AMARANTE

Entre os dias 30 de março e 01 de abril, realizou-se o 
III Torneio Andebol Cidade de Amarante Amadeo Cup 
2016, que este ano contou com a valorosa participação do 
escalão de Infantis Masculinos e Femininos da Associação 
Desportiva de Godim - ADG.

Para além do honroso 7º lugar da equipa masculina, o 
grande destaque vai sem dúvida para a excelente classi-
ficação obtida pela equipa feminina, que conquistou um 
brilhante 2º lugar no torneio, tendo sido a sua atleta “Adria-
na de Jesus”, nomeada como “Melhor Jogadora do Torneio”. 
Este é um excelente prémio para toda a equipa técnica 
e dirigentes destes escalões, que veem assim reconhe-
cido o bom trabalho que têm vindo a desenvolver num 
escalão de formação de uma modalidade que tarda em 
ver o seu real valor reconhecido por toda a comunidade. 
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- Séria A: 
Sábado, às 19h00, no Pavilhão Municipal Leça da Palmeira, 
jogo entre CA Leça - AD Godim
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Domingo, às 11h00, no Pavilhão Municipal de Fafe, entre 
AC Fafe - AD Godim
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ANDEBOL Campeonato Nacional da 2.ª Divisão - Zona Sul 

Vitória de Setúbal empata 
a 27 bolas em casa 
do segundo classificado
Aequipa de andebol sé-

nior do Vitória de Setúbal
foi a Leiria empatar com

o AC Sismaria (27-27), em par-
tida correspondente à 22ª jor-
nada do Campeonato Nacional
da 2ª Divisão – Zona Sul. Um
resultado positivo obtido na
casa do 2º classificado e ad-
versário directo da equipa sa-
dina na luta por um dos três lu-

gares que dão acesso ao play-
off promoção. A três jornadas
do final, o Vitória de Setúbal
ocupa a 3ª posição com 55
pontos. Jornada positiva para
o IFC Torrense, vitória caseira
por um golo de diferença (25-
24) frente à ADC Benavente, e
para o CCR Alto do Moinho, que
foi ao recinto do CDE Camões,
vencer por 25-21.

Resultados da 22ª Jornada:
Boa Hora/Roff 28-18 Juve Lis;
AC Sismaria 27-27 Vitória FC;
IFC Torrense 25-24 ADC Be-
navente; CDE Camões 21-25
CCR Alto Moinho; GM 1º De-
zembro 38-33 Ílhavo AC; SL
Benfica “B” 33-21 GS Loures.
Classificação: 1º Boa

Hora/Roff – 63 pts; 2º AC Sis-
maria – 57 pts; 3º V. Setúbal –

55 pts; 4º CCR Alto Moinho –
51 pts; 5º CD Marienses – 50
pts; 6º CDE Camões – 48 pts;
7º Juve Lis – 48 pts; 8º SL Ben-
fica “B” – 47 pts; 9º ADC Be-
navente – 46 pts; 10º GM 1º
Dezembro – 38 pts; 11º IFC
Torrense – 36 pts; 12º GS Lou-
res – 32 pts; 13º Almada AC –
28 pts; 14º Ílhavo AC – 25 pts.

JF
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Andebol C Lamego   42
Moimenta da Beira    23

O Andebol Club Lamego 
realizou mais um jogo respei-
tante á 2ªfase série B Cam-
peonato Nacional da 1ªdivi-
são Nacional com uma vitória 
contra o Moimenta da Beira 
recuperando assim o primeiro 
lugar da classificação.

O Andebol Club Lamego 
entrou decidido no jogo de 
modo a não dar hipótese de 
reação ao adversário, com 
uma defesa forte obrigan-

do o adversário a recorrer a 
remates dos 9 metros; com 
um ataque letal  devido ás 
movimentações rápidas e 
incisivas dos jogadores do 
ACL  que mostraram toda a 
sua mais valia técnico-tácti-
ca, conseguindo vantagem 
desde cedo no marcador. 
Assistiu-se a  uma enorme 
diferença de qualidade quer 
individual quer coletiva entre 
as duas equipas resultando 
no afundamento da equi-
pa do Moimenta da Beira 
que ocupa o último lugar da 

classificação que tem como 
consequência a  descida á 
2ª Divisão. O ACL mesmo 
desfalcado aproveitou para 
chamar alguns jogadores do 
escalão de Iniciados e dar-
-lhes alguns minutos de jogo 
de modo a incentiva-los e 
prepará-los para a próxima 
época, pois alguns deles fa-
rão parte desta equipa.

Um agradecimento espe-
cial aos adeptos e público em 
geral que assistiram a este 
jogo e que não se cansam 
de apoiar esta equipa e o 

Andebol Club Lamego sendo 
de extrema importância o seu 
apoio e presença. 

Próximo jogo: Penedono  
-  Andebol Club Lamego.

ACL: Rui Guedes; Henri-
que Mendes; João Reis (4); 
Luis Marques (1); David Silva; 
André Coruche (7);André Dias 
(7);Rui Silva; Diogo Pereira 
(9);Sérgio Pereira (2); Antó-
nio Sousa (4); João Vieira (8).

Treinadores: Prof. José 
Rodrigues; Prof. João Araújo 
e Daniel Taveira

Diretores: Carlos Pereira 

Vitória incontestável recupera 
1ºlugar da classificação

Andebol Club Lamego
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Amadeo CUP’16
III Torneio de Andebol 
Cidade de Amarante

Realizou-se entre os dias 30 de Março e 01 de Abril 
o III Torneio Andebol Cidade de Amarante Amadeo Cup 
2016, que este ano contou com a valorosa participação 
do escalão de Infantis Masculinos e Femininos da Asso-
ciação Desportiva de Godim - ADG.

Para além do honroso 7º lugar da equipa masculi-
na, o grande destaque vai sem dúvida para a excelente 
classificação obtida pela equipa feminina, que conquistou 
um brilhante 2º lugar no torneio, tendo sido a sua atleta 
“Adriana de Jesus”, nomeada como  “Melhor Jogadora 
do Torneio”.

Este é sem dúvida um excelente prémio para toda 
a equipa técnica e dirigentes destes escalões, que vêm 
assim reconhecido o bom trabalho que têm vindo a de-
senvolver num escalão de formação de uma modalidade 
que tarda em ver o seu real valor reconhecido por toda 
a comunidade.

Parabéns a todos e VIVA o ADG.
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Associação Desportiva 
de Godim

Andebol - Peso Régua

PRÓXIMA JORNADA

Campeonato Regional Juniores / Seniores 
Masculinos - Séria A

09/04/2016, Sábado, 19:00 horas - Pavilhão Municipal 
Leça da Palmeira – CA Leça - AD Godim

 
Torneio de Encerramento Iniciados / Juvenis 

Masculinos
10/04/2016, Domingo, 14:00 horas - Pavilhão Municipal 
Desportos de Vila Real – SVR Benfica “B” - AD Godim

 
Torneio de Encerramento de Iniciadas Femininas

10/04/2016, Domingo, 11:00 horas - Pavilhão Municipal 
de Fafe – AC Fafe - AD Godim

 
Campeonato Regional Infantis Masculinos

09/04/2016, Sábado, 12:00 horas - Pavilhão Municipal 
Desportos de Vila Real – SVR Benfica - AD Godim

RESULTADOS

Torneio de Encerramento Iniciados
Juvenis Masculinos

03/04/2016, Domingo, 12:00 horas - Pavilhão Flávio Sá 
Leite - Braga – ABC Braga “B” 34 - AD Godim 15

 
Torneio de Encerramento de Iniciadas Femininas

02/04/2016, Domingo, 17:00 horas - Pavilhão Municipal 
de Peso da Régua – AD Godim 28 - BECA 16
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A. C. Lamego 22 – 5 Anreade

Este escalão do Andebol Club de Lamego está 
realmente a realizar uma época extraordinária e a 
cada jogo que passa nota-se a evolução individual 
dos seus atletas. 

No passado domingo mais um grande jogo frente ao 
Anreade, a equipa lamecense entrou bem a defender e 
conseguiu logo nos primeiros 10 minutos uma vantagem 
que lhe permitiu ao intervalo estar a vencer por 12 – 3. 
Na segunda parte foi mais do mesmo, a equipa do A. C. 
Lamego foi claramente mais forte. 

Mais uma vez todos os atletas participaram neste en-
contro e todos tiveram o mesmo tempo de jogo. 

Jogaram pelo A. C: Lamego: Daniel Gomes, Francis-
co Alves, João Almeida, Rafael Rebelo, José Lamelas, 
João Andrade, Francisco Pinto, David Guedes, Guilherme 
Taveira, João Maças, José Nuno, Rui Rodrigues, Martin 
Sousa e Daniel Paiva. 

Treinador: Luís Machado. Diretor: Manuel Oliveira 

Andebol Club de Lamego

Título: Minis 
continuam em grande
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A Avenida Marginal e as praias da 
linha de Cascais vão transformar-se, 
no dia 10 de Abril, num grande giná-
sio ao ar livre onde vai ser possível 
praticar todos os tipos de desporto, 
informou a Câmara Municipal. 
“Marginal a Passo de Corrida” volta 
a cumprir nova edição, com o objec-
tivo de promover estilos de vida sau-
dáveis e incentivar a população para 
a prática de exercício físico como pre-
venção de doenças cardiovasculares.

O trânsito na Avenida Marginal en-
tre a Praia de Carcavelos (rotunda 
do Forte de São Julião da Barra) e 
São Pedro do Estoril (Rotunda da 
Bafureira) estará encerrado entre as 
09h00 e as 13h00.
A “Marginal a Passo de Corrida” 
realiza-se desde 2007, no âmbito do 
Dia Mundial da Actividade Física 
(6 de Abril), que a Câmara assinala 
sempre no domingo a seguir a esta 
data.
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Cascais celebra, no próximo domingo, o Dia Mundial da Actividade Física
Marginal a Passo de Corrida CARCAVELOS

9h00 – 13h00 | Escalada | Slide | Oficina “Carrot Lollipop” 
Mini-ginásio | Rastreios Tabágicos e de Stress | Segways | Bad-
minton | Mini-half pipe, skate, patins | Corfebol | Mini-ténis 
Ténis de mesa | Boccia | Basquetebol | Patinagem Artística 
Andebol | Futebol | Circuito de ginástica | FHIT UNIT | Beach 
ténis | Beach Ultimate Frisbee | Voleibol de Praia | Insufláveis
PALCO (2.º estacionamento – Casa da Praia)
10h00 – 10h30 | Método DeRose
10h30 – 11h00 | Zumba
11h00 – 11h30 | Zumba kids
11H30 – 12h00 | Sh’bam + Bodyvive
12h00 – 12h30 | Yoga
12h30 – 13h00 | Hip-Hop
PALCO (4.º estacionamento - Pastorinha)
10h30 – 12h30 | Maratona de cicling
9h30 – 13h00 | Aula de bodyboard
(concentração estacionamento da Pastorinha)
10h00 | Aula de surf  e bodyboard
(concentração junto ao Centro de Desportos Náuticos)
11h00 | Aula de surf  e bodyboard (concentração junto ao Bar 
do Moinho e Forte de São Julião da Barra)

S. PEDRO ESTORIL
9h00 – 13h00 | Esgrima desportiva, artística e adaptada | Cross 
fit | Circuito de Obstáculos | Mini-ténis | Petanca | Cross Mo-
ves | Circuito de Ginástica | Medições corporais e treinos per-
sonalizados | Rugby | Bootcamp | Volta de pónei | Circuito 
Kanggo Jumps | Futebol | Circuito Decathlon | Veiculos a pe-
dal | Basquetebol | Insufláveis | Patinagem Artística
10h00 – Aula de Surf
PALCO
10h00 – 10h30 | Tai-chi chi kung
10h30 – 11h00 | Body Vive
11h00 – 11h30 | Zumba
11h30 – 12h00 | Dança/localizada
12h00 – 12h30 | Sh’bam
12h30 – 13h00 | Kanggo Jumps

PAREDE
9h00 – 13h00 | Jogos Tradicionais | Hóquei em Patins
10h30 | Aula de Stand Up Paddle
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Marginal a Passo
de Corrida
regressa
no domingo Página 15
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A equipa de ande-
bol sénior do Vi-
tória foi a Lei-
ria, no sábado, 

empatar no terreno do 2º 
classifi cado Sismaria (27-
27), e reforçando o 3º lu-
gar, o último de acesso à 
fase de subida à 1ª divisão 
nacional. Um bom resul-
tado, mas que no enten-
der dos sadinos podia ser 
melhor, não fosse a “dis-
paridade de critérios da 
equipa de arbitragem”.

“Não se percebeu os 
critérios das faltas ata-
cantes e das exclusões, 

com jogadores do Vitó-
ria a serem defendidos a 
soco”, afi rmou o treina-
dor e coordenador técni-
co António Santos, bas-
tante indignado.

“Impediram-nos de 
conquistar uma vitória 
no terreno de um adver-
sário direto. Estamos a 
disputar o acesso à fa-
se de subida e isso está 
a incomodar muita gen-
te”, afi rmou o timonei-
ro vitoriano, que ao nos-
so jornal avançou que já 
seguiu para os órgãos da 
Federação de Andebol de 

Portugal uma exposição 
demonstrativa da “revol-
ta” dos setubalenses.

Além do trabalho da 
dupla de arbitragem, tam-
bém merece o reparo de 
António Santos a nomea-
ção de Miguel Teixeira, 
antigo atleta do Camões, 
clube que também es-
tá envolvido nas contas 
da subida. “Tem que ha-
ver uniformidade de crité-
rios”, reclama.

“Assim não
vale a pena”

Em declarações a O Se-

tubalense, António San-
tos salientou que está a 
ser feito “um trabalho di-
fícil para tirar o Vitória do 
marasmo e de uma situa-
ção sem visibilidade” no 
que diz respeito ao ande-
bol, onde nenhum atleta 
é pago.

“Somos voluntários. O 
que ganhamos é práti-
ca desportiva. Mas assim 
não vale a pena continuar, 
ao impedirem-nos de lu-
tar por objetivos”, atirou 
o treinador, que fala ain-
da de jogos de bastidores. 
“O andebol está-se a tor-

nar um jogo de interesses, 
tal como o futebol. Há in-
teresses em ter determi-
nadas equipas na 1ª divi-
são e que outras desçam. 
Começa a haver propostas 
de alargamento da 1ª di-
visão só para que equipas 
com historial e que estão 
a ter maus resultados não 
caiam no segundo esca-
lão”, frisou.

Com três jornadas ain-
da por disputar, o pró-
ximo encontro do Vitó-
ria é em casa, no dia 16 
(sábado), diante do líder 
Boa Hora.

“Disputarmos a subida “Disputarmos a subida 
incomoda muita gente”incomoda muita gente”

Andebol Treinador e coordenador técnico da equipa sénior do Vitória, António Santos, 
queixa-se das arbitragens numa fase crucial do campeonato da 2ª divisão nacional.

� DR �
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S. Miguel
do Mato
Joaquim Fernandes

Falecimento
No dia 15 de 

Março de 2016, 
acendeu-se a luz 
d a  E t e rn id ade 
para o Sr.ª D. Ma-
ria Flor da Costa 
Fernandes Oliveira 
com 53 anos. Era 
natural e residente 
em Caria – São Miguel do Mato e casada 
com Carlos Alberto Marques Oliveira,  
mãe de Andreia Sofia Fernandes Oliveira 
e de Daniel Filipe de Oliveira, filha de 
Herminio Pereira Fernandes (falecido) e 
de D. Almerinda da Costa Ferreira, irmã 
de António Joaquim Costa Fernandes e 
Anabela da Costa Fernandes.  

No dia 16 de Março, pelas 16h00, saiu 
da Capela da N. Sr.ª dos Milagres onde 
se encontrava em câmara ardente para a 
Igreja Matriz, realizando-se a missa do 
corpo presente. De seguida seguiu em 
cortejo fúnebre para o cemitério local.

Acompanhou a extinta a Irmandade 
de S. Miguel

À Família enlutada os nossos sentidos 
pêsames.

Agradecimento
Na impossibilidade de agradecer in-

dividualmente a todas as pessoas, que de 
diversas formas nos confortaram com o 
seu carinho e apoio, durante estas horas 
difíceis, vimos por este meio, agradecer 
profundamente as palavras, actos e gestos 
de apoio e amizade para com a nossa Flor 
e família.

Filha, esposa, mãe, irmã, tia e cunha-
da, companheira e amiga, a nossa Flor 
deixa-nos uma série de exemplos, na 
saúde e na doença que nos deixam muito 

orgulhosos. Um orgulho que não acaba 
nestas linhas e que nos encorajam muito 
devagarinho a continuar a percorrer 
os trilhos desta vida, muitas vezes tão 
injusta.

Temos consciência que o nosso 
percurso nunca mais será como antes, a 
nossa perda é irreparável e a saudade não 
tem fim, nunca terá fim nesta passagem 
terreste.

Apesar disso, tentaremos confiar nos 
desígnios de Deus que a chamou para 
o seu regaço. Porque a chamou agora? 
Nunca encontraremos uma resposta que 
amenize a profunda dor que sentimos.

Uma vez mais muito obrigado a to-
dos pelo vosso apoio, pelo vosso amor, 
amizade, carinho e respeito demonstrado 
à nossa família e à nossa querida Flor. 

Até sempre querida irmã!... 

Torneio de Andebol
“AndebolMania”

“A equipa de iniciados masculinos da 
Escola de Andebol da Associação de S. 
Miguel do Mato irá participar no Torneio 
Internacional AndebolMania que se irá 
realizar entre o dia 23 e 26 de Março em 
S. João da Madeira. O evento irá contar 
com 120 equipas e 1700 atletas.

A equipa técnica da Escola de Ande-
bol considera que irá ser uma experiência 
única e enriquecedora para os seus atletas, 
pois irão “viver e respirar” andebol  24 
horas por dia durante o torneio, jogando 
e vendo jogar as melhores equipas de 
andebol. Será também uma excelente 
oportunidade para o desenvolvimento e 
consolidação da modalidade de andebol 
no Concelho de Vouzela”.

Agradecimento
A equipa técnica e atletas da Escola 

de Andebol da Associação de S. Miguel 
do mato agradecem ao Sr. Paulo Pereira 
pela oferta de camisolas aos atletas para 
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(Continuado da página anterior)

S. Miguel
do Mato
Joaquim Fernandes

a participação no Torneio Internacional 
de S. João da Madeira. “ Desporto é di-
vertido, desporto é saúde, desporto é São 
Miguel do Mato”

Francisco Queirós
Reunião Extraordinária

da AF de SMM
Reuniu no passado dia 19 pelas 

18H30, em Sessão Extraordinária, a As-
sembleia de Freguesia de SMM. Teve a 
seguinte Ordem de Trabalhos:

1) Período antes da ordem do dia
1º Apreciação e Votação da Ata da 

Sessão Ordinária de 18 De Fevereiro.
2º Leitura e assinatura das atas das 

reuniões anteriores.
2) Período da ordem do dia
1º Análise, discussão, alteração e 

aprovação do regimento da Assembleia 
de Freguesia SMM.

2º Análise da situação do Polides-
portivo. 

Resumo e apreciação dos Traba-
lhos:

Representou o Elenco da JF a Tesou-
reira Ana Lima, visto que o Presidente 
Gilberto do Carmo e o Secretário Eleu-
tério Cabral não puderam estar presentes;

Também não compareceu Lourenço 
Matos por motivos profissionais;

A Ata da Sessão Ordinária de 18 
De Fevereiro só foi disponibilizada a 
membros desta AF no dia e fora da rea-
lização desta Sessão. O que se lamenta! 
Colocada a votação vou rejeitada com 4 
votos contra e 1 favorável. No geral a sua 
reprovação deveu-se a algumas impre-
cisões importantes: não se iniciava por 
descrever o Plano da Sessão e claramente 
não descrevia de forma precisa alguns 
dos mais importantes pontos debatidos 
em 18 de Fevereiro;

Todas as Atas relativas ao presente 
Mandato Autárquico foram novamente 
analisadas pelos Membros Presentes. 
Houve que assinar, todas as que assim 
ainda se encontravam, nos termos da Lei;

 Regimento da Assembleia de Fregue-
sia SMM foi alterado em 2 pontos: artigo 
14.º e 18.º. Sucintamente: a destituição 
da Mesa da AF passa a poder ser feita 
por maioria simples e não de 2/3 como 
até aqui. As convocatórias das Sessões 
passam a poderem ser feitas por Carta re-
gistada, entrega pessoal de convocatória, 
protocolo e email. Alterações aprovadas 
por unanimidade;

Sobre o Polidesportivo 2 questões: 
exigir ao Executivo da JF a Organização 
de uma Inauguração Oficial do equipa-
mento coma presença de todos os que 
para a sua edificação contribuíram;

Em segundo lugar saber em que 
ponto está a devolução ao Município de 
Vouzela dos 20.000€ que este adiantou à 
Freguesia de SMM para que este pudesse 
concluir o pagamento dos trabalhos do 
Polidesportivo. Ana Lima esclareceu 
que sobre a Inauguração havia disponi-
bilidade do Executivo para tal; sobre a 
devolução da verba em causa já foram 
estabelecidos os contactos com o Muni-
cípio sobre a forma, meio e tempo de o 
fazer. Fica esta AF incumbida de fiscali-

zar a execução do propósito;
A Sessão decorreu num clima de cor-

dialidade, concórdia e elevação. Assim 
seja sempre!

O que em tanto tenho insistido 
comprova-se…

As JF possuem meios muito escassos, 
mormente financeiros, pelo que a coope-
ração com o Município é vital para uma 
acção efectiva na Freguesia. Apesar das 
divergências o Município de Vouzela 
tem sido irrepreensível no apoio a SMM. 
Repare-se:

Foi necessário um apoio excepcional 
de 20.000€ para se poder pagar as obras 
do Polidesportivo; o CMV não falhou e 
mais se propõe poder gastar tal verba em 
obras na nossa Terra!

Era necessário um tanque de retenção 
de águas para combate a incêndios no 
Senhor da Agonia e o Município tornou 
possível a empreitada.

Eram imprescindíveis novos abrigos 
nas paragens de autocarro e lá foram 
colocadas pelo Município Vouzelense.

Se mais não faz na Freguesia de 
SMM, com a indispensável colaboração 
do Município de Vouzela, temos de pe-
dir contas ao Executivo da JF. Se outros 
estivessem no seu lugar SMM avançaria 
de forma brilhante como aconteceu no 
passado… mas quem ganha as Eleições 
deve governar: têm ano e meio para cum-
prir o programa que os levou ao poder: 
já não falta assim tanto. Apressem-se!

Uma notícia muito Feliz… 

Gémeas Camila e Carolina ao colo do 
Padre, durante o baptismo

Foram baptizadas as gémeas Camila 
Rocha Madureira e Carolina Rocha 
Madureira, filhas de José Carlos Fer-
reira Madureira e de Andreia Patrícia 
Pereira Rocha Madureira. Os padrinhos 
da Carolina são o Sr. José António Lo-
pes Marinho e a Sra. Elisabete Cristina 
Ferreira Madureira. Os padrinhos da 
Camila são o Sr. Jorge Manuel Pereira 
Rocha e a Sra. Paula Cristina Lopes dos 
Santos Rocha. As bebés nasceram a 2 de 
Outubro de 2015, em Viseu, no hospital 
de São Teotónio. 

Uma Palavra Amiga…
No funeral de sua querida mãe, D.ª 

Maria Flor (tão prematuramente falecida 
com apenas 53 anos), a Andreia levou-
-nos à comoção das lágrimas ao ser capaz 
de ter a coragem de ler um texto de ho-
menagem à sua mãe. E ainda lhe dirigir 
palavras Amor e Carinho…

Naquela hora, perante uma Igreja 
repleta, junta da sua demais família… É 
preciso ser muito forte, corajosa e grande 
para ser capaz de o fazer. E tu foste-o 
Andreia! A Tua Mãe há-de ter sorrido de 
orgulho da sua querida filha!
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Atletas da Escola de Andebol de S. Miguel do Mato 

participam em Torneio Internacional
A equipa de iniciados masculinos da Escola de Andebol 

da Associação de S. Miguel do Mato está a participar no 
Torneio Internacional Andebolmania, que está a decorrer 
desde ontem, quarta-feira, 23 de Março, até ao próximo 
sábado, dia 26, em S. João da Madeira. O evento conta com 
a participação de 120 equipas e 1700 atletas.

A equipa técnica da Escola de Andebol fala “numa 
experiência única e enriquecedora para os seus atletas, pois 
irão “viver e respirar” andebol 24 horas por dia durante o 
torneio, jogando e vendo jogar as melhores equipas de an-
debol”. “Será também uma excelente oportunidade para o 
desenvolvimento e consolidação da modalidade de andebol 
no concelho de Vouzela”, referem os treinadores. 
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Atletas da Escola de Andebol de S. Miguel do Mato 

participam em Torneio Internacional
A equipa de iniciados masculinos da Escola de Andebol 

da Associação de S. Miguel do Mato está a participar no 
Torneio Internacional Andebolmania, que está a decorrer 
desde ontem, quarta-feira, 23 de Março, até ao próximo 
sábado, dia 26, em S. João da Madeira. O evento conta com 
a participação de 120 equipas e 1700 atletas.

A equipa técnica da Escola de Andebol fala “numa 
experiência única e enriquecedora para os seus atletas, pois 
irão “viver e respirar” andebol 24 horas por dia durante o 
torneio, jogando e vendo jogar as melhores equipas de an-
debol”. “Será também uma excelente oportunidade para o 
desenvolvimento e consolidação da modalidade de andebol 
no concelho de Vouzela”, referem os treinadores. 
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A Associação Desportiva 
Albicastrense ganhou por 
seis golos em Almada, ao 
Ginásio do Sul, na 2.ª jor-
nada da fase de subida da 
3.ª divisão de andebol. O 
triunfo (34-28) coloca a 
equipa de Castelo Branco 
no 1.º lugar da zona sul, 
com os mesmos pontos dos 
algarvios do Vela de Tavira, 
que também contabilizam 
os seus jogos por vitórias.
Foi na 2.ª parte do encontro 
de sábado à noite que a 
ADA resolveu o “assunto”. 
Perdia ao intervalo por um 
(15-14). Teve de apelar “a 
muita garra e disciplina”, 
como vincou José Curto, 
da estrutura técnica, para 
dar a volta ao marcador e 
ultrapassar as difi culdades 
impostas pelo antagonista.
A meia distância foi fulcral 

+���"�+��)��(�������%��+�

ADA defende 1.º lugar
no feriado de sexta-feira

e suprimiu a ausência do 
ponta Ricardo Oliveira, 
que por motivos pessoais 
não pôde dar o contributo 
à equipa. Tiago Vieitas e 
Tiago Carmo apontaram 
nove golos cada um e o ve-
terano Luís Gama também 
apareceu na finalização,  
com seis tentos. 
Filipe Pereira (Pipo), autor 
de dois golos, saiu lesionado e 
outro homem da casa, Ricar-
do Roberto, ajudou à vitória 
com três concretizações.
Esta sexta-feira, dia 25, 
feriado, os dois primeiros 
classificados encontram-
se em Castelo Branco. O 
ADA�Vela de Tavira joga-
se às 18H00 no Munici-
pal. Regressam às opções 
Ricardo Oliveira e David 
Tavares, este após cumprir 
castigo federativo.
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Pedro Nuno Gual

S. João da Madeira também é cultura 
e desporto

A identidade de S. João da Madeira 
foi sendo construída, ao longo dos anos, 
em torno do espírito empreendedor dos 
sanjoanenses, o que permitiu que a cidade 
ocupe, hoje em dia, um papel central ao 
nível do desenvolvimento económico e 
social, tornando-se numa referência a nível 
regional e nacional. No entanto, a riqueza 
da população também assenta na valoriza-
ção das atividades culturais e desportivas. 
Aqui, tanto a Câmara Municipal como as 
instituições da cidade têm contribuído na 
promoção dos valores desportivos e cultu-
rais, valores essenciais para a elevação da 
qualidade de vida dos sanjoanenses.

Os meses de março e abril são marcan-
tes no panorama cultural e desportivo da 
cidade. Na área da cultura, destaca-se mais 
uma edição da “Poesia à Mesa”, da iniciativa 
da Câmara Municipal, e que, de ano para 

ano, ganha cada vez mais projeção local e 
nacional. Com uma organização que não 
merece qualquer reparo, a “Poesia à Mesa” 
tem a grande virtude de movimentar os 
sanjoanenses em torno dos poemas que 
são ditos nos restaurantes, bares e fábricas 
e expostos um pouco por toda a cidade. 
Mas nesta edição permito-me destacar o 
programa que envolveu o público escolar. 
A forma descontraída e cativante como a 
poesia foi levada junto das crianças vai 
fazer, sem dúvida nenhuma, com que estas 
passem a valorizar esta arte que tão bons 
autores tem no nosso país. O ponto alto 
desta iniciativa foi o “Serão Poético”, con-
duzido por José Fanha e Paulo Condessa, 
e que contou com a presença das fi guras 
nacionais ligadas à arte e à cultura Sinde 
Filipe e Laurent Filipe.  Foi um serão muito 
bem conduzido e interessante e que trouxe 
(mais) um momento marcante à nossa Casa 
da Criatividade. 

Terminada a “Poesia à Mesa”, é o des-

porto que vai ocupar o lugar de destaque 
na cidade com a realização do torneio 
“Andebolmania”. Este torneio grandioso, 
mobilizador do andebol junto das camadas 
mais jovens da população, contará, na 
presente edição, com a participação de 
cerca de 1700 atletas em representação 
de 57 equipas portuguesas, 60 equipas 
espanholas e 3 equipas francesas. Este tor-
neio, seguramente o maior e o melhor que 
se realiza no nosso país, é a melhor forma 
de divulgação do andebol junto dos jovens 
já que esta modalidade desportiva anda, 
muitas vezes, afastada dos destaques nos 
meios de comunicação social desportivos. 
Além da componente desportiva, também 
a componente social do torneio assume 
particular importância para os atletas, já 
que é uma oportunidade única de conví-
vio saudável que os marcará para toda a 
vida. A cidade e os sanjoanenses devem 
agradecer esta excelente oportunidade 
que lhes é oferecida e que contribui para 

a afi rmação da centralidade de S. João da 
Madeira no panorama desportivo nacional 
e internacional.

Depois da “Poesia à Mesa” e do 
“Andebolmania”, a cidade vai vibrar com 
a X edição do Festival de Teatro de S. 
João da Madeira. A partir de 8 de abril, os 
palcos dos Paços da Cultura e da Casa da 
Criatividade serão o centro da atividade 
cultural sanjoanense. Organizado pelo 
Projeto Espaço Aberto, do Agrupamento 
de Escolas Dr. Serafi m Leite, em parceria 
com a Câmara Municipal, este evento já 
faz parte da rotina anual dos sanjoanenses, 
sendo, inclusive, o evento cultural que mais 
pessoas envolve na cidade.

S. João da Madeira tem-se afi rmado não 
só ao nível económico e empresarial, mas 
também no panorama cultural e desportivo. 
S. João da Madeira é, cada vez mais, uma 
referencia para a região e para o país.
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Infantis Masculinos - Campeonato Nacional
Monte, 19 - Sanjoanense, 52

Vitória tranquila num jogo em que se destacou a experi-
ência da nossa equipa.

Sábado, 19 de Março

Veteranos Masculinos
Avanca, 13 - Sanjoanense, 28

Seniores Masculinos
Boavista, 25 - Sanjoanense, 29

Juvenis Masculinos
CAIC, 27 - Sanjoanense, 32

Minis Masculinos
Sanjoanense, 37 - Alavarium, 4

Domingo, 20 de Março

Juvenis Masculinos
Sanjoanense, 33 - 1.º Maio, 16

Iniciados Masculinos
Sanjoanense, 10 
Col. Carvalhos, 39

Minis Masculinos
Sanjoanense, 21 - Feirense,15

Minis Femininos
Sanjoanense, 28 - V. Vouga,15
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Andebol: nazaréCup  
chega hoje ao fim

A 29.ª edição do Torneio Internacional 
Dr. Fernando Soares termina hoje, com 
a participação de equipas de nacionais 
e internacionais, pertencentes a clubes, 
escolas e seleções, nos escalões de minis, 
infantis, iniciados, juvenis e juniores, nas 
categorias de masculinos e femininos. An-
teontem, o Belenenses venceu o Sismaria 
(27-26) e arrecadou a Taça Amizade.
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A equipa de seniores femi-
ninos do Cister SA perdeu, no 
passado domingo, por 26-30, 
frente ao SIR 1.º Maio, a final 
da Taça Rui Faria, que decorreu 
no pavilhão da Escola D. Pedro 
I, em Alcobaça. 

As visitantes começaram 
melhor e foram para o balneá-
rio a vencer (11-17). No segundo 
tempo, as alcobacenses conse-
guiram recuperar no marcador, 
tendo conseguido empatar o 
jogo a 24 golos nos últimos mi-

nutos da partida. No entanto, 
o SIR 1.º Maio foi mais forte e 
fixou o resultado final, con-
quistando a Taça Rui Faria, uma 
competição organizada pela 
Associação de Andebol de Leiria 
e que na época passada tinha 
sido arrebatada pelas pupilas 
de Abel Ferreira.

Maria Vieira, com 10 golos, 
foi a jogadora em destaque na 
equipa da casa, que nas meias-
finais tinha ultrapassado o Ba-
talha AC (27-15), precisamente 

o próximo adversário do Cister 
SA na estreia no campeona-
to regional, agendada para o 
próximo dia 2 de abril. 

Entretanto, a equipa de 
juvenis masculinos do Cister 
SA somou a segunda derrota 
em três jornadas na zona 3 do 
Grupo B da 1.ª Divisão nacional 
na deslocação ao reduto do São 
Bernardo (38-29). A equipa de 
Rui Medeiros segue na 5.ª po-
sição da tabela.

texto/foto  joão neves

andebol    desaire com sir 1.º maio em casa (26-30)

Cister Sa perde final  
da Taça Rui Faria

embate na escola d. pedro i decidiu-se nos últimos minutos

Página 75



A76

  Tiragem: 8500

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 35

  Cores: Cor

  Área: 10,24 x 8,10 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 63846435 24-03-2016

ANDEBOL Com inicio no dia 30 de 
mMarço e final no dia 2 de abril, 
vai realizar-se em Santarém mais 
uma edição do Caixeiros/Santarém 
Andebol Cup, torneio destinado 
aos escalões de formação que já 
é hoje uma referência nacional 
nos torneios de Andebol, e pelo 
qual já passaram diversos atletas 
que hoje representam as diver-
sas Selecções Nacionais Jovens.
Na apresente edição vão participar 
35 equipas de todo o país, onde se 
inclui as ilhas o que corresponde 
a cerca de 500 jovens praticantes 
desportivos, que durante 4 dias 

vão animar a cidade de Santarém.
Segundo a Comissão organizado-
ra do evento, vão ser fornecidas 
cerca de 1500 dormidas, 1500 
pequenos-almoços, 3000 Almoços 
e jantares e vão ser disputados 
cerca de 80 jogos, números estes 
que atestam a dimensão actual do 
Caixeiros/Santarém Andebol Cup.
Dar experiência competitiva aos 
jovens andebolistas do clube, congre-
gar em volta do clube, os pais, amigos 
e comunidade em geral, projectar a 
cidade com um torneio de referência 
na modalidade são os objectivos que 
presidem à organização do evento.

Santarém Andebol Cup com 35 
equipas de todo o país

Página 76



A77

  Tiragem: 2000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 25

  Cores: Preto e Branco

  Área: 5,39 x 8,37 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 63864261 24-03-2016

Página 77


