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A1

  Tiragem: 125000
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  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 39

  Cores: Cor

  Área: 4,98 x 3,49 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 58480607 22-03-2015

Página 1



A2

  Tiragem: 125000
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A3

  Tiragem: 125000
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A4

  Tiragem: 125000
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  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 48

  Cores: Cor

  Área: 4,97 x 5,10 cm²
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A5

  Tiragem: 125000
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  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 39
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  Pág: 1
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A10
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  Área: 19,81 x 15,82 cm²
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  Tiragem: 32331

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 1
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  Área: 4,52 x 2,77 cm²
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A12

  Tiragem: 32331

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 34

  Cores: Cor

  Área: 17,67 x 30,00 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 58480924 22-03-2015
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A13

  Tiragem: 78226

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 42

  Cores: Cor

  Área: 13,33 x 17,45 cm²
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A14

  Tiragem: 78226

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 42

  Cores: Cor

  Área: 13,18 x 7,30 cm²
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A15

  Tiragem: 34477

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 52

  Cores: Cor

  Área: 4,83 x 8,50 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 58479842 22-03-2015

Andebol

Benfica e ABC 
nas meias-finais 
da Taça Challenge
O Benfica e o ABC estão nas 
meias-finais da Taça Challenge 
de andebol, ao afastarem 
os polacos do Azoty Pulawy 
(derrota por 32-31) e os 
finlandeses do Käsipalloseura 
Cocks (vitória por 38-27). Nas 
meias-finais, os minhotos vão 
defrontar o Stord Handball, 
as “águias” deverão enfrentar 
o Odorhei. Já o FC Porto 
disse adeus à Taça EHF, com 
uma derrota caseira (24-23) 
face ao Skjern Handbold, da 
Dinamarca, na 6.ª jornada.
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  País: Portugal
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  Pág: 35
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  Corte: 1 de 1ID: 58480656 22-03-2015
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A17

  Tiragem: 76303
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  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 35
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  Área: 8,47 x 11,07 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 58480654 22-03-2015
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A18

  Tiragem: 76303
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  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 38
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  Corte: 1 de 1ID: 58480703 22-03-2015
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A19

  Tiragem: 76303

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 38

  Cores: Cor

  Área: 4,59 x 4,23 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 58480705 22-03-2015
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A20

  Tiragem: 76303

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 35

  Cores: Cor

  Área: 4,66 x 20,26 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 58480653 22-03-2015
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  Tiragem: 76303
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  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 35

  Cores: Cor

  Área: 5,44 x 4,86 cm²
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A22

  Tiragem: 125000
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  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 33

  Cores: Cor

  Área: 5,14 x 2,67 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 58473062 21-03-2015
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A23

  Tiragem: 125000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 34

  Cores: Cor

  Área: 15,85 x 11,51 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 58473100 21-03-2015
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A24Angola Andebol feminino de Angola apurou-se para Jogos Olímpicos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21-03-2015

Meio: Bola Online

URL:: http://www.abola.pt/nnh/ver.aspx?id=538235

 
21-03-2015
 
 A-  A  A+
 
 A seleção feminina de andebol de Angola garantiu esta noite o apuramento para os Jogos Olímpicos
do Rio de Janeiro, em 2016, depois de ter vencido a Tunísia, por 26-23, no jogo decisivo do Torneio
Pré-Olímpico que teve lugar em Luanda.
Angola tinha vencido nas duas primeiras jornadas as seleções do Senegal (38-21) e RD Congo (36-
28).
O treinador português João Florêncio é o selecionador de Angola.
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A25

ABC e Benfica nas meias-finais da Taça Challenge 18:05 - 21-03-2015
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21-03-2015

Meio: Bola Online

URL:: http://www.abola.pt/nnh/ver.aspx?id=538181

 
21-03-2015
 
 ABC e Benfica carimbaram, este sábado, a passagem às meias-finais da Taça Challenge em andebol,
ultrapassando Riihimaen Cocks (Finlândia) e Azoty (Polónia).
O ABC venceu agora por 38-27, depois de já terem vencido na primeira mão por 27-22. Já o Benfica
foi derrotado hoje no Pavilhão da Luz, por 31-32, mas tinham trazido oito golos de vantagem da
Polónia (35-27).
Nas meias-finais, a equipa de Braga já sabe que vai defrontar os noruegueses do Stord Handball,
enquanto o Benfica aguarda ainda pelo desfecho da eliminatória entre Odorhei (Roménia) e
Zaporozhye (Ucrânia).
 
 Redação
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A26

FC Porto despede-se da Taça EHF com derrota 21:21 - 21-03-2015
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21-03-2015

Meio: Bola Online

URL:: http://www.abola.pt/nnh/ver.aspx?id=538212

 
21-03-2015
 
 O FC Porto despediu-se, este sábado, da Taça EHF em andebol, com uma derrota no Dragão Caixa
diante dos dinamarqueses do Skjern Handbold, por 23-24.
Os dragões, já sem quaisquer possibilidades de apuramento para os quartos de final, concluíram
assim a participação na fase de grupos com duas vitórias e quatro derrotas, equivalentes a quatro
pontos.
 
 Redação
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A27

  Tiragem: 151036

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 36

  Cores: Cor

  Área: 3,81 x 8,89 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 58472899 21-03-2015
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A28

Benfica e ABC nas meias-finais da Taça Challenge de andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21-03-2015

Meio: Correio da Manhã Online

URL:: 

http://www.cmjornal.xl.pt/cm_ao_minuto/detalhe/benfica_e_abc_nas_meias_finais_da_taca_challenge_de_and

ebol.html

 
21.03.2015
 
 O Benfica e o ABC qualificaram-se hoje para as meias-finais da Taça Challenge de andebol, ao
afastarem os polacos do Azoty Pulawy e os finlandeses do Käsipalloseura Cocks, respetivamente. A
formação 'encarnada' perdeu em casa por 32-31, depois de ter triunfado por 37-29 na Polónia,
enquanto os 'arsenalistas' venceram no seu reduto por 38-27, confirmando a vitória conquistada na
Finlândia (27-22). Nas meias-finais, o ABC vai defrontar os noruegueses do Stord Handball, enquanto
o Benfica deverá medir forças com os romenos do Handbal Club Odorhei, que recebem domingo o ZTR
Zaporozhye, depois do triunfo na Ucrânia por 26-18.
 
Lusa
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A29

Benfica e ABC nas meias-finais da Taça Challenge de andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21-03-2015

Meio: Destak.pt

URL:: http://www.destak.pt/artigo/223994-benfica-e-abc-nas-meias-finais-da-taca-challenge-de-andebol

 
Actualidade
 
 21 | 03 | 2015   18.10H
 
 O Benfica e o ABC qualificaram-se hoje para as meias-finais da Taça Challenge de andebol, ao
afastarem os polacos do Azoty Pulawy e os finlandeses do Käsipalloseura Cocks, respetivamente.
 
 A formação 'encarnada' perdeu em casa por 32-31, depois de ter triunfado por 37-29 na Polónia,
enquanto os 'arsenalistas' venceram no seu reduto por 38-27, confirmando a vitória conquistada na
Finlândia (27-22).
 
 Nas meias-finais, o ABC vai defrontar os noruegueses do Stord Handball, enquanto o Benfica deverá
medir forças com os romenos do Handbal Club Odorhei, que recebem domingo o ZTR Zaporozhye,
depois do triunfo na Ucrânia por 26-18.
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A30

Andebol: ABC e Benfica nas meias-finais da Taça Challenge
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21-03-2015

Meio: Diário de Notícias Online

URL:: http://www.dn.pt/desporto/outrasmodalidades/interior.aspx?content_id=4467857

 
É mais um brilharete europeu para as equipas portuguesas de andebol: ABC de Braga e Benfica
qualificaram-se este sábado para as meias-finais da Taça Challenge de andebol. Os minhotos
venceram no seu reduto, os finlandeses do Käsipalloseura Cocks, por 38-27 - confirmando a vitória
conquistada fora (27-22). Já a formação encarnada perdeu em casa, por 32-31, diante dos polacos do
Azoty Pulawy, mas tinha triunfado na Polónia na Polónia por 37-29. O emparelhamento das meias-
finais mantém o sonho de uma final portuguesa na terceira prova mais importante a nível continental
(a seguir à Liga dos Campeões e à Taça EHF). Nessa ronda, o ABC vai defrontar os noruegueses do
Stord Handball, enquanto o Benfica deverá medir forças com os romenos do Handbal Club Odorhei,
que recebem domingo o ZTR Zaporozhye, depois do triunfo na Ucrânia por 26-18. A Taça Challenge é
a competição europeia de andebol em que os clubes portugueses têm mais tradição. O Sporting
venceu-a em 2010. E ABC (2005), Sporting da Horta (2006) e Benfica (2011) já foram finalistas
vencidos.
 
por DN.pt, com Lusa
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A31

Benfica e ABC nas meias-finais da Taça Challenge de andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21-03-2015

Meio: Diário Digital Online

URL:: http://diariodigital.sapo.pt/news.asp?id_news=765177

 
HOJE às 18:25
 
 O Benfica e o ABC qualificaram-se hoje para as meias-finais da Taça Challenge de andebol, ao
afastarem os polacos do Azoty Pulawy e os finlandeses do Käsipalloseura Cocks, respetivamente.
 
 A formação 'encarnada' perdeu em casa por 32-31, depois de ter triunfado por 37-29 na Polónia,
enquanto os 'arsenalistas' venceram no seu reduto por 38-27, confirmando a vitória conquistada na
Finlândia (27-22).
 
 Nas meias-finais, o ABC vai defrontar os noruegueses do Stord Handball, enquanto o Benfica deverá
medir forças com os romenos do Handbal Club Odorhei, que recebem domingo o ZTR Zaporozhye,
depois do triunfo na Ucrânia por 26-18.
 
 Diário Digital / Lusa
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Benfica e ABC nas meias-finais da Taça Challenge de andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21-03-2015

Meio: Expresso Online

URL:: http://expresso.sapo.pt/benfica-e-abc-nas-meias-finais-da-taca-challenge-de-andebol=f916308

 
Redação, 21 mar (Lusa) -- O Benfica e o ABC qualificaram-se hoje para as meias-finais da Taça
Challenge de andebol, ao afastarem os polacos do Azoty Pulawy e os finlandeses do Käsipalloseura
Cocks, respetivamente.
 
 A formação 'encarnada' perdeu em casa por 32-31, depois de ter triunfado por 37-29 na Polónia,
enquanto os 'arsenalistas' venceram no seu reduto por 38-27, confirmando a vitória conquistada na
Finlândia (27-22).
 
 Nas meias-finais, o ABC vai defrontar os noruegueses do Stord Handball, enquanto o Benfica deverá
medir forças com os romenos do Handbal Club Odorhei, que recebem domingo o ZTR Zaporozhye,
depois do triunfo na Ucrânia por 26-18.
 
 |18:10 Sábado, 21 de março de 2015
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Portugal entra a vencer no Torneio de Leiria de andebol feminino
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21-03-2015

Meio: Futebol 365 Online

URL:: http://www.futebol365.pt/noticia/130100/

 
por José Pestana c/Lusa, publicado a 21-03-2015 às 07:49
 
 A seleção portuguesa de andebol feminina entrou hoje a vencer no II Torneio Internacional de Leiria,
ao derrotar a Finlândia, por 33-24, na primeira jornada.
 
 No Centro Desportivo da Juve Lis, Portugal chegou ao intervalo a vencer por 16-13, confirmando o
triunfo na segunda parte, em que as comandadas de Sandra Fernandes se mostraram mais eficazes
na defesa e no ataque.
 
 "Duas partes distantes, a primeira foi menos conseguida em termos defensivos, com algumas falhas,
quer a nível da finalização, quer a nível de falhas técnicas no jogo. Na segunda parte, estivemos
melhor defensivamente e utilizámos uma forma de jogo que só nos seria benéfica. Elas [Finlândia]
perdiam-se quando colocávamos dois jogadores dentro da defesa e conseguimos relações muito
positivas em termos de defesa e ataque. O objetivo foi alcançado", disse a selecionadora lusa.
 
 Renata Tavares, com dez golos marcados, foi a melhor marcadora de Portugal, que parte para a
segunda ronda em igualdade com a Noruega, que venceu a Itália, por 21-20.
 
 No sábado, a equipa portuguesa defronta a Itália, às 19:00, já depois da partida entre a Noruega e a
Finlândia, marcado para as 17:00.
 
 Siga-nos no, noe no.
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ANDEBOL II | Xico empatou com o Ginásio Santo Tirso (25-25) em Guimarães
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21-03-2015

Meio: Guimarães TV - Guimarães TV Online

URL:: http://www.gmrtv.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=23014:andebol-xico-empatou-com-

ginasio-santo-tirso-25-25-em-guimaraes&catid=3:flash

 
Sábado, 21 Março, 2015, 20:47
 
 O Xico Andebol empatou este sábado com o Ginásio Clube Santo Tirso, 25-25, num encontro relativo
 2ª jornada do Grupo B do Campeonato Nacional da 1ª Divisão de Andebol, realizado no Pavilhão
Desportivo Francisco de Holanda.
 
 Com este resultado, a formação vimaranense que disputa a manutenção na prova subiu mantém-se
no quarto lugar do grupo, agora com 15 pontos, menos um que a formação de Santo Tirso, que tem
mais um jogo disputado.
 
 Na próxima jornada, que terá lugar no dia 11 de Abril, um sábado, o Xico Andebol vai defrontar o
Belenenses, pelas 19 horas, no Pavilhão Acácio Rosa, em Lisboa.
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ANDEBOL | Xico e Fermentões jogam este sábado em Guimarães
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21-03-2015

Meio: Guimarães TV - Guimarães TV Online

URL:: http://www.gmrtv.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=22990&catid=3&Itemid=37

 
Sábado, 21 Março, 2015, 12:56
 
 O Xico Andebol e o Fermentões recebem este sábado o Ginásio Santo Tirso e o Boavista,
respectivamente, em jogos referentes aos campeonatos da 1ª e 2ª Divisão de Andebol.
 
 A primeira equipa a actuar é o Fermentões, que irá defrontar o Boavista, a partir das 17:30 horas, no
Pavilhão Municipal Arquitecto Fernando Távora, num jogo relativo   23ª jornada do Campeonato
Nacional da 2ª Divisão.
 
 Mais tarde, pelas 18 horas, será a vez do Xico Andebol entrar em acção, frente ao Ginásio Santo
Tirso. O jogo, a contar para a 2ª jornada do Grupo B do principal escalão da modalidade, será
realizado no Pavilhão Desportivo Francisco de Holanda.
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ANDEBOL I | Fermentões venceu este sábado (30-25) o Boavista
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21-03-2015

Meio: Guimarães TV - Guimarães TV Online

URL:: http://www.gmrtv.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=23013&catid=3

 
Sábado, 21 Março, 2015, 19:52
 
 O Fermentões venceu este sábado o Boavista, por 30-25, em jogo referente   23ª jornada do
Campeonato Nacional da 2ª Divisão de Andebol, realizado no Pavilhão Municipal Arquitecto Fernando
Távora.
 
 Ao intervalo, a equipa orientada por José Vieira estava em desvantagem (13-15), contudo, no
segundo tempo conseguiu dar a volta ao marcador, tendo acabado por vencer por uma margem de
cinco golos.
 
 Na próxima jornada, o Fermentões defronta o CD São Bernardo. O desafio está agendado para o dia
28 de Março, pelas 180 horas, no Pavilhão do São Bernardo.
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Angolanas pela sexta vez nos Jogos Olímpicos - O Jogo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21-03-2015

Meio: Jogo Online

URL:: http://www.ojogo.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=4468131

 
Seleção de Angola derrotou a Tunísia na final do torneio pré-olímpico, no Pavilhão da Cidadela, em
Luanda.
 
 A seleção angolana de andebol feminino garantiu, este sábado, a sua sexta participação consecutiva
nos Jogos Olímpicos, e vai competir no Rio de Janeiro'2016 depois de vencer, por 26-23, a Tunísia na
final do torneio pré-olímpico, no Pavilhão da Cidadela Desportiva, em Luanda.
 
 Recorde-se que a equipa de andebol feminina de Angola já esteve em Atlanta'1996, Sidnei'2000,
Atenas'2004, Pequim'2008 e Londres'2012.
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FC Porto despede-se com derrota - O Jogo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21-03-2015

Meio: Jogo Online

URL:: http://www.ojogo.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=4468049

 
Dragões perderam com o Skjern no adeus à Taça EHF em andebol.
 
 O FC Porto despediu-se da Taça EHF em andebol, com uma derrota caseira (24-23) face ao Skjern
Handbold, da Dinamarca, em jogo da sexta e última ronda da fase de grupos, disputado no Dragão
Caixa, no Porto. Os portistas, que já haviam ficado irremediavelmente afastados dos quartos de final
da prova na jornada anterior, concluíram a sua participação com duas vitórias e quatro derrotas,
somando quatro pontos.
 
 O FC Porto começou bem e manteve-se na frente do marcador até aos 17 minutos, altura bem que
vencia por 7-6. A partir daí, o Skjern passou para a frente, muita à custa do poder de tiro do seu
lateral esquerdo Markussen, e foi para o intervalo a ganhar por um golo (14-13).
 
 Na segunda parte, a equipa da casa teve um período bom a partir dos 42 minutos, empatou (19-19)
e, depois, comandou o marcador até aos 53 (23-20), em boa medida graças à sua boa prestação
defensiva.
 
 Nesse período os dinamarqueses estiveram nove minutos sem marcar. Depois, os portistas perderam
intensidade, cometeram alguns erros defensivos e no ataque, enquanto o Skjern subiu de produção.
 
 O FC Porto marcou o seu último golo aos 53 minutos, o que lhe saiu caro. O Skjern recompôs-se,
voltou aos golos, num total de quatro nos cinco minutos finais, e venceu por 24-23, depois de ter
chegado a parecer ao alcance da equipa lusa.
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ABC e Benfica nas meias-finais - O Jogo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21-03-2015

Meio: Jogo Online

URL:: http://www.ojogo.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=4467746

 
Bracarenses vão jogar com os noruegueses do Stord e os encarnados deverão ter pela frente os
romenos do Odorhei.
 
 ABC e Benfica apuraram-se este sábado com facilidade para as meias-finais da Taça Challenge,
depois de triunfos confortáveis na primeira mão.
 
 Os bracarenses receberam e venceram o Riihimaen Cocks, da Finlândia, por 38-27 (19-15 ao
intervalo), depois de na primeira mão terem ganho por 22-27. Nas meias-finais terão pela frente os
noruegueses do Stord.
 
 O Benfica perdeu na Luz, por 31-32, com o Azoty-Pulawy, mas tinha ganho na Polónia por 37-29,
pelo que o apuramento nunca esteve em dúvida, até porque os encarnados venciam por 18-15 ao
intervalo. O seu adversário nas meias-finais só se conhecerá amanhã, embora os romenos do Odorhei,
que no primeiro jogo bateram fora os ucranianos do Zaporozhye, por 26-18, sejam francamente
favoritos.
 
 As meias-finais da Taça Challenge terão lugar nos fins de semana de 11 e 12 e depois 18 e 19 de
abril.
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ABC nas meias-finais da Taça Challenge de andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21-03-2015

Meio: Jornal de Notícias Online

URL:: http://www.jn.pt/PaginaInicial/Desporto/Interior.aspx?content_id=4467828

 
O ABC garantiu, este sábado, a presença nas meias-finais da Taça Challenge de andebol, ao bater o
Käsipalloseura Riihimäen Cocks por 38-27, na segunda mão dos quartos de final, depois do triunfo na
Finlândia por 27-22.
 
 O conjunto bracarense, dotado de jogadores com mais técnica e velocidade, alcançou cedo uma
vantagem confortável sobre a equipa da cidade de Riihimäki e controlou sempre a marcha do
marcador até ao final.
 
 Os minhotos entraram a "todo o gás" na partida, alcançando, logo nos primeiros 10 minutos, uma
vantagem de quatro golos (7-3), graças às combinações na esquerda de Nuno Grilo e Fábio Antunes,
que foi o melhor marcador bracarense na primeira parte, com cinco golos.
 
 Após o ABC ter ampliado a vantagem para sete golos (10-3), aos 14 minutos, e dada a vantagem de
cinco golos alcançada na primeira mão, Carlos Resende rodou a equipa quase por completo e permitiu
uma ligeira aproximação do Cocks até ao intervalo (19-15), com destaque para o ponta-direita Roni
Syrjälä, com quatro golos.
 
 Com a 'espinha dorsal' da equipa de regresso no início do segundo tempo, o ABC voltou a aproveitar
a maior valia técnica para disparar no marcador, alcançando uma vantagem de 10 golos (28-18) à
passagem dos 40 minutos, com evidência para Nuno Grilo, no lado esquerdo, e David Tavares, no lado
direito.
 
 Com a eliminatória definitivamente decidida, a turma academista controlou tranquilamente o rumo
dos acontecimentos até ao final do jogo, que terminou com um resultado de 38-27, tendo alinhado
todos os elementos do plantel.
 
 O ABC vai agora disputar com o Stord Handball, da Noruega, o acesso à final da Taça Challenge, que
já disputou por uma vez, em 2004/2005, tendo sido derrotado pelo Wacker Thun, da Suíça.
 
 Jogo no Pavilhão Flávio Sá Leite, em Braga.
 
 ABC/UMinho: Humberto Gomes (gr), Carlos Martins (2), João Pinto (4), Pedro Seabra (3), Nuno Grilo
(4), Fábio Antunes (7) e Ricardo Pesqueira (1). Jogaram ainda João Gonçalves (2), David Tavares (4),
Hugo Rocha (2), Diogo Branquinho (3), Tomás Albuquerque (2), Nuno Rebelo (3), Bruno Dias (gr),
Gabriel Massuca Teca (1) e Emanuel Ribeiro (gr). Treinador: Carlos Resende.
 
 Käsipalloseura Riihimäen Cocks: Kiril Morozov (gr), Roni Syrjälä (4), Vitalie Nenita (5), Kristo Voika,
Andrei Buciuman (4), Mykhaylo Krivchikov (2) e Robin Sjäman. Jogaram ainda Marius Lepp (5),
Andreas Rönnberg (1), Kristian Jansson, Niko Leikama (4), Antti Rogenbaum, Jani Tuominen (2) e
Yevgen Umovist (gr). Treinador: Kaj Kekki.
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 Sob a arbitragem dos italianos Marco Di Domenico e Lorenzo Fornasier, as equipas alinharam e
marcaram:Marcha do marcador: 7-3 (10 minutos), 13-7 (20), 19-15 (intervalo), 28-18 (40), 32-23
(50) e 38-27 (resultado final). Ao intervalo: 19-15. Assistência: cerca de 1200 espetadores.
 
 publicado a 2015-03-21 às 18:56
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Evandro no onze do F. C. Porto para o Nacional
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21-03-2015

Meio: Jornal de Notícias Online Autores: Norberto A. Lopes

URL:: http://www.jn.pt/PaginaInicial/Desporto/Interior.aspx?content_id=4467888

 
Lopetegui mexe no meio-campo dos azuis e brancos frente ao Nacional, na Madeira.
 
 Evandro é a grande novidade no onze do F. C. Porto para o jogo com o Nacional, na Madeira,
rendendo o espanhol Óliver no meio-campo.
 
 O treinador faz outras alterações na equipa que já eram previsíveis como a aposta em Helton na
baliza e em Danilo e Maicon na linha defensiva. Na frente, Tello junta-se a Brahimi e a Aboubakar.
 
 F. C. Porto vai alinhar com: Helton; Danilo, Maicon, Marcano e Alex Sandro; Casemiro, Herrera e
Óliver; Tello, Aboubakar e Brahimi.
 
 publicado a 2015-03-21 às 19:31
 
Norberto A. Lopes
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Benfica joga segunda mão na Challenge já com um pé nas meias-finais
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21-03-2015

Meio: Modalidades Online Autores: Anabela Macedo

URL:: http://www.modalidades.com.pt/noticias/benfica-joga-segunda-mao-na-challenge-ja-com-um-pe-nas-

meias-finais

 
Benfica joga segunda mão na Challenge já com um pé nas meias-finaisModalidades | Modalidades
Hugo Figueira moralizado com época do Benfica (Foto: página de facebook do atleta) O Benfica joga
na tarde deste sábado um jogo determinante para o futuro europeu da equipa. Pelas 16h00, o
pavilhão nº 2 da Luz será palco para o encontro da segunda-mão dos quartos-de-final da Taça
Challenge, colocando frente-a-frente o Benfica aos polacos do KS Azoty-Pulawy. Jogo decisivo e muito
importante em que o Benfica entrará a vencer. por oito golos. Sim, isso mesmo. A equipa de Mariano
Ortega conseguiu uma excelente "almofada" no primeiro encontro da eliminatória, na Polónia, quando
venceu o adversário por expressivos 29-37. Para o guarda-redes, internacional português, Hugo
Figueira, a vantagem de oito golos deixa o Benfica ainda mais moralizado neste objetivo de chegar às
meias-finais da Taça Challenge. "O estado de espírito está alto quando se vence. Sabemos que temos
de voltar a fazer um grande jogo para vencer o Azoty-Pulawy, porque eles têm muitos internacionais.
Temos de mostrar a nossa força em casa. Trazemos um bom resultado da primeira mão, mas não
vamos entrar relaxados. Temos visto vídeos do adversário e queremos repetir o que de bom fizemos
na Polónia", garantiu Hugo Figueira, em declarações à Benfica TV, na antevisão do encontro europeu.
O encontro entre Benfica e Azoty-Pulawy está, então, agendado para as 16h00 deste sábado, no
pavilhão nº 2 da Luz e uma vitória da equipa portuguesa (ou até derrota por menos de oito golos)
permitirá às "águias" voarem até às meias-finais da Taça Challenge. Artigos Relacionados
 
 21 Março, 2015
 
Anabela Macedo
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FC Porto despede-se da Europa no Dragão Caixa
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21-03-2015

Meio: Modalidades Online Autores: Anabela Macedo

URL:: http://www.modalidades.com.pt/noticias/fc-porto-despede-se-da-europa-no-dragao-caixa

 
Mick Schubert O FC Porto joga, pelas 18h00 deste sábado, no Dragão Caixa, o último jogo europeu da
época, frente aos dinamarqueses do Skjern. Os "dragões" caíram eliminados na fase de grupos da
Taça EHF, ao saírem derrotados o encontro da quinta jornada, na Alemanha. O jogo deste sábado
encerra o Grupo C e mesmo sem hipóteses de apuramento, a equipa portista está apostada em
conquistar a terceira vitória no Grupo, frente a um adversário muito difícil e já apurado para a próxima
fase da competição. E é precisamente o dinamarquês do FC Porto, Mick Schubert, a expressar a
"intenção firme de vencer" da equipa portista. "Vamos para este jogo como vamos para todos os
outros. Queremos uma vingança do jogo com eles, em que não jogamos bem e queremos mostrar
algo mais. Já joguei com vários dos jogadores adversários, são muito rápidos, rematam facilmente dos
dez, 12 e 13 metros e temos de estar preparados. Temos a vantagem de defender de uma forma
diferente do que habitualmente se faz na Dinamarca, e espero que possamos surpreendê-los dessa
forma", considerou o ponta-esquerdo do FC Porto, em declarações ao sítio oficial portista. Apesar do
FC Porto claudicar na Europa, a equipa de Ljubomir Obradovic está longe de realizar uma má época.
Depois de vencer a Supertaça, em Dezembro, ao Sporting, está já apurada para as meias-finais da
Taça de Portugal e do campeonato, onde enfrentará, nas duas competições, o Benfica, por um lugar
nas finais. E a experiência europeia até pode ajudar nestes jogos decisivos, como admite Mick
Schubert, em balanço desta campanha europeia: "Ganhámos muita experiência, visto que muitos
jogadores nunca tinham jogado na Europa. Temos de levar isso para os próximos jogos".
 
 21 Março, 2015
 
Anabela Macedo
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FC Porto vence Sporting e conquista Supertaça de Portugal
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Está entregue o último troféu do ano. O campeão nacional FC Porto e o vencedor da Taça de Portugal
Sporting enfrentaram-se na Maia, no pavilhão de Águas Santas, pela discussão da Taça de Portugal. O
FC Porto venceu a Supertaça de Portugal, após triunfo por 29-28. Primeira parte muito disputada. À
melhor entrada do FC Porto, respondeu o Sporting, para terminar num empate que realça todo o
equilíbrio presente. Ricardo Moreira abriu as hostilidades, com um excelente golo, na conversão de um
rápido contra-ataque. Algum nervosismo inicial, mas o FC Porto a conseguir uma vantagem de dois
golos (4-2 e 5-3). Seguiu-se a recuperação do Sporting, a chegar novamente ao empate. Já nos
meados do primeiro tempo, Rui Silva, com um "tiro" dos nove metros, a dar a primeira vantagem à
equipa leonina. O empate voltou a impor-se por alguns momentos, até o Sporting conseguir aproveitar
um período menos assertivo dos hexacampeões nacionais e construir, também, uma vantagem de dois
golos ((9-11 e 10-12). Já nos minutos finais, o FC Porto reagiu e voltou a impor o empate, que
resumia, da melhor forma, a tendência do encontro. No regresso dos balneários, o FC Porto voltou a
adiantar-se no marcador, mas seria o Sporting a dominar os minutos seguintes. Aos 40 minutos de
encontro, o Sporting vencia por 17-20, na maior vantagem do jogo. O FC Porto respondeu com um
parcial de 3-0 e empatou a partida a 20 golos. O Sporting respondeu de igual forma e voltou a
adiantar-se para 20-23, a que o FC Porto corresponderia à emoção, ao empatar novamente a 23
golos. Daqui para a frente, equilíbrio absoluto no marcador, com as equipas a chegarem empatadas a
28 golos ao último e decisivo minuto. A 12 segundos do final, Ricardo Moreira desfez o empate, na
conversão de um livre de sete metros. Do outro lado, Rui Silva, com o tempo esgotado, não conseguiu
repetir o feito. Num final dramático, o central leonino atirou ao poste, da linha de sete metros, e viu o
FC Porto festejar a Supertaça de Portugal. Ricardo Moreira, com oito golos, e Gilberto Duarte, com
cinco, estiveram em grande destaque num encontro, onde Alfredo Quintana esteve muito inspirado na
baliza portista. No Sporting, Pedro Portela, Pedro Solha e Pedro Spínola, com cinco golos cada, foram
os mais concretizadores no ataque leonino.
 
 20 Dezembro, 2014
 
Anabela Macedo
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Notícias ao Minuto - Benfica e ABC nas ´meias´ da Taça Challenge
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O Benfica e o ABC qualificaram-se hoje para as meias-finais da Taça Challenge de andebol, ao
afastarem os polacos do Azoty Pulawy e os finlandeses do Käsipalloseura Cocks, respetivamente. Lusa
20:08 - 21 de Março de 2015 | Por Lusa A formação 'encarnada' perdeu em casa por 32-31, depois de
ter triunfado por 37-29 na Polónia, enquanto os 'arsenalistas' venceram no seu reduto por 38-27,
confirmando a vitória conquistada na Finlândia (27-22). PUB Nas meias-finais, o ABC vai defrontar os
noruegueses do Stord Handball, enquanto o Benfica deverá medir forças com os romenos do Handbal
Club Odorhei, que recebem domingo o ZTR Zaporozhye, depois do triunfo na Ucrânia por 26-18.
 
 20:08 - 21 de Março de 2015 | Por
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João Pais: «Vamos jogar a 200 por cento»
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21-03-2015

Meio: Record Online

URL:: http://www.record.xl.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=937932

 
acredita num benfica superior OBenfica tem tido um percurso algo apagado ao longo da temporada,
ao quedar-se no 4.º lugar na fase regular do Campeonato, mas o que é certo é que continua em todas
as frentes e a subir de rendimento, encontrando-se à beira de carimbar as meias-finais da Challenge,
depois do triunfo (37-29), há uma semana, na Polónia frente ao Azoty-Pulawy. João Pais, ponta-
esquerda das águias, quer dar sequência à vantagem:"Temos boas expectativas para a 2.ª mão da
eliminatória [hoje às 16h00, na Luz], tendo em conta o resultado na Polónia. Fizemos um grande jogo,
perante um adversário de qualidade, com muitos internacionais que estiveram no Mundial do Qatar.
Esta subida de rendimento já estava planeada, pois vamos jogar a 200 por cento à medida que formos
postos à prova nas fases decisivas das competições, designadamente Taça Challenge, final-four da
Taça de Portugal e playoff do Campeonato."
 
 , 21 março de 201507:15
 
alexandre reis lusa
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Benfica nas meias-finais da Taça Challenge
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21-03-2015

Meio: Record Online

URL:: http://www.record.xl.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=938003

 
DERROTA CASEIRA NÃO INVALIDA A PASSAGEM O Benfica apurou-se para as meias-finais da Taça
Challenge de andebol. Apesar da derrota caseira deste sábado diante do Azoty-Pulawy, por 31-32, as
águias conseguiram o apuramento graças ao triunfo por oito golos de diferença na Polónia (37-29), na
primeira mão.
 
 , 21 março de 201517:32
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Taça EHF: FC Porto despede-se com derrota caseira
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21-03-2015

Meio: Record Online

URL:: http://www.record.xl.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=938048

 
FRENTE AOS DINAMARQUESES DO SKJERN (23-24) O FC Porto despediu-se este sábado da Taça EHF
com uma derrota caseira (24-23) face ao Skjern Handbold, da Dinamarca, em jogo da sexta e última
ronda da fase de grupos, disputado no Dragão Caixa, no Porto. Os portistas, que já tinham ficado
irremediavelmente afastados dos quartos-final da prova na jornada anterior, concluíram a sua
participação com duas vitórias e quatro derrotas, somando quatro pontos. Os dragões começaram
bem e mantiveram-se na frente do marcador até aos 17 minutos, altura em que vencia por 7-6. A
partir daí, o Skjern passou para a frente, muita à custa do poder de tiro do seu lateral esquerdo
Markussen, e foi para o intervalo a ganhar por um golo (14-13). Na segunda parte, a equipa da casa
teve um período bom a partir dos 42 minutos, empatou (19-19) e, depois, comandou o marcador até
aos 53' (23-20), em boa medida graças à sua boa prestação defensiva. Nesse período os
dinamarqueses estiveram nove minutos sem marcar. Depois, os portistas perderam intensidade,
cometeram alguns erros defensivos e no ataque, enquanto o Skjern subiu de produção. O FC Porto
marcou o seu último golo aos 53 minutos, o que lhe saiu caro. O Skjern recompôs-se, voltou aos
golos, num total de quatro nos cinco minutos finais, e venceu por 24-23. Alexis Hernandez ainda teve
o empate nas mãos, a sete segundos do fim, mas precipitou-se no remate e permitiu uma defesa fácil
e decisiva ao guarda-redes Pedersen. Jogo no Dragão Caixa, no Porto. FC Porto - Skjern Handbold,
23-24 Ao intervalo: 13-14. Equipas: FC Porto: Alfredo Quintana (gr), Ricardo Moreira (6), João Ferraz
(5), Gilberto Duarte (1), Daymaro Salina (6), Kasal e Mick Schubert (1). Jogaram ainda Nuno
Gonçalves, Miguel Martins (4), Nuno Roque, Cuni Korales, Hugo Santos, Miguel Alves, Alexis
Hernandez e Hugo Lautrentino (gr). Treinador: Ljubomir Obradovic. Skjern Handbold: Laursen (gr),
Hedall, Gustenhoff, Markussen (7), Dahl Jorgensen (4), Svensson (2) e Christensen (5). Jogaram
ainda Bergholt, Balling (2), Borm (3), Lyhne (1), e Pedersen (gr). Treinador: Ole Norgaard. Árbitros:
Said Bounouara e Khalid Sami (França). Assistência: Cerca de 300 espectadores.
 
 , 21 março de 201521:17
 
Lusa Amândia Queirós
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Benfica e ABC nas meias-finais da Taça Challenge de andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21-03-2015

Meio: RTP Online

URL:: http://www.rtp.pt/noticias/index.php?article=814088&tm=46&layout=158&visual=49

 
21 Mar, 2015, 18:25
 
 O Benfica e o ABC qualificaram-se hoje para as meias-finais da Taça Challenge de andebol, ao
afastarem os polacos do Azoty Pulawy e os finlandeses do Käsipalloseura Cocks, respetivamente.
 
 A formação `encarnada` perdeu em casa por 32-31, depois de ter triunfado por 37-29 na Polónia,
enquanto os `arsenalistas` venceram no seu reduto por 38-27, confirmando a vitória conquistada na
Finlândia (27-22).
 
 Nas meias-finais, o ABC vai defrontar os noruegueses do Stord Handball, enquanto o Benfica deverá
medir forças com os romenos do Handbal Club Odorhei, que recebem domingo o ZTR Zaporozhye,
depois do triunfo na Ucrânia por 26-18.
 
 TAGS:Redação, Käsipalloseura Cocks, Ucrânia,
 
RTP com Lusa
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Angola qualifica-se pela 6.ª vez para os Jogos Olímpicos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21-03-2015

Meio: Sapo Online - Sapo Desporto Online

URL:: http://desporto.sapo.pt/andebol/angola/artigo/2015/03/21/andebol-feminino-angola-qualifica-se-pela-6-a-

vez-para-os-jogos-olimpicos

 
Andebol feminino: Angola - Tunísia
 
 Por SAPO Desporto c/Lusasapodesporto@sapo.pt
 
 A seleção angolana sénior feminina de andebol qualificou-se este sábado, pela sexta vez consecutiva,
para os Jogos Olímpicos, desta feita em 2016 no Rio de Janeiro, Brasil.
 
 As hendeca-campeãs africanas venceram na final do pré-olímpico a Tunísia, por 26 -23, em jogo
disputado no Pavilhão dsa Cidadela Desportiva.
 
 O combinado angolano já desteve na maior competição multidesportiva do mundo nas edições de
Atlanta1996, Sodnei2000, Atenas2004, Pequim2008 e Londres2012.
 
 21-03-2015 22:49As hendeca-campeãs africanas venceram na final do pré-olímpico a Tunísia, por 26
-23, em jogo disputado no Pavilhão dsa Cidadela Desportiva.
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Angola e Tunísia disputam hoje vaga para Rio2016
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Meio: Sapo Online - Sapo Desporto Online
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rio2016

 
Andebol
 
 Por SAPO Desportosapodesporto@sapo.pt
 
 Os cerca de oito mill e quintos lugares do pavilhão da Cidadela em Luanda deverão ser insuficientes
para a população que pretenderá assistir ao desfecho do passe africano aos jogos olímpicos de 2016,
disputado por Angola e Tunísia às 20h00.
 
 A selecção nacional venceu sexta-feira a RDC, na segunda jornada do torneio pre-olímpico de andebol
feminino, depois das tunisinas superarem as senegalesas.
 
 Assim, entram para esta última jornada da competição que se disputa no sistema de todos contra
todos a uma volta ambas selecções invictas e po isso em igualdade de circunstância para garantir o
passe. Contudo, pelo sistema de disputa, em caso de empate, o primeiro item de desempate será o
saldo de golos.
 
 A Tunísia tem neste momento 51 golos marcados e 40 sofridos, um saldo de 11. Angola marcou 74 e
sofreu 49 tentos, perfazendo um saldo de 15. Com base nestes números, a selecção de Angola tem
vantagem em caso de empate.
 
 A última vez que os dois conjuntos se defrontaram, as tunisinas venceram após prolongamento nas
meias finais do último Africano das nações, prova que determinou a perda do titulo continental por
Angola a favor da sua adversária de hoje.
 
 21-03-2015 15:16Disputa-se em Luanda o torneio pré-olímpico africano de andebol.
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Benfica e ABC nas meias-finais da Taça Challenge
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Benfica: Andebol
 
 Por SAPO Desporto c/Lusasapodesporto@sapo.pt
 
 O Benfica e o ABC qualificaram-se hoje para as meias-finais da Taça Challenge de andebol, ao
afastarem os polacos do Azoty Pulawy e os finlandeses do Käsipalloseura Cocks, respetivamente.
 
 A formação 'encarnada' perdeu em casa por 32-31, depois de ter triunfado por 37-29 na Polónia,
enquanto os 'arsenalistas' venceram no seu reduto por 38-27, confirmando a vitória conquistada na
Finlândia (27-22).
 
 Nas meias-finais, o ABC vai defrontar os noruegueses do Stord Handball, enquanto o Benfica deverá
medir forças com os romenos do Handbal Club Odorhei, que recebem domingo o ZTR Zaporozhye,
depois do triunfo na Ucrânia por 26-18.
 
 21-03-2015 18:20Nas meias-finais, o ABC vai defrontar os noruegueses do Stord Handball, enquanto
o Benfica deverá medir forças com os romenos do Handbal Club Odorhei.
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Portugal entra a vencer no Torneio de Leiria
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Andebol
 
 Por SAPO Desporto c/Lusasapodesporto@sapo.pt
 
 A seleção portuguesa de andebol feminina entrou hoje a vencer no II Torneio Internacional de Leiria,
ao derrotar a Finlândia, por 33-24, na primeira jornada.
 
 No Centro Desportivo da Juve Lis, Portugal chegou ao intervalo a vencer por 16-13, confirmando o
triunfo na segunda parte, em que as comandadas de Sandra Fernandes se mostraram mais eficazes
na defesa e no ataque.
 
 "Duas partes distantes, a primeira foi menos conseguida em termos defensivos, com algumas falhas,
quer a nível da finalização, quer a nível de falhas técnicas no jogo. Na segunda parte, estivemos
melhor defensivamente e utilizámos uma forma de jogo que só nos seria benéfica. Elas [Finlândia]
perdiam-se quando colocávamos dois jogadores dentro da defesa e conseguimos relações muito
positivas em termos de defesa e ataque. O objetivo foi alcançado", disse a selecionadora lusa.
 
 Renata Tavares, com dez golos marcados, foi a melhor marcadora de Portugal, que parte para a
segunda ronda em igualdade com a Noruega, que venceu a Itália, por 21-20.
 
 No sábado, a equipa portuguesa defronta a Itália, às 19h00, já depois da partida entre a Noruega e a
Finlândia, marcado para as 17h00.
 
 20-03-2015 23:58No sábado, a equipa portuguesa defronta a Itália, às 19h00, já depois da partida
entre a Noruega e a Finlândia, marcado para as 17h00.
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Benfica e ABC nas meias-finais da Taça Challenge de andebol
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21 de Março de 2015, às 19:42
 
 O Benfica e o ABC qualificaram-se hoje para as meias-finais da Taça Challenge de andebol, ao
afastarem os polacos do Azoty Pulawy e os finlandeses do Käsipalloseura Cocks, respetivamente.
 
 A formação 'encarnada' perdeu em casa por 32-31, depois de ter triunfado por 37-29 na Polónia,
enquanto os 'arsenalistas' venceram no seu reduto por 38-27, confirmando a vitória conquistada na
Finlândia (27-22).
 
 Nas meias-finais, o ABC vai defrontar os noruegueses do Stord Handball, enquanto o Benfica deverá
medir forças com os romenos do Handbal Club Odorhei, que recebem domingo o ZTR Zaporozhye,
depois do triunfo na Ucrânia por 26-18.
 
 PFO // PFO
 
 Lusa/Fim
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Benfica nas meias-finais da Taça Challenge
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17:32 . Record Por Record O Benfica apurou-se para as meias-finais da Taça Challenge de andebol.
Apesar da derrota caseira deste sábado diante do Azoty-Pulawy, por 31-32, as águias conseguiram o
apuramento graças ao triunfo por oito golos de diferença na Polónia (37-29), na primeira mão.
 
 Águias perderam em casa com o Azoty-Pulawy por apenas 1 golo, depois de na 1.ª mão terem ganho
por 8...
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Taça EHF: FC Porto despede-se com derrota caseira
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21:17 . Record Por Lusa - Record O FC Porto despediu-se este sábado da Taça EHF com uma derrota
caseira (24-23) face ao Skjern Handbold, da Dinamarca, em jogo da sexta e última ronda da fase de
grupos, disputado no Dragão Caixa, no Porto. Os portistas, que já tinham ficado irremediavelmente
afastados dos quartos-final da prova na jornada anterior, concluíram a sua participação com duas
vitórias e quatro derrotas, somando quatro pontos.Os dragões começaram bem e mantiveram-se na
frente do marcador até aos 17 minutos, altura em que vencia por 7-6. A partir daí, o Skjern passou
para a frente, muita à custa do poder de tiro do seu lateral esquerdo Markussen, e foi para o intervalo
a ganhar por um golo (14-13).Na segunda parte, a equipa da casa teve um período bom a partir dos
42 minutos, empatou (19-19) e, depois, comandou o marcador até aos 53' (23-20), em boa medida
graças à sua boa prestação defensiva.Nesse período os dinamarqueses estiveram nove minutos sem
marcar. Depois, os portistas perderam intensidade, cometeram alguns erros defensivos e no ataque,
enquanto o Skjern subiu de produção.O FC Porto marcou o seu último golo aos 53 minutos, o que lhe
saiu caro. O Skjern recompôs-se, voltou aos golos, num total de quatro nos cinco minutos finais, e
venceu por 24-23.Alexis Hernandez ainda teve o empate nas mãos, a sete segundos do fim, mas
precipitou-se no remate e permitiu uma defesa fácil e decisiva ao guarda-redes Pedersen.Jogo no
Dragão Caixa, no Porto.FC Porto - Skjern Handbold, 23-24Ao intervalo: 13-14.Equipas:FC Porto:
Alfredo Quintana (gr), Ricardo Moreira (6), João Ferraz (5), Gilberto Duarte (1), Daymaro Salina (6),
Kasal e Mick Schubert (1). Jogaram ainda Nuno Gonçalves, Miguel Martins (4), Nuno Roque, Cuni
Korales, Hugo Santos, Miguel Alves, Alexis Hernandez e Hugo Lautrentino (gr).Treinador: Ljubomir
Obradovic.Skjern Handbold: Laursen (gr), Hedall, Gustenhoff, Markussen (7), Dahl Jorgensen (4),
Svensson (2) e Christensen (5). Jogaram ainda Bergholt, Balling (2), Borm (3), Lyhne (1), e Pedersen
(gr).Treinador: Ole Norgaard.Árbitros: Said Bounouara e Khalid Sami (França).Assistência: Cerca de
300 espectadores.
 
 Dragões concluíram a sua participação com duas vitórias e quatro derrotas, somando quatro pontos...
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Cartão branco para promover `fair play´ e boas práticas no desporto
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Para os árbitros presentes, o cartão branco será benéfico, com o antigo árbitro internacional Pedro
Proença a afirmar que o mesmo "é o cortar com o paradigma que esteve sempre associado à exibição
do cartão", enaltecendo a possibilidade de "revelar as boas práticas e enaltecer o bom espirito do
`fair-play'"
 
 O cartão `Branco/Fair play', um cartão que tem como objetivo valorizar as boas práticas desportivas
dentro e fora de campo, possibilita aos árbitros reconhecer e recompensar as atitudes e
comportamentos eticamente relevantes por parte de todos os agentes desportivos e do público.
 
 "O cartão branco é a possibilidade que se dá a um árbitro em determinado momento do jogo exibir
um cartão branco, que é um reforço positivo pelo comportamento eticamente positivo, pelo `fair play'
demonstrado, um sinal importante, porque reforça a imagem do árbitro, que deve ser também uma
imagem positiva", afirmou Emídio Guerreiro.
 
 O secretário de Estado da Juventude e Desporto realçou o facto deste cartão possibilitar uma
igualdade, fazendo com que "quem tem um comportamento positivo esteja ao mesmo nível de quem
cometeu uma falta que não devia ter feito", esperando que este projeto piloto tenha continuidade,
para que na próxima época existam "mais modalidades envolvidas, mais federações e competições".
 
 O cartão, que pode ser mostrado tantas vezes quantas o árbitro considerar necessárias, com o intuito
de favorecer o espírito desportivo, e que será aplicado em escalões dos 10 aos 15 anos, já começou a
ser usado na Associação de Futebol de Setúbal, iniciativa que, para o seu presidente, Sousa Marques,
é importante nos escalões de formação, para que sejam envolvidas "questões de ética" no processo de
aprendizagem dos jogadores.
 
 Para os árbitros presentes, o cartão branco será benéfico, com o antigo árbitro internacional Pedro
Proença a afirmar que o mesmo "é o cortar com o paradigma que esteve sempre associado à exibição
do cartão", enaltecendo a possibilidade de "revelar as boas práticas e enaltecer o bom espirito do
`fair-play'", assim como João Capela, que identifica este cartão como "uma evolução positiva" para
que os comportamentos positivos no futebol "sejam valorizados".
 
 Além do futebol, as modalidades de basquetebol, andebol e hóquei em patins vão adotar este cartão,
sendo que, para o vice-presidente da federação portuguesa de patinagem, Paulo Rodrigues, a
importância destes cartões é necessária" para se ver o desporto como uma escola de valores", quer
para atletas quer para o público.
 
 "A importância destes cartões brancos, e vendo o desporto como uma escola de valores, é tentar
educar mais quem está fora da pista do que quem está lá dentro. É educar quem está a ver o jogo",
reiterou.
 
 OYVC // VR
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Benfica e ABC nas meias-finais da Taça Challenge de andebol
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Sábado, 21 de Março de 2015 |
 
 Redação, 21 mar (Lusa) -- O Benfica e o ABC qualificaram-se hoje para as meias-finais da Taça
Challenge de andebol, ao afastarem os polacos do Azoty Pulawy e os finlandeses do Käsipalloseura
Cocks, respetivamente.
 
 A formação 'encarnada' perdeu em casa por 32-31, depois de ter triunfado por 37-29 na Polónia,
enquanto os 'arsenalistas' venceram no seu reduto por 38-27, confirmando a vitória conquistada na
Finlândia (27-22).
 
 Nas meias-finais, o ABC vai defrontar os noruegueses do Stord Handball, enquanto o Benfica deverá
medir forças com os romenos do Handbal Club Odorhei, que recebem domingo o ZTR Zaporozhye,
depois do triunfo na Ucrânia por 26-18.
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  Corte: 1 de 1ID: 58456842 20-03-2015
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aNDeBol

Benfica mais 
perto das 
‘meias’ da Taça 
Challenge 

O Benfica venceu em casa dos 
polacos do KS Azoty-Pulawy, por 
37-29, e ficou perto de assegurar 
a qualificação para as meias-finais 
da Taça Challenge de andebol.

Tal como o ABC, que venceu 
para a mesma prova em casa dos 
finlandeses do Cocks, por 27-22, 
também o Benfica se colocou em 
vantagem na eliminatória, ao triun-
far em casa dos polacos.

Caso as equipas do Benfica e do 
ABC eliminem os seus adversários, 
e de acordo com o esquema já defi-
nido, escapam a um confronto en-
tre si nas meias-finais, que passa a 
ser só possível na final.

O ABC também está 
em vantagem nesta 
eliminatória depois de 
bater o Cocks.
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O fim de semana de andebol madei-
rense englobou mais uma atividade para
os bambis, desta feita organizada por um
dos mais recentes clubes que integram a
Associação de Andebol da Madeira. Se-
diado na freguesia de São Roque, o
Grupo Desportivo Azinhaga desenvol-
veu, com enorme sucesso, no Campo do
Encontro o seu 1.º Andebol Kids com a
presença de cerca de 100 crianças de vá-
rios clubes onde a alegria foi a nota do-
minante.
Já os minis, encerraram a 2.ª Taça Mé-

guin Service Center com a última con-
centração em andebol de 5 e de 7 dispu-
tadas nos pavilhões da Bartolomeu e do
Funchal respetivamente. As cerca de 160
crianças envolvidas demonstram a cada
dia que passa que o aumento do número
de jogos que se verificou está a dar frutos
e hoje assistem-se a pormenores fantásti-
cos dos atletas.
Na competição regional, o destaque

vai para o jogo de infantis masculinos,
onde o primeiro classificado C.D. Barto-
lomeu Perestrelo visitava o segundo, o
CD Infante. Frente a uma equipa invicta
até à data, não se adivinhava uma tarefa
fácil para os jovens do Monte mas o jogo
foi de uma intensidade e incerteza até fi-
nal que muito dignificam o andebol re-
gional. Com o resultado final de 25-27 o
título regional, fica praticamente entre-
gue ao Bartolomeu Perestrelo. 
No mesmo escalão, nos feminino, li-

deram o Bartolomeu Perestrelo e CS Ma-
deira A, ambas  invictas nesta 2.ª fase.
Nos iniciados imperou a lei do “mais

forte”, isto é, AM Madeira SAD em mas-
culinos e CS Madeira A em femininos
venceram os seus jogos e lideram as res-
petivas primeiras fases.
Nos juvenis masculinos o C.D. Bartolo-

meu Perestrelo recebeu e venceu o Aca-
démico do Funchal e mantém assim a dis-
tância para o seu perseguidor o AM

Madeira SAD, que também venceu seu
jogo com o CS. Marítimo. Ficam assim a
faltar apenas três jornadas para disputar e
os rapazes da Bartolomeu veem o título
de campeões cada vez mais próximo.
Nos femininos tudo igual já que C.D.

Bartolomeu Perestrelo e C.S. Madeira A
confirmaram o favoritismo e provaram
que a decisão do campeonato será res-
trita aos confrontos entre as duas equipas.
Para terminar com chave de ouro, re-

ferência especial para a chamada de vá-
rias atletas de clubes filiados na AAM para

as Seleções Nacionais. Patrícia Morais da
Bartolomeu é a representante da Região
nas Juniores B que vão disputar o Apura-
mento para o Europeu do escalão. Nas Ju-
niores A as convocadas foram Sandra
Gonçalves, Cláudia Vieira e Nádia Nunes
do CS Madeira e Anaís Gouveia, Érica Ta-
vares e Patrícia Fernandes do Madeira
SAD. Na seleção A, a treinadora “madei-
rense” Sandra Fernandes convocou Re-
nata Tavares e Catarina Ascenção do Ma-
deira SAD e Sara Gonçalves do CS
Madeira. 

Azinhaga organizou
1.º andebol kids

B. Perestrelo venceu o Infante e é quase campeão regional nos infantis masculinos.

OS JOVENS ANDEBOLISTAS MADEI-
RENSES CONTINUAM A PROMETER
MUITO, COM EXCELENTES PRESTA-
ÇÕES, QUER NA CONCENTRAÇÃO OR-
GANIZADA PELO AZINHAGA, PARA OS
BAMBIS, QUER NA TAÇA MÉGUIN SER-
VICE CENTER, PARA OS MINIS.

Entre bambis e minis, estiveram em ação cerca de 260 jovens andebolistas
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Angola derrota RD Congo no torneio pré-olímpico
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20-03-2015

Meio: Sapo Online - Sapo Desporto Online

URL:: http://desporto.sapo.pt/andebol/angola/artigo/2015/03/20/andebol-feminino-angola-derrota-rd-congo-no-

torneio-pre-olimpico

 
Angola: Seleção feminina de andebol
 
 Por SAPO Desporto c/Angopsapodesporto@sapo.pt
 
 A seleção de Angola venceu esta sexta-feira, no pavilhão da Cidadela, a similar da República
Democrática do Congo, por 36-28, em jogo da segunda jornada do torneio pré-olímpico em andebol
sénior feminino.
 
 Ao intervalo as angolanas já levavam vantagem de seis golos (19-13).
 
 Quarta-feira, na abertura, o combinado angolano suplantou o Senegal por 38-21. Sábado defronta a
Tunísia e, em caso de vitória, conquista o torneio e apura-se automaticamente para os Jogos
Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016.
 
 20-03-2015 21:13Sábado, Angola defronta a Tunísia e, em caso de vitória, conquista o torneio e
apura-se automaticamente para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016.
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Pinhel, Figueira de Castelo Rodrigo 
e Mêda acolhem, entre hoje e sábado, 
o  Torneio 4 Nações de andebol em que 
participam as seleções juniores femininas 
de Portugal, Espanha, França e Alemanha.

A competição começa hoje no Pavi-
lhão dos Desportos de Figueira de Castelo 
Rodrigo onde vão jogar Portugal-França 
(15h30) e Espanha-Alemanha (21 horas). 
Amanhã, defrontam-se Alemanha-França 
(16 horas) e Portugal-Espanha (21 horas) 
no Multiusos de Pinhel. A última jornada 

realiza-se no pavilhão municipal da Mêda 
com as partidas França-Espanha (19 horas) 
e Portugal-Alemanha (21 horas). Para este 
torneio, a seleção lusa escolheu a cidade de 
Pinhel para estagiar ao longo desta semana. 
Hoje, além dos treinos, há uma sessão de autó-
grafos na sede do Agrupamento de Escolas de 
Pinhel a partir das 10 horas. O torneio é uma 
organização conjunta dos três municípios do 
distrito da Guarda, em parceria com a Fede-
ração de Andebol de Portugal e a Associação 
de Andebol da Guarda.

Andebol

Torneio 4 Nações joga-se em Figueira, Pinhel e Mêda
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 Ò andebol

junioreS da Sir 1º maio vencem 
na deSlocação à amadora 

A equipa de juniores masculinos 
da SIR 1º Maio obteve uma impor-
tante vitória no último fim-de-sema-
na, ao bater a formação do Bairro 
de Janeiro por 30-21, na desloca-
ção à Amadora. Com o triunfo, o 
conjunto de Picassinos subiu para 
o terceiro lugar da classificação do 
Campeonato Nacional da II Divi-
são.

Para a segunda fase do nacional 
jogaram igualmente as juvenis e as 
juniores. Ambas perderam. As juve-
nis foram derrotadas em casa do 
Valongo do Vouga, por 17-22, e as 
juniores em Canelas, pelo Arsenal 
(31-34).

Ainda no Nacional, mas na fase 
regular, os infantis foram ganhar 
ao Cister de Alcobaça por 32-25, 
enquanto as infantis perderam (13-

38) com o Dom Fuas.
Nas competições regionais des-

taque para a vitória dos seniores 
em casa, por 36-23, frente ao Te-
lheiras. Já os juvenis receberam o 
NDA Pombal, tendo perdido por 
27-29.  As juvenis B foram perder 
ao Colégio João de Barros por 
36-4 para a Taça Primavera e as 
iniciadas sofreram uma derrota (13-
15) em casa com os 20 Km de Al-
meirim.

Este fim de semana destaque 
para dois jogos no Pavilhão Mu-
nicipal da Marinha Grande Nery 
Capucho. Sábado, pelas 18h, as 
seniores jogam para a fase final da 
II Divisão frente ao Assomada. Para 
domingo está reservado o encontro 
com o Sassoeiros para o Nacional 
de Juniores, pelas 17h. ß
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Na deslocação ao recinto do CD Pateira em
Fermentelos, no jogo referente à 2.ª jornada do
Campeonato Nacional da 2.ª divisão de juvenis de
andebol, a Casa do Povo da Vacariça saiu derrotada
num jogo que foi equilibrado até aos vinte e cinco
minutos do primeiro tempo.
Apresentando-se sem alguns dos seus atletas fulcrais,

Vacariça sofre pesada derrota na 2.ª
jornada frente ao Pateira

ANDEBOL

principalmente nos processos
ofensivos, o Vacariça conseguiu
manter o jogo equilibrado até ao
momento da expulsão do
central Francisco Fernandes.
Mesmo assim, o resultado ao
intervalo registava uma
vantagem de apenas dois golos
para a equipa da casa (13-11).
Sem o seu organizador de jogo,
a equipa sentiu várias
dificuldades para ultrapassar a
defesa contrária, cometendo
várias falhas técnicas e
precipitando alguns remates,
permitindo inúmeras situações
de contra ataque, as quais

foram avolumando progressivamente a vantagem
do Pateira. Vitória justa dos jovens da Pateira (31-
19), com uma boa arbitragem da dupla vinda de
Braga. Os juvenis da Vacariça recebem, na
próxima jornada, o Salvaterra de Magos, a 14 de
Março pelas 13h 45m horas, no Pavilhão Municipal
do Luso.
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Andebol
AAC inicia 
regional 
de iniciados
a ganhar

OS INICIADOS ini-
ciaram no passado � m 
de semana o campeonato 
regional da sua categoria, 
recebendo e vencendo 
(37-28) o Vacariça. Ali-
nharam e marcaram: Ra-
fael Silva (6), Francisco 
Sousa (2), Gonçalo Matos 
(4), Luis Melo, Bernardo 
Rodrigues, Bruno Almei-
da (5), José Canas (3), 
Luis Oliveira (2), Diogo 
Guerra (7), Gabriel Men-
des, Gonçalo Matos (3), 
João Francisco (2), Duarte 
Fernandes (3) e Ricardo 
Gomes. Treinador: Iolan-
da Sousa. Domingo (15h) 
joga com a Académica, 
em Coimbra (pavilhão 
universitário nº 3).

Os minis masculinos 
do AAC receberam e 
venceram a Académica 
de Coimbra, por 23.10, 
tendo alinhado e marcado: 
Gonçalo Ferreira, Rodrigo 
Francisco (5), Leonardo 
Morais, António Mendes 
(3), Manuel Dias, Francis-
co Oliveira, Luís Pires (4), 
Duarte Fernandes (10) e 
Ruben Pires (1). Treina-
dor: Bruno Oliveira. Sába-
do, jogam com o Ílhavo na 
Gafanha da Encarnação.

Os juniores masculinos 
do Águeda Andebol Clu-
be receberam e perderam 
(28-36) com o São Ber-
nardo, para o campeonato 
regional, tendo alinhado e 
marcado: Alexandre Fer-
nandes (3), Edgar Santos 
(2), Nuno Marques, José 
Santos (5), José Baptista 
(2), Jorge Ferreira, José 
Lima (1), Bernardo Pires 
(1), Luís Almeida (4), 
Bruno Correia (2), João 
Sousa (8), Quenede Pires 
e Bruno Prazeres. Treina-
dor: Bruno Oliveira. Do-
mingo (16h30) recebem 
a Sanjoanense.

Os juvenis masculinos 
iniciam sábado a sua par-
ticipação no campeonato 
regional, recendo o Ílhavo 
às 16h30. Página 83
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ANDEBOL O S. Paio de Oleiros perdeu na 
recepção ao FC Gaia por números esclarece-
dores (17-31), em jogo referente à 22.ª jornada 
da 1.ª fase do Campeonato Nacional da 2.ª Di-
visão, Zona Norte. Com um início de jogo forte 
e determinado o FC Gaia veio vencer em S. 
Paio de Oleiros num jogo que ao intervalo es-
tava 7-16. No reatamento o S. Paio de Oleiros 
conseguiu encurtar a desvantagem até aos 
seis golos, mas essa reacção terminou com 
um contra-ataque falhado que podia animar 
o jogo e que teve o resultado inverso. A partir 
desse momento o FC Gaia voltou a ficar mais 
forte e até ao final alargou a vantagem para 
números pesados. Os oleirenses estão no 
12.º e antepenúlti-
mo lugar da tabela 
classificativa.

Resultados dos es-
calões de formação
Juvenis: AD Afifen-
se, 36 - CDC S. Paio 
Oleiros, 26
I n i c i a d o s :  C D C 
S.Paio Oleiros, 53 
-AD Sanjoanense 
B, 9
Infantis: CDC S.Paio 
Oleiros, 33 - Cai Con-
ceição, 23
Min is  G A:  CDC 
S.Paio Oleiros A, 27 
- SC Espinho A, 19 
Minis G C: SC Es-
pinho B, 26 - CDC 
S.Paio Oleiros B, 12

S. Paio de Oleiros averba 
derrota pesada
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CONCELHO q  Com o apoio dos clubes e associações locais

Modalidades desportivas nas escolas
A Câmara Municipal está a 

promover, em parceria com os 
clubes e associações locais, acções 
de divulgação de diferentes mo-
dalidades desportivas em várias 
escolas do Concelho. O grande 
objectivo é incentivar as crianças e 
jovens à prática de actividade física 
e desportiva regular. Estas acções 
incidem num universo de cerca de 
14 mil crianças e jovens de escolas 
do pré-escolar, 1º Ciclo, EB 2,3 e 

Secundárias.
As acções de divulgação nas 

escolas são agendadas através do 
Gabinete de Projectos Educativos 
da Câmara Municipal, que arti-
cula com os clubes e associações 
interessados a definição da faixa 
etária mais ajustada às respectivas 
modalidades e estabelece o contac-
to com os agrupamentos de escolas 
envolvidos. 

Para as crianças e jovens esta é 

uma excelente oportunidade para 
conhecerem e contactarem com 
novas modalidades em contexto 
escolar, perspectivando-se a me-
lhoria da sua saúde, bem-estar e 
qualidade de vida, bem como o au-
mento do número de praticantes.  

Para além destas acções durante 
o ano lectivo, a Câmara Municipal 
vai proporcionar ainda a possibi-
lidade dos clubes e associações 
fazerem demonstrações similares 

nos períodos de férias escolares.
No âmbito desta iniciativa, a 

Câmara Municipal conta, para já, 
com a parceria do Clube Acadé-
mico da Feira (hóquei em patins e 
ténis), Clube Desportivo Feirense 
(judo), DAO (Viet Vo Dao), Clube 
Desportivo de Fiães (voleibol e 
ginástica/trampolins) e Centro 
Desportivo e Cultural de S. Paio 
de Oleiros (andebol), e acompanha 
todo o processo.
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Andebol
Tiago Pereira 
(Guimarães - Sport 
Lisboa e Benfica)

Artes Marciais
“Sacha” Oleksandr 
Pindrys (Braga – Vitória 
Sport Clube)

Atletismo
Salomé Rocha (Vizela – 
Sport Lisboa e Benfica)

Basquetebol
Paulo Cunha (Fafe – 
Vitória Sport Clube)

Canoagem
Alfredo Faria 
(Esposende – Grupo 
Cultural, Desportivo e 
Recreativo de Gemeses)

Ciclismo
João Matias (Barcelos – 
EC OFM/Quinta da Lixa)
Desporto Adaptado
Carlos Duarte 
(Guimarães – Associação 
de Recuperação de 
Cidadãos Inadaptados 
da Lousã)

Râguebi
Rui D`Orey Branco (Vila 
Nova de Famalicão – G. 
D. Direito)

Desportos 
Motorizados
Pedro Meireles 
(Guimarães – 
Automobilismo)

Futebol Amador
Nelson Silva (Vizela – 
C.C.D. Santa Eulália)

Futebol Profissional
“Ukra” André Monteiro 
(Vila Nova de Famalicão 
– F. C. Rio Ave)

Futsal
André Machado (Braga 
– Sporting Clube de 
Braga/AAUM)
Hóquei em Patins
Gonçalo Alves (Vila 
Nova de Famalicão – 
A.D. Oliveirense)

Natação
Ricardo Machado (Vieira 
do Minho – Sporting 
Clube de Braga)

Modalidades Diversas
Pedro Mendes (Braga – 
Triatlo – Sport Lisboa e 
Benfica)

Remo
Anthony Passos 
(Caminha – Sporting 
Clube Caminhense)

Voleibol
Carla Sousa (Vila Nova 
de Famalicão – Leixões 
Sport Clube)

Árbitro
Nuno Teixeira (Vila Nova 
de Famalicão – Voleibol)

Associações de 
Clubes
Associação de 
Basquetebol de Viana 
do Castelo

Consagração
Manuel Gomes – 
“Professor Neca” 
(Barcelos – Treinador de 
Futebol)

Clube Desporto 
Escolar
Escola Básica Gonçalo 
Sampaio (Póvoa de 
Lanhoso)

Clube Fomento 
Desporto Jovem
Futebol Clube de 
Amares

Clube Ligação 
Desporto/Cultura
Associação Teatro 
Construção (Vila Nova 
de Famalicão)

Dirigente Desportivo
Júlio Mendes 
(Guimarães – Vitória 
Sport Clube)

Evento
Arcos TT (Arcos de 
Valdevez)

Revelação
Miguel Vieira (Barcelos 
– Hóquei em Patins 
- Óquei Clube de 
Barcelos)

Treinador
Luís Cameira (Viana do 
Castelo – Natação)

Grande Prémio Júri 
Individual
Dulce Félix (Guimarães – 
Sport Lisboa e Benfica)

Grande Prémio Júri 
Colectivo
Hóquei Clube de Braga

O

HC BRAGA/SABSEG E DULCE FÉLIX 
FORAM OS VENCEDORES DA NOITE

Famalicão foi o concelho que mais vezes “subiu” ao palco

Best Club, em 
Amares, foi o 
palco de mais 
uma edição do 

troféu “O Minhoto”, que 
distingue, anualmente, 
os melhores desportistas, 
clubes, dirigentes, árbitros 
e personalidades ligadas 
à prática desportiva no 
nos 24 concelhos dos 
distritos de Braga e 
Viana do Castelo. “Para 
nós, não foi um custo, 
foi um investimento de 
promoção do concelho, 
nomeadamente, a 
gastronomia”, explicou o 
presidente do município que recebeu o evento, Manuel Moreira. 

Os grandes vencedores da noite foram o HC Braga e Dulce Félix, que 
receberam o Grande Prémio do Júri. “Modéstia à parte, penso que foi um 
prémio merecido. Somos o clube que mais títulos ganhou para a cidade de 
Braga nos últimos cinco anos, regionais, nacionais e internacionais, e isto é o 
corolário de um trabalho sério que temos desenvolvido. Dedico esta distinção 
a toda a estrutura”, disse Luís Botelho, presidente do HC Braga/Sabseg, que 
acredita que o “troféu europeu de sub-17 fez toda a diferença”. Dulce Félix 
estava radiante com o prémio: “É um orgulho muito grande e o resultado 
de um esforço muito grande e de conquista que só são possíveis com o apoio 

dos meus treinadores, o 
meu clube – o Benfica e a 
CM de Guimarães. Estou 
muito feliz”.

Por curiosidade, refira-
se que o concelho de 
Vila Nova de Famalicão 
venceu os restantes num 
“campeonato à parte”, 
com seis galardoados, 
seguido de Guimarães, 
com cinco.

“OS MINHOTOS” 2014

Texto: Manuel Costa
Fotos: Alexandre Ribeiro /WAPA  
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40
SAIBA QUEM FORAM OS 
VENCEDORES

TROFÉU “O MINHO”
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As atletas do Colégio de

Gaia, Bebiana, Patrícia

Lima e Ana Gante foram

convocadas para repre-

sentar a Seleção Nacional

no II Torneio Internacional

de Leiria,  que irá decorrer

de 20 a 22 de Março, e

contará com a partici-

pação da Finlândia, Itália e

Noruega.

TRÊS ATLETAS
COLEGIAIS
NA SELEÇÃO

ANDEBOL
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ANDEBOL / TAÇA DISTRITAL DR. RUI FARIA SENIORES FEMININOS

Equipa de Alcobaça conquistou troféu
PAVILHÃO MUNICIPAL DA BATALHA
CISTER SA  28
MÓNICA PADEIRO, ADRIANA NETO, CRISTINA PEREIRA, 
CAROLINA DAMAS (10), MARIA VIEIRA (6), MARGARIDA 
GOUVEIA (4), ANA SOFIA SANTOS (3),MARISA RIBEIRO (2), 
JOANA SANTOS (1), BRUNA SILVA (1), MARIA MENESES (1), 
CECILIA SOUSA. 
TÉCNICO PRINCIPAL: ABEL FERREIRA. TÉCNICO ADJUNTO: 
TIAGO BERNARDES. DIRIGENTE: ANTÓNIO LORVÃO
SIR 1º MAIO  25

As seniores femininas do Cister SA, con-
quistaram no passado dia 28 de Fevereiro, a 
Taça Distrital, Dr. Rui Faria, ao vencer o SIR 
1º Maio de Picassinos, Marinha Grande, por 
28-25, numa Final emocionante realizada no 
Pavilhão Municipal da Batalha.
A equipa liderada por Abel Ferreira não co-
meçou o jogo da melhor maneira, mas rapi-
damente deu a volta e ao intervalo vencia por 
15-11. No reatar do jogo a equipa adversaria 
conseguiu equilibrar o resultado, no entan-
to as atletas do Cister nunca permitiram que 
o adversário fosse superior mantendo sem-
pre o resultado fi nal na incerteza. No ultimo 

lance do encontro, com as equipas empata-
das, o Cister benefi cia de um livre de 7 metros 
(penalty) a seu favor que poderia resolver o 
jogo, no entanto a atleta que até aí contava 
com uma efi cácia de 100% na marcação des-
tes livres não foi feliz, levando o encontro para 
a decisão na marcação de Livre de 7m, como 

previa o regulamento da prova. Neste capitu-
lo, a efi cácia das guarda redes e marcadoras 
do Cister foi maior e o troféu veio merecida-
mente para Alcobaça. A Taça  foi entregue  ao 
Cister  SA pelas mãos de D. Isabel Faria viúva 
do malogrado Dr. Rui Faria.  

A equipa feminina do Cister SA

D.
R.
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g A sede do Sporting da Horta foi
pequena para ver a banda alentejana
Virgem Suta neste último sábado, 7 de
Março, que teve início às 23h30, mais
coisa menos coisa. A associação
Musical Música Vadia, com a co-pro-
dução do FAZENDO, está a organizar
o Múma – Música em Março – que
contou desta feita com a presença de
Jorge Benvinda e Nuno Figueiredo,
dois músicos bem dispostos e disponí-
veis para irradiar de energia, alegria e
boa música uma sala com a sempre
habitual apetência para a festa em noi-
tes de fim de semana. Em dia de derro-
ta do Andebol do Sporting local frente
à filial de Alvalade e, dada as condi-
ções atmosféricas patenteadas, bastou
uma bateria e uma guitarra para ani-
mar aquele ambiente nocturno. O
bilhete do evento teve um preço bas-
tante acessível, apenas cinco euros,
que, associado a vários outros ingre-
dientes, foi o suficiente para abrilhan-
tar este concerto marcado pela pro-
messa de bailarico com rasgos de
música tradicional efusiva. 

Deste modo, a banda escolhida para
este segundo concerto pratica um pop

escorreito, alegre, típico para animar
festas de gente com vontade de passar
um serão de cantorias e folguedo. Os
Virgem Suta alinharam para este seu
primeiro concerto em terras faialenses
canções do primeiro álbum homóni-
mo, prosseguindo a continuação da
apresentação do segundo disco “Doce
Lar”, recusando-se de qualquer modo
a levantar ponta do véu do terceiro
disco pronto para ser lançado no início
de Setembro, ainda sem nome.
Abriram as hostilidades com “Bem-
vindos!”, cantando logo de seguida o
tema “Ressaca”, agarrando de imedia-
to o público com “Não Sou Deste
lugar”, sobretudo quando puseram
toda a gente a cantar a canção:
“Levanto agora os ossos do sofá enco-
vado/É hora de eu me mimar/O
mundo anda louco/E o meu lugar não
é aqui/Estou longe de o encontrar”.
Prosseguiram com a versão de Amália
“Dá-me um Beijo” e, recuperaram o
ensejo com “Exporto Tristeza”, um
delicado tema sobre o desconforto
com o país e o mundo em que habita-
mos mas que continha o risco de bai-
xar o tom: “Contra a pobreza exporto
a minha tristeza/Contra a miséria já
nem faço cara séria/Se estou com fome

canto o fado p'ra esquecer”.
Recuperaram o fôlego mais tarde com
a música “Linhas Cruzadas”, canção
que entrou na banda sonora da teleno-
vela portuguesa “Olhos nos Olhos”,
reacendendo novamente a chama do
público em comunhão com a banda.
Após as divertidas e animadas “Beija-
me na Boca” e “Maria Alice”, o auge
chegaria com as versões de
“Absolutamente”, de Carmen
Miranda, “Playback”, de Carlos Paião
e ainda “Amiga da Minha Mulher”, do
brasileiro Seu Jorge. O concerto termi-
naria com o regresso ao palco para os
encores de “Se Deus Quiser”, “Mula
da Agonia”, sendo o palco invadido e
composto de “mulheres bonitas” para
cantar em conjunto “Tomo Conta

Desta Casa”. 
Porventura, para repousar de tanto

folguedo, anunciando assim que a
festa já ia bem lançada após uma hora
e meia de músicas com refrões simples
e directos, tal como se quer quando o
objetivo é o divertimento e a partilha.

Antes do concerto houve ainda
tempo para abordar em conversa o
processo criativo na construção dos
temas do grupo bem como abordar a
longa travessia até à edição do álbum
de estreia, recheado de peripécias e
aventuras, bem como a grande viagem
que o segundo disco proporcionou e
consolidação de uma carreira musical
com mais de duas décadas a tocar jun-
tos. Jorge Benvinda e Nuno
Figueiredo contaram assim: “Quando

terminámos a digressão do “Doce
Lar”, constatámos que demos concer-
tos em tudo o que era sítio neste país,
realizámos mais de cem concertos,
inclusive fomos à Hungria, ao Canadá
e ao Brasil. Foi aí que que tivemos
uma necessidade muito grande de
olhar para dentro, daí o contraste e a
ironia na escolha do nome para dar ao
disco”, afirmaram. 

Os músicos referiram que têm den-
tro de si uma necessidade profunda e
latente de falar do quotidiano e da vida
que se encontra à sua volta.
Orgulhosos pelo seu cante alentejano
ser motivo de preservação, estudo e
divulgação ficaram com vontade de
voltar aos Açores e ao Faial para tocar
e divertir-se ainda mais. Aqui sentimo-
nos em casa”, concluíram.

Por fim, foi desvendado a origem do
nome do grupo que tem uma tradução
imediata a indicar equilíbrio, serenida-
de, sobretudo quem se entrega e facil-
mente se envolve na transmissão de
canções e emotividade pura das can-
ções, fazendo disso vida e expressão
da existência. 

Foi a tudo isso a que assistimos e por
essa razão devemos fazer um brinde.
Um brinde a vós!

VirGeM SUta: Um Brinde a Vós!
fernando nunes
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g O Sporting Club da Horta (SCH)
começou com o pé esquerdo os quartos de
final do play off do grupo A. No último
sábado, 7 de março, os faialenses recebe-
ram no Pavilhão da Horta o Sporting
Clube de Portugal (SCP) e perderam por
uns expressivos 23-31.

O jogo até começou equilibrado, regis-
tando-se na metade da primeira parte uma
igualdade 6-6. No entanto o resto do jogo
passou totalmente para as mãos dos leões,
que facilmente chegaram ao intervalo a
vencer por 10-15.

O SCH continuou sem conseguir sur-
preender no segundo tempo e deixou o
jogo terminar com o marcador nos 23-31,
resultado que os deixa mais longe da pas-

sagem ao grupo dos quatro melhores do
campeonato.

Nos restantes jogos desta jornada não
houve surpresas. Com os favoritos, todos a
jogar fora e a vencerem os seus confrontos
e a seguirem para a segunda mão desta
fase.

O Madeira SAD recebeu e perdeu com
o ABC/UMinho por 21-33, enquanto o
Águas Santas/Milaneza conseguiu tam-
bém arrasado pela concorrência, perdendo
por 24-35 frente ao SL Benfica.

O Passos Manuel – FC Porto foi adiado
para dia 11 devido aos compromissos
europeus dos dragões.

A segunda mão dos quartos de final
deste grupo A joga-se ao longo dos próxi-

mos dias. O primeiro desses jogos é o SL
Benfica – Águas Santas/Milaneza marca-
do para dia 11 no Pavilhão da Luz. O SCH
desloca-se ao reduto do SCP no sábado,
dia 14, por sua vez o Madeira SAD vai ao
norte do país, à cidade de Braga, no dia 18
defrontar o ABC/UMinho.
GrUpo DE DESproMoção Só
JoGA A 14 DE MArço

O Delta/Beleneses- Santo Tirso e o
Maia-ISMAI – Xico Andebol só terão
lugar durante o próximo fim-de-semana,
dia 14 de março. Essa será a primeira das
seis jornada a se jogar do grupo B, que vão
definir quais as duas equipas deste conjun-
to que irão descer ao segundo escalão já na
próximo época. AG

CAMpEonATo fIDElIDADE AnDEBol 1

Sporting da Horta não consegue
superar expectativas
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andebol: Seniores femininos 
do Cister Sa entram a vencer

o Cister sa foi ganhar a ansião (32-33) na 
1.ª jornada da taça da primavera em seniores/
juniores femininos. a estreia do dom Fuas 
aC foi adiada para o próximo sábado, com a 
deslocação à Batalha. na 1.ª divisão de juvenis 
masculinos, o Cister sa derrotou o 3 aaa (40-
33) e averbou a terceira vitória consecutiva, 
ficando mais perto de garantir a manutenção 
no escalão principal.
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