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Passagem joga-se hoje em Braga

Hoje às 21 horas
ABC/UMinho recebe
hoje Madeira Sad
O ABC/UMinho recebe hoje, a
partir das 21 horas, no Pavilhão
Flávio Sá Leite, o Madeira SAD,
no segundo jogo dos quartosde-final do play-off do Campeonato Nacional Andebol 1, com
arbitragem da dupla Mário Coutinho /Ramiro Silva (Aveiro).
Os minhotos venceram (21-33)
no primeiro jogo, no Funchal,
como venceram também nas
duas partidas da fase regular,
em Braga (35-31) e na Madeira
(21-31).
O ABC vai querer arrumar cedo a
eliminatória para se preparar o
jogo com o Cocks, com quem
voltam a jogar sábado, em Braga
(16 horas), depois da vitória na
Finlândia (22-27).
Às 20 horas, no Dragão Caixa, o
FC Porto recebe o Passos Manuel,
com arbitragem de Fernando
Costa/Diogo Teixeira (Braga).
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Dirigentes e responsáveis com a mascote do torneio: “Manias”

“Andebolmania”
toma conta de
S. João da Madeira
Competição Com 80 equipas e 1.300 atletas, o evento
realiza-se de 1 a 4 de Abril e promete deixar cerca de
400 mil euros na economia local
Andebol
Torneio Internacional

Alberto Oliveira e Silva
De 1 a 4 deAbril, a “Andebolmania” voltará a tomar conta de
São João da Madeira, cortesia
da Associação Desportiva Sanjoanense (ADS) e dos seus parceiros institucionais e empresariais, que voltam a tornar possível o Torneio Internacional de
Andebol, que junta formações
portuguesas e espanholas, em
masculinos e femininos.
A amplitude desta organização é bem demonstrada pelos
números previstos: 80 equipas,
43 das quais vindas do país vizinho, representadas por 1.300
atletas, que proporcionarão
220 jogos, em todos os pavilhões da cidade/município e
num pavilhão da vila vizinha
de Arrifana, localidade do Município da Feira.
Com previsão de que a competição trará um afluxo de visitantes a São João da Madeira
que se situará entre os seis e os
oito mil, a organização tem a
expectativa de garantir um impacto positivo na economia local num valor entre os 350 e os
400 mil euros, estando cerca

de 70 voluntários a ajudar a pôr
a iniciativa em marcha.
Novidade desta edição será
o “Best Trick Show”, evento
inédito que, na noite do dia 3
de Abril, encherá o Pavilhão
das Travessas de virtuosismo
andebolístico e de acrobacias.
Está prevista a participação de
nomes consagrados da modalidade, nomeadamente de jogadores da selecção nacional.
Entre as formações nacionais
que vão competir, destaque
para os gigantes Benfica e FC
Porto, mas também para históricos da modalidade, como
o Académico do Porto.
Dirigentes e apoiantes
elogiam o evento
José Pedro Silva, vice-presidente da ADS para o Andebol,
assinalou que foi tentada a participação de equipas de fora da
Península Ibérica, acentuando
ter estado “quase” acertada a
presença de dois colectivos africanos. Esta situação não se concretizou, mas revelou que, para
2016, já está garantida uma
equipa francesa e referiu que o
“Andebolmania” será, também,
promovido na Eslovénia.
Luís Vargas, o presidente da
Sanjoanense, sublinhou que o

torneio é o evento periódico realizado na dita “cidade do trabalho” que conseguiu “mais projecção a nível internacional”. O
dirigente considerou que a “loucura”iniciada há um ano, quando esta realização subiu um patamar em termos do número de
participantes e da envolvência
organizativa, se vê novamente
justificada pelo sucesso antevisto para a edição deste ano.
Miguel Oliveira, vice-presidente da Câmara Municipal e
Helena Couto, presidente da
Junta de Freguesia, realçaram
o empenho das autarquias
nesta organização, louvando o
trabalho do clube mais representativo da cidade. Já João
Lemos, presidente da Associação de Andebol de Aveiro, salientou tudo o que o clube sanjoanense tem feito em prol da
modalidade, nomeadamente o
seu “trabalho em prol da juventude”, definindo a competição como “um dos maiores
torneios do país”.
Quanto a apoios, para além
do poder local, registe-se a colaboração da corporação local
dos bombeiros voluntários, da
PSP, de estabelecimentos escolares e ainda do universo
empresarial. |
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Andebolmania’2015 “vai parar”
S. João da Madeira em Abril P25
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ANDEBOL
TAÇA DE PORTUGAL
FEMININO
Quartos-de-final
CJ Barros-Madeira SAD
Juve Mar-MaiaStars
Passos Manuel-NDS Joana
Alcanena-Alavarium

22-27
18-28
21-25
25-22

2.ª DIVISÃO NACIONAL
MASCULINO
22.ª Jornada
Benfica B-CDE Camões
Boa Hora-Loures
Ílhavo-Benavente
Sismaria-Almada
Alto Moinho-Sam. Correia
Torreense-Marienses
Vela Tavira-Vit. Setúbal
J
Boa Hora
22
Benfica B
22
CDE Camões 22
Marienses
22
AC Sismaria
22
Benavente
22
Vit. Setúbal
22
Ílhavo
22
Torreense
22
Alto Moinho 22
Loures
22
Almada
22
Samora Correia 22
Vela Tavira
22

V
19
17
15
15
15
12
10
7
8
8
6
5
3
2

E
0
1
3
1
1
2
1
4
2
2
2
2
1
2

D
3
4
4
6
6
8
11
11
12
12
14
15
18
18

24-30
40-21
26-33
32-21
28-14
25-30
24-32
P
60
57
55
53
53
48
43
40
40
40
36
34
29
27

Próxima jornada
Marienses-Benfica B, CDE CamõesBoa Hora, Loures-Ílhavo, Vit. SetúbalAC Sismaria, Almada-Alto Moinho,
Samora Correia-Torreense, Benavente-Vela Tavira.

Página 8

A9

ID: 58418036

18-03-2015

Tiragem: 8500

Pág: 23

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 7,98 x 9,39 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 3

RECEBE, HOJE, O MADEIRA SAD
ABC tem as meias-finais
nas mãos hoje
O ABC está de regresso ao Pavilhão Flávio Sá Leite
onde, hoje, a partir das 21h00, defronta o Madeira SAD
no segundo encontro dos play-off (quartos de final) do
camepeonato de andebol, tendo tudo a seu favor para
garantir a presença nas meias-finais da competição.
Depois da vitória conseguida na Madeira (33-21), os
bracarenses precisam hoje de vencer os insulares para
garantirem presença na próxima ronda do apuramento
do campeão nacional. Os números não interessam,
mas sim a vitória, uma vez que esta fase se disputa
“à melhor de três”. O encontro será dirigido pela dupla
Mário Coutinho/Ramiro Silva.
Importa ainda recordar que, esta época, o ABC venceu
todos os jogos que disputou com o Madeira SAD.
Também hoje, o FC Porto pode carimbar a presença
nas meias-finais se vencer o Passos Manuel, em partida
que se inicia às 20h00.
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• ABC recebe hoje Madeira SAD
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PÁGINA 23

ABC recebe hoje
Madeira SAD
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FC Porto e ABC querem já fechar "meias"
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procuram assegurar passagem à ronda seguinte FC Porto e ABC vão tentar já hoje garantir o
apuramento para as meias-finais do Campeonato de Andebol 1. Depois de vencerem, fora de casa,
respetivamente, Passos Manuel e Madeira SAD, nos primeiros jogos dos quartos-de-final, as duas
equipas procuram arrumar já a eliminatória e poder começar a pensar nos jogos europeus da EHF onde o FC Porto recebe o Skjern Hanbold - e Taça Challenge, com o ABC a defrontar, em Braga, os
finlandeses do Cocks, no fim de semana. Apesar do franco favoritismo, o conjunto portista encara a
partida com os "estudantes" com cuidado. "Esperamos uma equipa que vem à procura da vitória,
depois de perder em casa, para se manter no playoff. Não vamos deixar que eles concretizem os seus
objetivos, fazendo o que é habitual, começar forte e vencer", disse Alexis Borges. A equipa minhota do
ABC ainda não perdeu com o Madeira SAD. No 1.º jogo dos quartos-de-final, venceu, por 21-33, no
Funchal e na fase regular somou dois triunfos (35-31 e 31-21).
, 18 março de 201501:39
V.V.
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01:39 . Record Por V.V. - Record FC Porto e ABC vão tentar já hoje garantir o apuramento para as
meias-finais do Campeonato de Andebol 1. Depois de vencerem, fora de casa, respetivamente, Passos
Manuel e Madeira SAD, nos primeiros jogos dos quartos-de-final, as duas equipas procuram arrumar
já a eliminatória e poder começar a pensar nos jogos europeus da EHF - onde o FC Porto recebe o
Skjern Hanbold - e Taça Challenge, com o ABC a defrontar, em Braga, os finlandeses do Cocks, no fim
de semana.Apesar do franco favoritismo, o conjunto portista encara a partida com os "estudantes"
com cuidado. "Esperamos uma equipa que vem à procura da vitória, depois de perder em casa, para
se manter no playoff. Não vamos deixar que eles concretizem os seus objetivos, fazendo o que é
habitual, começar forte e vencer", disse Alexis Borges.A equipa minhota do ABC ainda não perdeu com
o Madeira SAD. No 1.º jogo dos quartos-de-final, venceu, por 21-33, no Funchal e na fase regular
somou dois triunfos (35-31 e 31-21).
FC Porto e ABC vão tentar já hoje garantir o apuramento para as meias-finais do Campeonato de
Andebol 1...
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Minutos de Desporto [13] 17 de Março de 2015 by Rui Santos Dulce Félix abre a edição desta semana
do "Minutos de Desporto". Também falamos de Fernando Pimenta, da Taça Challenge em Andebol e da
Taça Europeia Feminina em Hóquei em Patins, conquistada pelo Benfica. About these ads Categoria :
Crónicas, Desporto, Multimédia Etiquetas : Desporto ? New Deal à europeia "Holi Hai! " - Feliz Holi ?
17 de Março de 2015
Rui Santos
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ABC/UMinho recebe Madeira
com um triunfo de vantagem
AMANHÃ ÀS 21 HORAS, no Pavilhão Flávio Sá Leite, o ABC/UMinho joga frente ao Madeira SAD o
acesso às meias-finais do play-off do campeonato nacional Andebol 1.
ANDEBOL

| Rui Serapicos |

O ABC/UMinho recebe amanhã,
às 21 horas, no Pavilhão Flávio
Sá Leite, o Madeira SAD, na segunda mão dos quartos-de-final
do playoff do campeonato nacional Andebol 1. Na primeira
mão, os bracarenses venceram
no Funchal (21-33). A diferença
de 12 golos não conta. A improvável vitória dos madeirenses
em Braga implicaria um terceiro
jogo de desempate, também no
Pavilhão Sá Leite.
“O que necessitamos contra o
Madeira SAD é de uma vitória e
ponto final. Por meia bola, por
dois, por três... ”, frisou ontem
Carlos Resende, em antevisão
ao jogo.
O Madeira Sad, na perspectiva
de Carlos Resende, “tem lacunas”, apesar de o treinador Paulo
Fidalgo procurar “explorar ao
máximo as suas possibilidades”.
Em termos tácticos, “é uma
equipa interessante, que coloca

ROSA SANTOS

Bruno Dias e Carlos Resende apelam à presença do público bracarense amanhã e no sábado

problemas” e “é interessante de
defrontar do ponto de vista estratégico”, acrescentou.
Bruno Dias, o guarda-redes
que ontem acompanhou Resende na conferência de imprensa,
salientou acerca do jogo com o
Madeira SAD que “trabalho espera-se sempre”. Sobre jogado-

res insulares que mereçam aos
minhotos especiais atenções,
destacou Nuno Silva e considerou que “eles têm um sete muito
organizado”, mas admitiu que o
clube madeirense sofre de um
plantel “curto”.
“Acho que no banco eles não
têm tantas soluções”, comentou.

Jogador e treinador apelaram à
presença do público, amanhã, e
no sábado, em jogo da Taça
Challenge.
Resende disse esperar chegar a
três meias-finais.
Para a Taça de Portugal, em
Loulé, tal objectivo está garantido e para a Taça Challenge, os

minhotos venceram na Finlândia
o Käsipalloseura Riihimäen
Cocks, por 27-22, que vem a
Braga disputar a segunda mão,
no sábado. No campeonato, caso, como é expectável, os bracarenses confirmem o apuramento,
vão a Lisboa medir forças com o
Sporting.

Página 19

A20

ID: 58400424

17-03-2015

Tiragem: 8000

Pág: 21

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 15,59 x 13,62 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Bracareses em terceiro lugar na II Divisão Nacional - Zona Norte

Arsenal da Devesa perde na visita
ao S. Bernardo mas mantém o sonho
ANDEBOL

| Rui Serapicos |

“Foi uma vitória incontestável
dos aveirenses, contra uma equipa que parece ter acusado a derrota do meio da semana contra o
S. Mamede”.
Este comentário é de Rui Ferreira, o treinador do Arsenal da
Devesa, após a derrota sofrida
(33-22) na visita ao Sao Bernardo, no sábado, em jogo a contar
para a 22.ª jornada do campeonato nacional de andebol da II
Divisão, Zona Norte.
Na opinião do mesmo responsável, apesar desta derrota, o
Arsenal da Devesa que beneficiou de resultado idêntico do seu
adversário directo no apuramento, a equipa da Académica de S.
Mamede (derrotada na sua des-

DR

Arsenal da Devesa mantém-se na corrida por um lugar na I Divisão Nacional

locação ao Boavista), continua
com “aspirações intactas” para
o apuramento à fase final de
acesso ao escalão maior, “agora
que julgamos que só existe uma
vaga em aberto, pois o Avanca e
AC Fafe face aos resultados verificados estão apurados”.

Disputadas 22 das 26 jornadas
desta primeira fase, o Avanca lidera com 61 pontos, seguido do
Fafe com 58, Arsenal da Devesa
com 55 e São Mamede com 51.
Sábado, às 21 horas, o Arsenal
da Devesa recebe no Pavilhão
Flávio Sá Leite o AC Fafe.
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+ meias-finais
Já apurados para as
meias-finais do play-off
estão o Benfica e o
Sporting, que afastaram
nos quartos o Águas
Santas e o Sp. Horta. Já
com uma mão na próxima
ronda, está o FC Porto, que
na primeira mão dos
quartos-de final venceu o
Passos Manuel por 26-36.
Nas meias-finais, o FC
Porto recebe o Benfica no
primeiro jogo e joga em
casa um eventual terceiro
encontro de desempate. É
assim por terem sido os
portistas a terminar a
primeira fase em melhor
posição. Pelo mesmo
motivo, se vencer o
Madeira, o ABC vai nas
meias-finais medir forças
com o Sporting, sendo em
Lisboa o primeiro jogo e o
eventual desempate.
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Artística de Avanca
carimba apuramento
Tranquila Vitória clara da formação avancanense sobre os insulares garante
passagem à fase seguinte, onde vai discutir a subida de divisão
PAULO RAMOS

ARTÍSTICA AVANCA

32

Treinador: Carlos Martingo.
Luís Silva; Nuno Carvalho (3), Miguel
Baptista (5), Ricardo Mourão (4), Diogo
Oliveira (1), Vasco Santos (2) e Ricardo
Ramos (1) - sete inicial - Hélder Oliveira, Marco Sousa (4), Diogo Carvalho,
Renato Gonçalves (1), Marco Ferreira
(2), Marcelo Ferreira, Carlos Santos (6),
Nelson Almeida e João Valente (3).

MARÍTIMO

22

Treinador: Gabriel Gomes.
Tiago Rodrigues; Márcio Abreu (1), António Franco (7), João Gomes (2), Marco
Gil (7), José Santos (3) e Pedro Rodrigues (1) - sete inicial - José Jesus,
Manuel Sousa, Fred Rodrigues, Diogo
Abreu (1) e João Gonçalves.
Pavilhão Adelino Dias Costa, em
Avanca.
Assistência: cerca de 100 espectadores.
Árbitros: Mário Coutinho e Ramiro
Silva (Aveiro).
Oficial de Mesa: Mário Pangaio
(Aveiro)
Ao intervalo: 17-12.

Andebol
2.ª Divisão Nacional

Avelino Conceição
Numa altura em que a primeira
fase do campeonato entra na
recta final, começa a definir-se

Avancanenses acertaram 32 vezes na baliza dos insulares

o lote de formações da Zona
Norte que vão passar à fase seguinte, onde se vai decidir as
duas equipas que sobem à 1.ª
Divisão. E a Artística de Avanca,
com um triunfo claro diante do
Marítimo, garantiu desde logo
o apuramento para essa disputa onde também está em jogo

o título nacional da 2.ª Divisão.
No jogo de sábado, a equipa
de Avanca não acusou o toque
de uma derrota algo surpreendente em Gaia e comandou o
marcador desde o apito inicial,
continuando a somar por vitórias todos os jogos disputados em casa. Os insulares ain-

da deram alguma réplica nos
primeiros minutos, mas a vantagem de cinco golos com que
os locais chegaram ao intervalo começou a definir a diferença entre as duas equipas.
A partida foi controlada por
completo pela equipa de Carlos
Martingo, que na segunda metade, ainda mais certeira, alargando mais o “fosso” no marcador, acabando por garantir
uma vitória sem margem para
dúvidas sobre uma formação
madeirense que esteve longe
daquilo que já vimos fazer em
épocas anteriores, o que permitiu ao técnico da Artística de
Avanca fazer rodar todo os jogadores do plantel.
Com esta vitória, num jogo
em que a experiente dupla de
arbitragem fez um trabalho
imaculado, não se dando por
eles em campo, a equipa avancanense começa já a pensar na
segunda fase da prova, importante para as suas aspirações
de regressar ao convívio dos
“grandes”, um objectivo assumido desde o início da época. |
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São Bernardo derrota candidato
S. BERNARDO

33

ARSENAL DEVESA

22

Treinador: Ulisses Pereira.
João Pinho; Luís Santos (3), Leandro Rodrigues (4), Albano Lopes (8), João Esteves (2), Hélder Carlos (4), André
Oliveira, Tiago Sousa (2), Ulisses Ribeiro
(3), Tiago Gonçalves (1), Tiago Filipe, Jorge Justino (1), Rui Silva, Fernando Marques (4), João Massa e Rodrigo Gouveia.

Treinador: Rui Ferreira.
Carlos Guimarães; Miguel Pedras, Bruno
Moura (5), Bruno Silva, Jorge Rodrigues
(3), Vasco Areias (1), João Caldas Costa,
João Costa (1), João Vilaça, Ricardo
Saraiva (1), Virgílio Pereira (2), Carlos
Osório, Elias Vilela (3), Diogo Gomes (2),
Nuno Silva (3) e André Azevedo (1).

Pavilhão do Centro Desportivo de
São Bernardo.
Árbitros: Ruben Maia e André Nunes.

Oficiais de mesa: José Santos e Carlos
Rebelo
Ao intervalo: 17-7

Andebol

datos à subida ao primeiro escalão, o São Bernardo está a
realizar uma excelente segunda volta, pelo que se antevia
um jogo intenso e muito equilibrado.
Mas as expectativas desse
equilíbrio saíram goradas e logo desde o início do jogo, tal
foi a superioridade evidenciada
pelos aveirenses. Com uma defesa 6x0 muito agressiva, anulando os principais rematadores bracarenses, o São Bernar-

2.ª Divisão Nacional

EXPRESSIVOA equipa sénior
masculina do Centro Desportivo São Bernardo recebeu, no
último sábado, o Arsenal Devesa no jogo grande da 22.ª jornada do Campeonato Nacional
da 2ª Divisão de Seniores Masculinos - Zona Norte. Apesar
da equipa bracarense ocupar
o terceiro lugar da classificação
e ser um dos principais candi-

do conseguiu, rapidamente,
uma vantagem de cinco golos,
fruto, ainda, dos contra-ataques lançados pelo seu guarda-redes João Pinho.
Apesar dos dois descontos
de tempo pedidos na primeira
parte pelo seu treinador, o Arsenal Devesa nunca se conseguiu encontrar ofensivamente,
com os seus jogadores sempre
a parecerem perturbados pelo
avolumar da diferença. O resultado ao intervalo mostra
bem a eficácia defensiva dos
aveirenses.
Aveirenses gerem vantagem
Na segunda parte, os bracarenses melhoraram ofensivamente, mas o ritmo nas transições do São Bernardo permitiu sempre gerir a confortável vantagem amealhada na
primeira parte. Mantendo uma

rotação constante do seu plantel, a equipa da casa nunca tirou o “pé do acelerador” para
satisfação dos seus adeptos,
que assistiram a uma das melhores exibições desta época,
que culminou com o resultado
expressivo.
João Pinho, Albano Lopes e
Hélder Carlos foram os melhores dos aveirenses, enquanto
na equipa bracarense destacaram-se Bruno Moura e Jorge
Rodrigues. Com esta vitória, o
São Bernardo confirma a excelente segunda volta que tem
realizado. Em nove jogos, apenas conheceu por uma vez o
sabor da derrota. No próximo
sábado, pelas 17 horas, os aveirenses deslocam-se ao Pavilhão da Ac. São Mamede para
um duelo que se antevê intenso e entre as duas equipas
que ocupam o quarto lugar. |
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Loulé: Bilhetes para a «final-four» da Taça de Portugal de andebol à venda a partir de
amanhã

Tipo Meio:

Internet

Meio:

DiáriOnline Algarve Online

Data Publicação:

17-03-2015

URL:: http://www.diario-online.com/noticia.php?refnoticia=151819

Os bilhetes para a final four da Taça de Portugal em andebol, que decorrerá no fim de semana de 28
e 29 de março, em Loulé, vão estar à venda a partir de amanhã, quarta-feira, 18.
Os bilhetes terão um valor de 2 euros por dia (o bilhete diário inclui todos os jogos do dia) e as
receitas geradas com a venda dos bilhetes reverterão para duas instituições de solidariedade social do
concelho: Associação Existir e a Casa da Primeira Infância de Loulé.
Os bilhetes estarão à venda nos seguintes locais e horários: pavilhão desportivo municipal de Loulé,
piscinas municipais de Loulé e piscinas municipais de Quarteira, de segunda a sexta-feira, das 8:00 às
20:00 horas.
Nos dias 28 e 29 de março, os bilhetes apenas estarão disponíveis no pavilhão de Loulé, local de
realização da fase final da prova, em seniores masculinos e seniores femininos.
Recorde-se, no setor masculino terão lugar os confrontos ABC-Sporting (17:00) e Benfica-FC Porto
(19:15). Já no setor feminino, as meias-finais integram os jogos Madeira SAD-Maiastars (12:00) e
Jac-Alcanena - Santa Joana (14:30). Estes encontros realizam-se no sábado.
No domingo, a final feminina está marcada para as 14:30 e o jogo decisivo de masculinos para as
17:00.
A A BOLA TV transmite, na íntegra, as duas meias-finais masculinas e as duas finais. Mas todos os
jogos podem ser vistos em direto, através das transmissões da Andebol TV.
Este é mais um evento integrado no programa de Loulé Cidade Europeia do Desporto 2015.
.diariOnline RS
19:19 terça-feira, 17 março 2015
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Vacariça sofre pesada derrota na 2.ª jornada frente ao Pateira

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Jornal da Mealhada Online

Data Publicação:

17-03-2015

URL:: http://www.jornaldamealhada.com/noticias/show.aspx?idioma=pt&idcont=4094&title=vacarica-sofrepesada-derrota-na-2-jornada-frente-ao-pateira

17 Mar 2015, 16:00
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.
Notícia completa na edição impressa de 18 de março.
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Golo fantástico de Juan Castro, na ASOBAL (Vídeo)

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

17-03-2015

Meio:

Modalidades Online

Autores:

Anabela Macedo

URL:: http://www.modalidades.com.pt/noticias/golo-fantastico-de-juan-castro-na-asobal-video

Golo fantástico de Juan Castro, na ASOBAL (Vídeo)Modalidades | Modalidades Juan Castro Um grande
momento de andebol, na vitória do Helvetia Anaitasuna sobre o Guadalajara, por 29-35. A equipa do
internacional português Jorge Silva está em grande forma e é quarta classificada no campeonato
espanhol, uma das Ligas mais competitivas do Mundo. O lateral-direito Jorge Silva encontra-se
lesionado, num joelho, desde o final de Fevereiro e poderá desfalcar a equipa até ao início de Abril. No
entanto, terá assistido, orgulhoso, à fantástica exibição dos colegas e a este golo fenomenal do central
espanhol Juan Castro. Veja o vídeo do grande momento da 21ª jornada: Artigos Relacionados
17 Março, 2015
Anabela Macedo

Página 27

A28

Leiria recebe II Torneio Internacional de Andebol feminino

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Rádio 94 FM.pt

Data Publicação:

17-03-2015

URL:: http://www.radio94fm.pt/index.php/2013-04-17-22-31-57/agenda/15736-andebol

Este fim de semana Leiria vai transformar-se na "Capital do Andebol" com o II Torneio Internacional
de Leiria de Andebol Feminino.
Um torneio que contará com as melhores da modalidade oriundas da Noruega, atual Campeã de
Europa, Itália, Finlândia e Portugal.
O Primeiro jogo está marcado para sexta feira, dia 20, pelas 19h00, no pavilhão da Juventude do Lis
e coloca frente a frente Noruega - Itália e depois a partir das 21h00 entram em campo PortugalFinlândia.
No sábado, os jogos decorrem no Pavilhão dos Pousos. O primeiro terá início pelas 17h00 entre
Noruega e Finlândia. Duas horas depois Portugal defronta a Itália. No domingo pelas 15h00 joga-se o
Itália- Finlândia, no Pavilhão do Souto da Carpalhosa e às 17h00 entram em campo Portugal-Noruega.
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João Paulo Pedrosa
Deputado

Opinião
Apontamentos

1

Fiquei muito agradado
pelo facto de na última
Assembleia Municipal
a lembrança que fiz
sobre uma proposta do
Professor Joaquim Correia, feita
há já alguns anos, à câmara
municipal para que o seu monumento ao 18 de Janeiro passasse (em bronze) para a zona
do Parque dos Mártires, merecesse unânime concordância.
Na realidade o monumento não
tem acesso, não permite o seu
estudo e contemplação e, sendo
feito em pedra, tem-se vindo a
degradar e os seus baixos-relevos podem a curto prazo, estar
irremediavelmente perdidos. Espero que no próximo plano de
atividades seja disponibilizada
uma verba para este efeito.
2 Já não fiquei tão agradado
com a notícia saída neste jornal
na semana passada dando conta do encerramento do Museu
Joaquim Correia aos sábados.
Os Museus valem se estiverem
abertos aos sábados e aos do-

mingos, é justamente quando
as localidades ganham e beneficiam turisticamente do investimento que fizeram, caso contrário é um total desperdício.
A razão é sempre a mesma,
a dificuldade de assegurar funcionários para a sua abertura,
sendo assim, por mim, pode
estar fechado durante toda a
semana (sujeita a abertura apenas a marcações prévias) desde
que esteja aberto aos sábados
e domingos. É simples!
3 Numa terra de associativismo é, claro está, óbvio que
muitos de nós sejamos sócios de
inúmeras associações e coletividades do concelho, eu já sou
de muitas, ora por proposta e
simpatia dos dirigentes, ora por
minha iniciativa, o meu pai, por
exemplo, já é o sócio nº 2 do
Industrial Desportivo Vieirense e
esta é uma herança e um bom
hábito que devemos manter.
Estranhamente, eu e o Presidente da Câmara já por diversas vezes manifestámos o

desejo de ser irmãos (vulgo associados) da Santa Casa da Misericórdia e o Sr. Provedor nunca nos fez chegar tal proposta,
embora diga sempre que sim.
Estranhamente, digo eu, porque
acho notável e muito meritório o
trabalho que Joaquim João Pereira tem feito na instituição e
a nossa singela adesão apenas
quer reforçar esse sentimento e
poder contribuir para dar mais
força e alento ao seu trabalho.
Provavelmente foi um esquecimento que nos próximos tempos
será reparado, porque como dizia um poeta do renascimento
é tão vulgar ao reconhecimento
esquecer, como à esperança o
lembrar.
4 O andebol do 1º de Maio,
de Picassinos, continua a ganhar troféus, na semana passada foi mais um, grande projeto
humano e desportivo que aquela coletividade abraçou e que
ao longo dos tempos só nos tem
dado alegrias. Parabéns! ß
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ÒÒAndebol

Meninas da SIR triunfam
De realçar a prestação das equipas femininas de seniores
e de juniores da SIR 1º de Maio que, para o nacional, receberam e venceram as suas adversárias. As seniores, que
disputam a fase final da 2ª divisão, bateram o Académico
do Porto por 24-22, enquanto as juniores, que estão na segunda fase do campeonato nacional, bateram o Porto Salvo
por 27-22 e lideram a classificação, empatadas com o Arsenal Canelas, que visitam na próxima jornada.
Igualmente para a segunda fase do nacional, as juvenis
foram surpreendidas em casa pela Juve Lis a quem já tinham
vencido três vezes esta época com um resultado de 19-28.
A equipa de juniores masculinos não fez melhor no início da
segunda fase, ao perder em Estarreja por 36-24. Nas competições regionais destaque para a vitória dos iniciados em
casa da Juve Lis, por 28-24. Já os seniores foram até Lisboa
empatar com o Janeiro e as juvenis perderam em casa com
a Cister por 18-46.
Este sábado, os seniores recebem o Telheiras às 18h horas e as infantis o Dom Fuas às 12h. Domingo, mais dois
jogos em casa com as iniciadas a receberem os 20 Km de
Almeirim às 14 horas, seguidas pelos juvenis às 16h que
recebem o NDA Pombal. ß
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ANDEBOL

Atletas de Gaia
na Seleção Nacional
As atletas Catariana Loureiro e Catarina Ruela, da equipa
juvenil de Andebol Feminino do
Colégio de Gaia, foram novamente convocadas para o estágio da
Seleção Nacional de Juniores B.
Este é um estágio de preparação
para o grupo de qualificação (entre 20 e 22 de março na Polónia),
para a fase final do Europeu
Sub17, que se realiza em julho,
na Macedónia.
As Juniores B, orientadas por

Ana Seabra, vão estagiar de 2 a 5
de março, em Sangalhos, preparando assim os encontros com a
Itália e a Polónia. Além das duas
atletas gaienses, foram ainda
convocadas três atletas do Alavarium Love Tiles, uma do SIR 1º
Maio, duas do Jac-Alcanena, duas
do Maiastars, duas do Porto Salvo,
uma do Bartolomeu Perestrelo,
uma do Valongo do Vouga, uma
do CALE e uma do Assomada.
JV
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cAmPeONAtO FIDeLIDADe ANDeBOL 1

Sporting Clube de Portugal vem ao faial para batalha decisiva
Dr

g O Sporting Club da Horta (SCH) vai
defrontar o Sporting Clube de Portugal
(SCP) nos quartos de final do grupo A
de play-off de apuramento do 1.º ao 8.º
lugar. Para este período da competição
calhou uma das favas ao SCH, que vai
defrontar a equipa que terminou em
segundo lugar na fase regular.
A primeira mão dos quartos joga-se
no próximo dia 7 de março pelas 21h00
no Pavilhão da Horta, estando marcado
para 14 de março o segundo duelo entre
estas equipas.
Regra geral para esta eliminatória é
que nenhum dos jogos pode terminar
empatado. Após os dois jogos, caso o
resultado tenha sido de uma vitória para
o SCH e uma para o SCP jogar-se-á um
terceiro encontro, em casa dos leões,
que definirá que equipa segue em frente
e que equipa vai defrontar os restantes
derrotados neste quartos de final no
grupo de apuramento dos 5.º ao 8.º luga-

res.
Os restantes jogos do grupo A são os
seguintes: Passos Manuel-Futebol
Clube do Porto, a 11 em casa dos lisboetas e 18 de março no Dragão Caixa; o
Madeira SAD-ABC/UMinho, dia 7 na
Madeira e com a segunda mão a se jogar
em Braga dia 18; e o SB Benfica-Águas
Santas/ Milaneza, dia 7 no norte do país
em casa do Águas Santas e dia 11 de
março em Lisboa, no Pavilhão da Luz.
No grupo B, que definirá que duas
equipa serão despromovidas, onde se
encontram o Delta/Belenenses, o MaiaISMAI, o Santo Tirso e o Xico Andebol,
a primeira jornada joga-se a 14 de
março com o Maia-ISMAI a receber o
Xico Andebol e com o encontro
Delta/Belenenses – Santo Tirso. No
total serão seis as jornadas que vão definir quais as duas equipas que não marcarão presença na próxima época no
convívio dos grandes.

sch mOstrOU GArrA NA
ÚLtImA JOrNADA DA
FAse reGULAr.
O Pavilhão da Horta recebeu um
encontro memorável no passado dia 25
de fevereiro. Em jogo a contar para a 22.ª
e última jornada da fase regular do
Campeo-nato Fidelidade Andebol 1 o
SCH, já com a presença no play-off
garantida, recebeu e venceu o
ABC/UMinho por 44-34.
Muitos golos, muita emoção e um
resultado dilatado que poucos previam.
Apesar da derrota o ABC/UMinho terminou esta primeira fase da competição
em terceiro na tabela. O SCH ficou-se
pelo 7.º posto, o mesmo que o Madeira
SAD.
O FCP terminou em primeiro na fase
regular com 62 pontos, mais quatro que
SCP que foi segundo. O ABC/UMinho
fechou o pódio com 55, seguido pelo SL
Benfica com 54 na quarta posição. O

fosso para os quatro últimos a garantir a
participação no playoff foi de oito pontos, já que o Água Santas/ Milaneza terminou com 46, mais três que o Madeira
SAD e o SCH, 6.º e 7.º respetivamente.
O Passos Manuel, com 40 pontos é o
oitavo lugar efoi a última equipa a garantir a permanência, desde já, no principal
escalão do andebol português para a pró-

xima época. Pior sorte teve o
Delta/Belenenses, que dependia de terceiros para assegurar o play-off, que apesar da vitória na última jornada ficou a
um ponto do oitavo lugar que lhe dava
essa segurança. Maia-ISMAI, Santo
Tirso e Xico Andebol, com 37, 26 e 25
pontos terminaram esta fase do campeonato nas últimas três posições.
AG
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Andebol em Vouzela aos sábados
Arranca no próximo sábado, 28 de Fevereiro, o
“Andebol em Vouzela aos Sábados”, uma iniciativa da
Associação de S. Miguel do Mato. A colectividade tem
vindo a apostar na modalidade nos últimos quatro anos,
contando com quatro equipas (infantis masculinos, infantis femininas, minis e uma de bâmbis), num total de
32 atletas. Na próxima época a associação pretende não
só manter estes escalões como aumentar mais dois (iniciados masculinos e iniciadas femininas). Neste sentido,
a Associação de S. Miguel do Mato vai dar início a um
novo ciclo de recrutamento de atletas para a Escola de
Andebol. A iniciativa “Andebol aos sábados” começa no
próximo sábado, no pavilhão Municipal de Vouzela, às
16 horas, e continuará com treinos todos os sábados até
final da época. Tem como principais objetivos recrutar
atletas mais novos (dos 6 aos 10 anos), aumentar o número de atletas a praticar atividade física regular e dar
início a um novo ciclo de formação de base da Escola
de Andebol.
Porquê “Andebol em Vouzela aos sábados”?
Os dirigentes justificam que a modalidade já foi
tradição e que os adultos que noutros tempos jogavam,
agora têm filhos e certamente gostariam de os ver a
aprender a jogar Andebol e percebem a importância que
comecem desde pequenos. E aos sábados para permitir
que as crianças mais novas possam treinar sem que os
pais se preocupem com os horários semanais da escola.
AAssociação de S. Miguel do Mato quer que Vouzela
volte a ser uma referência no andebol distrital e nacional.
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Juniores começam a perder
Depois de um jogo muito competitivo, a equipa
Júnior feminina do Andebol Clube de Oliveira de
Frades estreou-se na segunda fase do campeonato a
perder. O jogo foi disputado taco a taco, mas no final
a equipa adversária levou a melhor.
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