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Q ANDEBOLA Seleção feminina Júnior 
A ganhou o Torneio 4 Nações em Te-
nente - venceu Espanha, 24-21, Ale-
manha, 23-18, e França, 25-24 -, que 
prepara a qualificação para o Mundial. 
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17 Aenjmu, 18 

ANDEBOL 

Seleção perde 
em Ancara 

Equipa estava na cidade onde 
ocorreu a explosão que matou 27 
pessoas mas não foi afetada 

ANDEBOL— QUAL EURO-2016 —4.'10R. 

THF Spor Complex, 
em Ancara (Turquia) 

TURQUIA • PORTUGAL 

Sara Keced (GR) 
Derya TInkaogiu (GR) 
Yeqz  Ozel (1) 
Nurceren  Akgun 
Dkidern Hosgor 
Betul Yilmaz  (H) 
Fatma Atalar (1) 
Ceren Demircelen (3) 
Yagmur Toprak (1)  
Fatmagul Sakizcan (3) 
Esra Ertap 
Merve Toker 
EsIn Sagdic  (3)  
Adi Iskit (10) 
Merve Adiyaman (2) 
Yellz Yilmaz (2)  

Isabel Géis (GR) 
Diana Roque(GR) 
Mariana Lopes  (4) 
Cláudia Aguiar (5) 
Cláudia Correia 
Patricia Uma (4) 
Beblana Sabino (1) 
Ana Andrade (1) 
Sorata Femandes (1) 
Mánica Soares (7)  
Anais Gouveia (1) 
Ana Gante 
Francisca Marques (1) 
Telma Amado 
Sara Gonçalves (1) 
Neuza Valente (5) 

Ut!SSCS PERFIRA 

Ãssrrixos 
Cristina Nastase e Simona Stancu (Roménia) 

Um parcial de 8 golos sem resposta, no 
inicio da 2 aparte, pôs fim às esperanças de 
Portugal vencer a Turquia, em Ancara, onde 
ocorreu uni atentado que não afetou as 
portuguesas. Na 'I.' parte a Seleção 
dominou (10-14) chegando ao intervalo a 
ganhar, 17-18. Portugal ocupa o último lugar 
do Grupo 6 de qualificação para o Euro 2016 
mas mantém hipóteses de apuramento, 
pois está a 2 pontos da Dinamarca H. C. 
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Adérito Esteves

TURQUIA A comitiva da selec-
ção A feminina de Andebol, trei-
nada pelo aveirense Ulisses Pe-
reira e com seis atletas que têm
ou já tiveram ligação ao Alava-
rium, escapou ilesa ao atentado
terrorista que, ontem, fez mais
de 30 mortos e 125 feridos, em
Ancara, capital da Turquia. 

Recorde-se que Portugal dis-
putara, precisamente ontem,
em Ancara, um jogo do grupo
6 da fase de apuramento para
o Europeu de 2016 e, segundo
descreveu o técnico nacional,
em declarações ao Por to Canal,
a comitiva lusa está instalada
num hotel que fica a “três ou
qua tro quilómetros” do local
onde se deu a explosão.

“Tínhamos acabado de re -
gres sar ao hotel quando ouvi-
mos um barulho forte que pa-

recia uma explosão”, relata o se-
leccionador, descrevendo que,
em seguida, começaram a ou-
vir-se “várias sirenes e pessoas
a rezar”. “Depois confirmámos
com as notícias da televisão”,
descreve ainda, notando que no
percurso entre o pavilhão onde
decorreu a partida e a unidade
hoteleira onde a equipa ficou
instalada, a carrinha passou no
local onde ocorreu a explosão.

“Temos esperança de
regressar amanhã [hoje]”

Ainda de acordo com Ulisses
Pereira, os responsáveis pelo
hotel transmitiram uma men-
sagem de tranquilidade, pe-
dindo que todos permaneces-
sem no interior do mesmo, ga-
rantindo que vão ser tomadas
todas as medidas de segurança,
também na hora de transportar
a comitiva para o aeroporto. 

“Temos esperança que ama-
nhã [hoje] consigamos regres-
sar a Portugal. Já nos garanti-
ram que na ida para o aeropor -
to iremos tomar um percurso
exterior à cidade, para evitar
confusões que possam estar na
zona das explosões”, sublinha.

Na comitiva lusa, além do téc-
nico, estão quatro atletas do
Alavarium - Isabel Góis, Maria -
na Lopes, Mónica Soares e So-
raia Fernandes - e ainda Cláudia
Lopes, ex-capitã da formação
aveirense, bem como a olivei -
ren se Diana Roque. 

Um comunicado do gabinete
do governador de Ancara refere
que a explosão, ocorrida às 16.35
horas (de Lisboa), “foi cau sa da
por um carro carrega do de ex-
plosivos perto da Pra ça de Kizi-
lay, no centro de Ancara, junto a
uma esquadra de polícia e a
uma paragem de autocarro. |

Selecção de Andebol escapa
a atentado em Ancara

Explosão ocorreu junto a uma paragem de autocarro

LUSA
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Comitiva com vários
aveirenses escapa 
a atentado na Turquia
Andebol | P16
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Carrinha da Artística 
de Avanca foi assaltada
Estarreja O assalto aconteceu na noite de sábado, enquanto a equipa de andebol
jantava. A rápida acção da PSP fez com que o assaltante fosse interceptado
A carrinha da Associação Artís-
tica de Avanca, de Estarreja, so-
freu um assalto quando a equi -
pa de andebol regressava de Lis-
boa, tendo a PSP interceptado
pou co tempo depois o assal-
tante e recuperado o material
furtado.

O assalto aconteceu na noite
de sábado. A equipa parou para
jantar e o ladrão aproveitou a
ocasião para partir os vidros,
acedendo, assim, ao interior do
veículo para furtar sacos de al-
guns jogadores, que continham
sapatilhas e equipamentos elec-
trónicos.

A associação referiu ter ficado
“duplamente triste”, já que nes -
se dia perdera o jogo contra o

Benfica para a Taça de Portugal.
Contudo, a polícia conseguiu
lo calizar o autor do furto, levan -
tando, assim, um pouco os âni-

mos. “Graças ao excelente tra-
balho da PSP, que interceptou
imediatamente o assaltante, os
nossos atletas já recuperaram

os seus bens”, informou a Ar-
tística de Avanca, agradecendo
“o excelente trabalho das nos-
sas forças de segurança”. |

O assaltante partiu os vidros da carrinha para “deitar mão” a sacos dos jogadores

D.R.
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PSP conseguiu deter o indivíduo que partiu os vidros do veículo e subtraiu sacos com 
sapatilhas e equipamentos electrónicos. Assalto ocorreu enquanto a equipa jantava  Página 11

CARRINHA DA ARTÍSTICA
ASSALTADA EM LISBOA
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TURQUIA A explosão regis-
tada ontem no centro da capital
da Turquia (Ancara) fez 34 mor-
tos e 125 feridos, avançou o mi-
nistro da Saúde turco. «Foram
mortas 30 pessoas na explosão
e outras quatro no hospital»,
declarou Mehmet Müezzinno-
glu aos jornalistas, no final de
uma reunião do gabinete de se-
gurança convocada pelo pri-
meiro-ministro Ahmet Davu-
toglu. «A explosão foi causada
por um carro carregado de ex-
plosivos perto da Praça de Ki-
zilay», no centro da capital turca,
refere um comunicado do ga-
binete do governador de An-
cara. O Presidente turco, Recep
Tayyip Erdogan, disse que o
atentado «tem por objectivo a
integridade do país, a unidade
do povo e a convivência». «Não
diminuirá a nossa determina-
ção na luta contra o terror, mas
pelo contrário vai tornar-nos
mais decididos», assegurou o
homem forte da Turquia num
comunicado divulgado na pá-
gina oficial da presidência turca.
Erdogan não indica que orga-
nização poderá ter perpetrado
o ataque.

Selecção de andebol
A comitiva da selecção A fe-

minina de Andebol, treinada
pelo aveirense Ulisses Pereira
escapou ilesa.  Recorde-se que

Portugal disputara, precisa-
mente ontem, em Ancara, um
jogo do grupo 6 da fase de apu-
ramento para o Campeonato
da Europa 2016 e, segundo des-
creveu o técnico nacional, em
declarações ao Porto Canal, a
comitiva lusa está instalada
num hotel que fica a «três ou
quatro quilómetros» do local
onde se deu a explosão. «Tínha-
mos acabado de regressar ao
hotel quando ouvimos um ba-
rulho forte que parecia uma ex-
plosão», relata o seleccionador,
descrevendo que, em seguida,
começaram a ouvir-se «várias
sirenes e pessoas a rezar». «De-
pois confirmámos com as no-
tícias da televisão», descreve
ainda, notando que no percurso
entre o pavilhão onde decorreu

a partida e a unidade hoteleira
onde a equipa ficou instalada,
a carrinha passou no local onde
ocorreu a explosão.

De acordo com Ulisses Pe-
reira, os responsáveis pelo hotel
transmitiram uma mensagem
de tranquilidade, pedindo que
todos permanecessem no inte-
rior do mesmo, garantindo que
vão ser tomadas todas as me-
didas de segurança, também na
hora de transportar a comitiva
para o aeroporto.  «Temos es-
perança que amanhã [hoje]
consigamos regressar a Portu-
gal. Já nos garantiram que na
ida para o aeroporto iremos to-
mar um percurso exterior à ci-
dade, para evitar confusões que
possam estar na zona das ex-
plosões», sublinha.

Explosão no centro de Ancara
provocou pelo menos 34 mortes

Explosão foi provocada por um carro armadilhado
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Atentado 
na Turquia
provoca
34 mortos
Carro armadilhado deixou um rasto
de destruição em Ancara. Comitiva
da selecção nacional de andebol es-
tava na capital turca à hora do aten-
tado mas escapou ilesa.  Não há re-
gisto de portugueses entre as víti-
mas.  Pág. 18
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TURQUIAPelo menos 34 pes-
soas morreram e 125 ficaram
feridas na forte explosão regis-
tada ontem no centro de An-
cara, na capital da Turquia, se-
gundo uma nova actualização
do número de vítimas feita pe-
las autoridades turcas.

«A explosão foi causada por
um carro carregado de explo-
sivos perto da Praça de Kizi-
lay», no centro da capital turca,
refere um comunicado do ga-
binete do governador de An-
cara. Uma forte explosão ocor-
reu às 16h35 de ontem (hora
de Lisboa) na Praça de Kizilay,
junto a uma esquadra de polí-
cia e a uma paragem de auto-
carro, noticiam os órgãos de
comunicação social locais.

De acordo com o canal de te-
levisão CNNTürk, os feridos fo-
ram levados para clínicas pró-

ximas da explosão, enquanto
os corpos permaneciam no lo-
cal. A selecção feminina de an-
debol estava em Ancara, na
Turquia, na altura em que
ocorreu a explosão na capital

turca. Através das redes so-
ciais, a Federação Portuguesa
de Andebol confirmou que
quer os atletas quer a equipa
técnica se encontravam bem
de saúde.|

Explosão no centro de Ancara
provocou pelo menos 34 mortes

Explosão foi provocada por um carro armadilhado
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Quatro madeirenses integraram a equipa lusa que triunfou em Tenerife. 

Portugal conquista T 

 

das 4 Nações orneio 

 

A selecção portuguesa de juniores 
femininos conquistou ontem a edi-
ção de 2016 do Torneio das 4 Na-
ções que se realizou na ilha espa-
nhola de Tenerife. 

O conjunto luso somou três vitó-
rias em outros tantos jogos, tendo 
festejado o triunfo na manhã de on-
tem depois de vencer a França por 
25-24 e depois do empate a 11 bolas 
ao intervalo. 

A equipa portuguesa, que con-
tou com seis atletas madeirenses e 
outras duas continentais que mili-
tam no Madeira Andebol SAD, foi 
a única a não sofrer qualquer de-
saire conseguindo assim conquis-
tar o troféu, seguida pelas equipas 
da Alemanha, França e Espanha. 

Para além do título, a madeirense 
Jessica Ferreira, do Colégio de Gaia, 
veio a receber o prémio de melhor 
guarda-redes do torneio. 

De referir que a Madeira esteve 
representada, para além da guarda-
redes do Colégio de Gaia, com Ná-
dia Nunes e Cláudia Vieira, do CS 
Madeira, e ainda Patrícia Fernandes 
- considerada a melhor jogadora e  

marcadora do torneio , Erica Tava-
res, Mariana Sousa e Anais Gouveia 
(todas atletas do Madeira SAI)). 

Portugal perde nas seniores 
Já em jogo da quarta jornada do 
grupo 6 da qualificação para o Eu- 

ropeu de seniores femininos, Por-
tugal perdeu na Turquia por 37-31. 
A selecção contou com as madei-
renses Isabel Goís, Sara Gonçalves, 
Cláudia Aguiar e ainda as conti-
nentais do Madeira SAI), Diana 
Roque e Ana Andrade. P. V. L. 
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Portugal perde na Turquia
para apuramento do Euro

A selecção portuguesa de an-
debol feminino perdeu ontem
com a Turquia, por 37-31, em
jogo da quarta jornada do
Grupo 6 de qualificação para
o Campeonato da Europa de
2016, que decorreu em Ancara.

Três dias depois de ter ven-
cido as turcas em São Pedro
do Sul (24-23), Portugal até
chegou ao intervalo em van-
tagem no marcador (19-17),
mas acabou por permitir a re-
viravolta no marcador na se-

gunda parte.
Com este resultado, a selec-

ção lusa continua a somar dois
pontos no Grupo 6, no terceiro
lugar, mas tem agora a com-
panhia da Turquia.

No THF Spor Complex, na
capital turca, Mónica Soares
esteve em destaque na equipa
portuguesa, com sete golos
marcados, enquanto Cláudia
Aguiar e Neuza Valente contri-
buíram ambas com cinco ten-
tos.

Na quinta jornada, que está
agendada para 2 de Junho,
Portugal recebe a Rússia. |

Andebol
Apuramento Euro 2016
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TURQUIAPelo menos 34 pes-
soas morreram e 125 ficaram
feridas na forte explosão regis-
tada ontem no centro de An-
cara, na capital da Turquia, se-
gundo uma nova actualização
do número de vítimas feita pe-
las autoridades turcas.

«A explosão foi causada por
um carro carregado de explo-
sivos perto da Praça de Kizi-
lay», no centro da capital turca,
refere um comunicado do ga-
binete do governador de An-
cara. Uma forte explosão ocor-
reu às 16h35 de ontem (hora
de Lisboa) na Praça de Kizilay,
junto a uma esquadra de polí-
cia e a uma paragem de auto-
carro, noticiam os órgãos de
comunicação social locais.

De acordo com o canal de te-
levisão CNNTürk, os feridos fo-
ram levados para clínicas pró-

ximas da explosão, enquanto
os corpos permaneciam no lo-
cal. A selecção feminina de an-
debol estava em Ancara, na
Turquia, na altura em que
ocorreu a explosão na capital

turca. Através das redes so-
ciais, a Federação Portuguesa
de Andebol confirmou que
quer os atletas quer a equipa
técnica se encontravam bem
de saúde.|

Explosão no centro de Ancara
provocou pelo menos 34 mortes

Explosão foi provocada por um carro armadilhado
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S E \ 

Estágio da seleção 
portuguesa júnior 
A feminina, de preparação 
para a qualificação 
do Mundial de sub-20, 
a decorrer em Sangalhos, 
até dia17. 

I C í 

Th seno-Adriático (Itália) 
com a participação de 
ciclistas portugueses, 
a decorrer até dia15. 

I Liga - 26.3  jornada: 
Benf ica-Tondela,20h00, 
Estádio da Luz. 

Chalienger de Kazan 
(Rússia), com a participação 
de Gastão Elias, a decorrer 
até dia 20. 
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mASPM JOSÉ COSIA BATE PSG 
E GANHA TAÇA DA VGA FRANCESA 
O Montpellier, de José Costa, conquistou a 
Taça da Liga do andebol francês, por 31-26, 
diante do PSG, que domina a modalidade no 
país. Na Polónia, o Wisla Plock, de Tiago 
Rocha - segundo melhor marcador da 
equipa, com cinco golos - infligiu a primeira 
derrota (31-27) ao Kielce, na última jornada 
da fase regular do campeonato, e com as duas 
equipas a concluírem com os mesmos 
pontos. -AS. 
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A:,%iptikk,sagilo PERDE NA 
TURQUIA BI MA DE ATENTADO 
Portugal perdeu com a Turquia, por 37-31, em 
jogo da quarta jornada do grupo 6 da fase de 
apuramento para o Europeu'16 feminino. Ao 
intervalo, Portugal vencia por 17-18, num 
encontro disputada em Ancara, onde ocorreu 
mais um atentado que fez vários mortos e 
feridos e cuja explosão foi escutada pela 
comitiva lusa, mas sem a afetar, uma vez que 
teve lugar a quatro quilómetros do hoteL -AS. 
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,\ndebol  Apuramento para o Euro feminino 

Portuguesas não conseguiram repetir o triunfo de São Pedro do Sul 

Turcas deitam o 
sonho mais longe 
► Nem a tarde inspirada de 
Mónica Soares (sete golos) 
impediu a seleção feminina 
portuguesa de somar a ter-
'mira derrota na fase de gru-
pos de apuramento para o 
Europeu de andebol. Ao con-
trário do que aconteceu na 
quinta-feira, em São Pedro 
do Sul, desta vez, em Anca-
ra, Portugal não se impôs pe-
rante aquele que é, em teo-
ria, o adversário mais acessí-
vel, perdendo por 37-31. A 
seleção desperdiçou assim a 
oportunidade de se colar à 
Dinamarca, no segundo lu-
gar, e complicou ainda mais 
as contas do apuramento  

para a fase final - só lá este-
ve uma vez, em 2008 A. T. 

Grupo 6 
Rombudos (anamarca-Rtissto 22-24. 

Ri 2 
Dasiornarca 14 cgos, 4 poraos1 3 Ttaqtaa (4 pgos 
2 amen/4 Ponuot4 mos. 2 pontos) 

Ten.& 37 
Pateia' 31 
Local 111E Spor (mole< em Ancara 
Arbitras [mona Nastase e Sinala St3nco 
(Romena) 
Traida TM(D.(kereck Akgart Tinkaoolo, Hosgal, 
B Yknaz (11) Malar 11) OPTircelen (3), Togai( (11 
Si'airca t3) Enap. Toker Saçck (3) S a 00! 
Adlyaman(2) e Y Yarnaz (21 
Troinadbrilkmet Vurgun 

tsabel Nowa, nanam Lopes 
Cláudio Aguo (5), Claudia Caneta, Patrfcb 

41  
Uma 

F
(4) Bebiam SablnoW,Ana Andrade (1) Sarai) 

emancies (1), NOna:a Soares (7), Nano Roque. 
Ana Gouveta (1). Ana ['ante. Franosca Marque...(I). 
Telma Amado, Saia 6tme,alves (11 e New. V.4. 
15) 
Treinador liasses Pereva 
Ao ~o 17-18 
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ANDEBOL 

Costa conquista 
Taça da Liga 
ei  O pivô José Costa conquistou 
ontem a Taça da Liga de França, 
com triunfo (31-26) do Montpellier 
na receção ao PSG. 

Em femininos, destaque para a 
Seleção feminina de juniores, 
que bateu (23 -24) a França e 
conquistou o Torneio das Quatro 
Nações, em Tenerife (ESP). Por-
tugal está a preparar a qualifica-
ção, que decorre na Sérvia, para 
o Europeu'2016. o 
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ANDEBOL 

Portuguesas 
apanham susto 
em Ancara 
Eii A Seleção feminina não 
ganhou para o susto na deslo-
cação a Ancara, onde ontem 
perdeu (31-37) frente à Tur-
quia, na 43  jornada do Grupo 6 
de qualificação para o Euro - 
peu'2016. A forte explosão no 
centro da cidade, na Praça Ki-
zilar, chegou a ser sentida nos 
arredores, em Cankaya, local 
do encontro. O atentado, às 
16h30 (hora de Lisboa), provo-
cou, pelo menos, 33 mortos e 
75 feridos, numa altura em que 
a partida de andebol, iniciada 
às15h00, já tinha terminado, 

A equipa das quinas, que se 
encontra no 49  e último lugar 
da série liderada pela Rússia, 
não foi afetada. "Depois de 
chegarmos ao hotel, ouvimos 
um barulho forte, que parecia 
uma explosão. Começaram-
se a ouvir as sirenes das ambu-
lâncias e vimos as noticias. 
Foram dadas garantias para 
que a equipa regresse [hoje] a 
Portugal em segurança", ex-
plicou o selecionador Ulisses 
Miguel, ao Porto Canal. o 
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Bracarense Pedro Spinola enfrenta a oposição do adversário Stefan Huwyler 

Emil Feutdunann 

MARTiN RUBS 

ANDEBOL TAÇA CHALLENGE 

O despertar dos guerreiros 
ABC constrói importante vantagem para a deslocação à Suíça (30-23) e coloca um pé nas 

meias-finais da Taça Challenge o Emanuel Ribeiro foi soberbo na baliza dos bracarenses 

PEDRO BENAVENTE/ASF 

ANDEBOL — TAÇA CHALLENGE — 1/ 4 DE FINAL 

Pavilhão Flávio Sá Leite, 
em Braga 

ABC • WACKER THUN 

- 
Emanuel Ribeiro (GR) Andreas Men (GR) 
H. Gomes (GR) (1) Marc »Mei' (GR) 
Cláudio silva (GR) (nj) Luta linder 
Fábio Vidrago (2) Lenny Rubin (7)  
Hugo Rocha (6) Nicolas Raemy (2) 
Pedro Seabra (2) lonas Dahler (1)  

Dlog° Branquinho Mola Isallovic  
Miguel Sarmento (1) Thomas Lanz  
Pedro Spinola (10) Roman Caspar (7)  
João Gonçalves Reto Med! Q  
Carlos Martins (3) L Von Deschwanden (4)  
Nuno Grilo  (3) Georglos Chalkitlfs  
André Gomes (3) Stefan Huwyler(1) 

Markus Husser (1) 

diluirmos 
Andrej Budzak e Michal Zahradnik (Eslovaquia) 

PBC 

HUGO COSTA 

C
ARLOS RESENDE tem 
visto o seu ABC fustiga-
do por lesões: Seabra, 
Pesqueira, Tomás, Rebe-
lo e agora Humberto Go-

mes mas, para o treinador braca-
rense, o infortúnio de uns abre 
oportunidades a outros e, verda-
de seja dita, mesmo com o plantei 
curto, os bracarenses têm demons- 

SEM TRISTEZAS 

Podíamos ter feito melhor, mas 
não temos de ficar tristes. Temos sim 
de esperar e acreditar que vamos lá 
para ganhar. Disse que tínhamos a 
responsabilidade de vencer aqui em 
Braga e na Suiça também temos. Se 
Jogarmos bem, estou certo de que 
vamos consegui-lo 

CARLOS RESENDE 
Treinador do ABC 

Têm a palavra  

INTERESSANTE 

São aqueles momentos em que 
uma equipa vai abaixo e eles 
aproveitaram... Foram minutos atípicos. 
Somos melhores, a diferença poderia 
ter sido melhor mas sete golos 
mostram que é um resultado 
interessante. Vamos à Suíça para 
ganhara segunda mào 

NUNO GRILO 
Lateral-esquerdo do ABC 

trado solidez e dão razão ao dita-
do quando uni guerreiro cai, outro 
se levanta. 

Emanuel Ribeiro, por exemplo, 
com uma exuberância notável, 
contribuiu com 13 defesas, a últi-
ma nos segundos finais, após cor-
rer da zona de substituição para a 
baliza deserta e atirou-se contra a 
parede de modo a evitar o 30-24! 

Logo no reinicio da segunda 
parte, quatro defesas ajudaram o 
ABC a descolar dos 16--12 para os 
20-12, festejando efusivamente 
cada defesa e sendo um catalisa-
dor de energia para o público e 
para a restante equipa! 

Mas não só no guarda-redes 
houve domínio, pois o ABC teve 
mais qualidade do que o Wacker 
Thun, sobretudo nas transições e 
na amplitude que o ataque mon-
tado por Resende conferiu aos re - 
matadores. Spínola faturou 10 go-
los, a mobilidade da primeira linha 
desfez a defesa suíça e com 9 go 
los à maior (21-12, 22-13 e 23 -14) 
tudo parecia resolvido. Porém, em 
cinco minutos, os helvéticos mar-
caram 4 golos consecutivos e Car-
los Resende parou o tempo, acal-
mou as tropas e a força mental e 
desejo de conquista do ABC eleva-
ram a marca até aos 7 golos finais, 
vantagem preciosa mas que não 
tira o sono ao líder: «Sabemos é que 
duas vitórias na eliminatória qua-
lificam-nos, a primeira já está!» 
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ANDEBOL - TAÇA DE PORTUGAL - 1/4 DE FINAL 

Pavilhão n.'2 da Luz, 
em Lisboa 

BENFICA • MANCA 

Hugo Figueira (GR) 
NIFrola Mitrevski (GR) 
Javier Borragan (8) 
Tiago Pereira (2) 
João Pais  (4) 
&Bone Moreira 
Paulo Moreno 
.tRiington da Silva (3) 
Miguel Xavier 
Augusto Manda (4)  
Alexandre Cavakantl 
Elledy Semedo (5) 
Hugo Lima  
Dragan Vrgoc (1)  
Ales Silva (2) 

André Llma (2) 

MARIANO °RUGA 

Luis SIva GR 
Pedro Carvalho (GR) 
Pedro Vaides (1) 
Nuno Carvalho 
Victor Alvarez (6) 
Miguel Baptista (1) 

Ricardo Mouráo  (6) 
Jerillson Monteiro 
Vasco Santos (3) 
Marco Sousa 
Ologo Oliveira (4) 
Ricardo Ramos 
Alberto Silva 
Carlos Santos 
Yoan Balazquez (3) 
João Carvalho 

CARLOS MARTSGO 

Á R urrRos 

Gonçalo Aveiro e hugo Fernandes. da Madeira 

Elledy Semedo contribuiu com cinco tentos para o cômputo de golos dos encarnados 

`Final-four' sem surpresas 
4  SérvioTerzic assistiu à vitória 
suada do Benfica que derrotou o 
Avanca 

Madeira, SAD, FC Porto, Benfi-
ca e Sporting vão discutir a Taça de 
Portugal na final-four que se rea-
liza dia 2 e 3 de abril em Almada. 

As quatro equipas fizeram va-
ler o seu favoritismo para se can-
didatarem ao troféu que o ABC 
conquistou no ano passado. 

Na Luz, o Benfica entrou melhor 
frente ao Avanca e cedo se colocou 
na frente, alcançando vantagem 
que parecia ditar um jogo sem his-
tória (15-8). Contudo, Carlos Mar-
tingo fez um time-out, mexeu na 
equipa e Alvarez e Mourão revela-
ram-se enormes dores de cabeça 
para os encarnados, que continua-
vam na frente ao intervalo (18-14). 
Sob a batuta de Diogo Oliveira e 
contando com a ajuda de Pedro Car- 

valho na baliza, o Avanca não de-
sistiu e conseguiu empatar aos 40 
minutos (20-20), resistindo mesmo 
em inferioridade numérica, mas 
perdendo nessa altura força nos seus 
argumentos. Mas manteve-se como 
ameaça (24-23) até que Borragan, 
o melhor marcador com oito go-
los, empurrou definitivamente o 
Benfica para o triunfo. 

TAÇA DE PORTUGAL 
9 Masculinos 9 Quartos-de-final 9 Hoje 

Madeira, SAD-Fafe 33-27 

FC Parto -Boa Hora  29-25 
■enfita -Avanca  31-24 

CD Markenses-SPortiall 17-41 

O sorteio da final-four realiza-
-se quinta-feira, dia 17, em Alma - 
da. , E.D. 
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A21Andebol em festa juntou 130 crianças na escola Passos Manuel (fotos)
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13-03-2016

Meio: Bola Online (A)

URL:http://www.abola.pt/nnh/ver.aspx?id=602209

 
A Escola Básica e Secundária Passos Manuel recebeu este sábado, em festa, 130 crianças para a
prática do andebol, uma das modalidades incluídas no programa oficial das Olisipíadas. Um palco de
excelência para o andebol, tendo esta escola uma fortíssima tradição na modalidade. Com o sorriso
embevecido da madrinha Judite Paris, antiga internacional portuguesa, as crianças, que competem em
representação das freguesias onde habitam, revelaram grande paixão pelo andebol e maior ainda pelo
convívio. Entre a assistência ilustre, destaque para nomes como Jorge Máximo, vereador do Desporto
da Câmara Municipal de Lisboa, Ana Maria Cabral, presidente da Associação de Andebola de Lisboa,
Miguel Pacheco, coordenador das Olisipíadas, José Emídio, presidente do Passos Manuel, ou Fátima
Monge da Silva, primeira selecionadora da equipa nacional feminina. Fotos Rui Raimundo/ASF
 
 13-03-2016
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MUAARI1E, 

PAIS A PANCADA EM JOGO DE INFANTIS 
A PSP de Guimarães foi ontem chamada ao pavi-
lhão Francisco de Holanda para por fim a desaca-
tos entre pais de crianças que participavam num 
jogo de andebol do Nacional de Infantis. 
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Seleção feminina de andebol na Turquia quando aconteceu atentado
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13-03-2016

Meio: Correio da Manhã Online Autores: Rodrigo Querido

URL:http://www.cmjornal.xl.pt/mundo/detalhe/selecao_feminina_de_andebol_estava_na_turquia.html

 
Atentado em Ancara provocou 27 mortos
 
 
A seleção feminina de andebol estava em Ancara, na Turquia, na altura em que ocorreu a explosão na
capital turca, que fez 27 mortos. Através das redes sociais, a Federação Portuguesa de Andebol
confirmou que quer os atletas quer a equipa técnica se encontram bem de saúde. O organismo
agradeça ainda toda a precocupão demonstrada após o ataque. A seleção portuguesa de andebol
feminino perdeu hoje com a Turquia, por 37-31, em jogo da quarta jornada do Grupo 6 de qualificação
para o Campeonato da Europa de 2016, que decorreu em Ancara. Leia o comunicado da Federação
Portuguesa de Andebol:
 
L e r  m a i s  e m :
http://www.cmjornal.xl.pt/mundo/detalhe/selecao_feminina_de_andebol_estava_na_turquia.html
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ANDEBOL
| Rui Serapicos | 

Emanuel Ribeiro, com boas
defesas e o esquerdino Pedro
Spínola, com 10 golos na sua
conta pessoal, destacaram-se na
vitória que o ABC/UMinho
alcançou ontem sobre o Wacker
Thun, na primeira ‘mão’ dos
quartos-de-final da Challenge
Cup de andebol.

A equipa de Braga teve a seu
favor uma boa ponta final na pri-
meira parte e um bom arranque
na segunda — chegou, aos 9 mi-
nutos da etapa complementar, à
diferença de nove golos (22-13). 

Os suíços, que entraram me-
lhor, chegaram, em minuto e
meio  de jogo à vantagem de 0-2
com golos de Nicolas Raemy e
Von Deschwanden. Fábio Vidra-
go, em contra-ataque e Pedro
Seabra repuseram a igualdade.

Emanuel Ribeiro engatou defe-
sas diante  de um adversário aos
6 metros, depois em antecipação
a um contra-ataque, e pronta res-
posta com concretização de
Spínola. Aos 9 minutos de jogo
os minhotos já venciam por três

(6-3). Aos 13 minutos, Hugo
Rocha, de novo como pivot,
elevou pela primeira vez, em en-
trada aos 6 metros, para quatro
golos (9-5) a diferença, que
voltaria à margem mínima de
10-9 aos 23 minutos e 11-10 aos
24, para voltar ao intervalo à
margem de quatro (15-11),
sendo o 15.º dos bracarenses
uma jogada de conclusão aérea
pelo ponta  Miguel Sarmento e o
11.º dos suíços a conversão de
um livre de 7 metros.

Carlos Resende, ao contrário
do que costuma fazer nos jogos
das provas nacionais, alterou

pouco a equipa inicial, com ex-
cepção para as substituições dos
pontas Fábio Vidrago e Carlos
Martins por Diogo Branquinho e
Miguel Sarmento, já habituais.
Para além dessas, registam-se  as
entradas do lateral André Gomes
e do pivot João Gonçalves, já na
segunda parte.

Com Hugo Rocha a sofrer no
fim do primeiro tempo exclusão
temporária, o segundo tempo
começou com o ABC/UMinho
na inferioridade. Mesmo assim,
Spinola eleva para 16-11.
Emanuel engatou nova série de
defesas, e Spínola, André
Gomes, Carlos Martins, Pedro
Seabra foram concretizando dos
16-12 aos 21-12. 

Uma agressão na face a Pedro
Seabra, talvez involuntária, da
qual o central saiu contundido,
pode explicar em parte a recu-
peração dos helvéticos, com
Lenny Rubin e Roman Caspar a
concretizar, dos 23-14 aos 23-18
(16.40 minutos). 

Depois, voltou a acertar a
equipa bracarense, criando
condições para vingar a final
perdida com este clube.

ABC/UMinho vai à Suíça
com vantagem de sete
SETE GOLOS (30-23) é o avanço sobre o Wacker Thun que o ABC/UMinho alcançou ontem, no pavilhão
Flávio Sá Leite,  no jogo da primeira mão dos quartos-de-final da Taça Challenge de andebol. O treinador
Carlos Resende e o lateral Nuno Grilo recusam a ideia de ir à Suíça jogar para perder por seis.

FLÁVIO FREITAS 

Pedro Spínola tenta marcar, perante dois suíços: um  defende já dentro da área

ABC/UMINHO 30
Emanuel Ribeiro, Humberto Gomes e
Cláudio Silva (GR), Fábio Vidrago (2), Hugo
Rocha (6), Pedro Seabra (2), Diogo
Branquinho, Miguel Sarmento (1),  Pedro
Spínola (10), João Gonçalves, Carlos
Martins (3), Nuno Grilo (3 ) e André
Gomes (3). 
Treinador: Carlos Resende.

WACKER THUN 23
Andreas Merz e Marc Winkler  (GR),
Luca Linder, Lenny Rubin (7), Nicolas
Raemy (2), Jonas Dahler (1), Nikola
Isailovic, Thomas Lanz, Roman Caspar (7),
Reto Friedli, Von Deschwanden (4),
Georgios Chalkidis, Stefan Huwyler (1),
Markus Husser (1) e Emil Feutchmann.

Ao intervalo: 15-11.
Treinador: Rubin Martin.
Pavilhão Flávio Sá Leite (Braga).
Árbitros  Andrerj Budzak e Michal
Zahradnik (Eslováquia) .

O ABC/UMinho joga a
segunda mão na Suíça, no
próximo sábado.

Também sábado joga a
primeira mão o Benfica,
frente ao S. Petersburgo,
com segunda mão na
Rússia no dia 26.

quartos-de-final

Carlos Resende
(treinador do ABC)
“Com duas vitórias
passamos de certeza”
“Qualquer que fosse a nossa vitória,
nós estávamos sempre à espera do
segundo jogo. Dizer qual é que é
uma vantagem confortável era
uma incógnita. Nós não sabemos. 
O que sabemos é que com duas 
vitórias passamos de certeza e uma
vitória já conseguimos. 
Portanto, estamos a uma vitória de
estar na meia-final e é dessa forma
que temos de trabalhar. 
Hoje (ontem) podíamos ter feito
melhor, mas houve uma altura no
ataque em que quebrámos, 
originando contra-ataques do 
nosso adversário. Foi o resultado
possível”.

Nuno Grilo
(jogador do ABC)
“Não vamos jogar 
para perder por seis ”
“Deixámos golos de contra-ataque,
que não é normal. Não estou muito
contente, podia ter sido melhor.
Sete é positivo mas não vamos lá
jogar para perder por seis”.

Remo Baderstscher
(treinador do W. Thun)
“Cometemos 
muitos erros ”
“Nas competições internacionais
tudo é possível. Nós hoje (ontem)
cometemos muitos erros e por isso
sofremos muitos golos.  Tivemos
possibilidade de  marcar mais go-
los, o que nos daria mais confiança.
Tivemos o jogo nas mãos nos pri-
meiros cinco minutos, mas depois
fomos fazendo cada vez pior”. 

Roman Caspar
(jogador do W. Thun)
“Somos capazes 
de fazer muito melhor”
“Estou confiante. Vamos analisar o
que fizemos hoje (ontem), somos
capazes de fazer muito melhor”.

Ricardo Pesqueira, Nuno
Rebelo e Tomás Albuquerque,
fora de competição devido a
lesões, festejaram ontem com
a equipa o triunfo sobre os
helvéticos. 
O Pavilhão Flávio Sá Leite
contou com animação de um
grupo de bombos dos
Transportes Urbanos de
Braga.
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ANDEBOL
ABC/UMinho 
soma vantagem 
de sete golos 
na Taça Challenge
Pág. 23
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O Madeira Andebol conquista lugar na final-four da Taça. 

Apurados com distinção 
para a linaHou? da Taça 
OS MADEIRENSES 
VENCERAM EM 1999 A 
ÚNICA TAÇA DE 
PORTUGAL NO SEU 
HISTORIAL 

HERBERTO D. PEREIRA 
desporto@dnoticias.pt  

O Madeira Andebol SAD está de 
regresso à final a quatro da Taça 
de Portugal em seniores masculi-
nos, depois de ontem, no Pavi-
lhão do Funchal, ter eliminado o 
Fafe ao vencer por 33-27, com 13-
13 ao intervalo. 

Um regresso saudado a uma 
derradeira fase de uma prova que 
os madeirenses venceram precisa-
mente na época que o projecto se 
lançou no andebol masculino na-
cional 1998/99, com a fusão do 
Académico do Funchal e Marítimo 
então a militarem na I Divisão. 

Excluindo a prestação global-
mente construída durante os pri-
meiros trinta minutos, os madei-
renses acabam por justificar com 
distinção este apuramento reali-
zando em contra ponto uma se-
gunda parte de grande qualidade. 

O intervalo aliás veio na melhor 
altura, pois durante os primeiros  

trinta minutos e sem que se retire 
mérito ao desempenho do Fafe, o 
equilíbrio verificado era mais por 
culpa do que faltava fazer por par-
te dos madeirenses. 

E de facto tudo se alterou e re-
solveu em escassos seis minutos 
quando o Madeira SAD a defender 
bem, obtém um parcial de 7-0, pas-
sando o resultado de um empate a 
13-13 para uma vantagem de 20-13.  

Tudo estava praticamente arru-
mando, mas registe-se a reacção 
do Fafe orientando pelo ex técnico 
do Madeira SAD José António Sil-
va, que obrigou os madeirenses a 
não baixarem a guarda até final da 
partida. Uma vitória justa da SAD 
que na próxima quinta feira fica a 
conhecer o adversário de uma das 
duas meias finais que se disputa a 2 
e 3 de abril em Almada. 
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Portugal brilha no Torneio das 4 Nações 
A selecção feminina de juniores A 
em andebol está em plano de desta-
que na edição de 2016 do Torneio 
das 4 Nações que se está a realizar 
na ilha espanhola de Tenerife. 

A equipa das quinas que conta 
com uma 'forte armada' de jogado-
res madeirenses, Jessica Ferreira 
(Colégio Gaia), Nádia Nunes (CS 
Madeira), Cláudia Vieira (CS Ma-
deira), Mariana Sousa (Madeira 
SAD), Anais Gouveia (Madeira 
SAD) e ainda as continentais Patrí- 

cia Fernandes, ambas atletas do 
Madeira SAD, somaram ontem o 
segundo triunfo consecutivo ao 
derrotar a Alemanha por 23-18, 
com 14-9 ao intervalo. 

Já na ronda inaugural Portugal 
bateu a Espanha por 24-21 (13-13 
ao intervalo) e está assim com o ca-
minho aberto para conquistar o 
troféu, bastante hoje alcançar um 
bom resultado diante da França, 
numa partida marcada para as 10 
horas. P. V. L. 
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Portugal perde na Turquia no apuramento para o Euro 2016 de andebol feminino
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13-03-2016

Meio: Diário Digital Online

URL:http://diariodigital.sapo.pt/news.asp?id_news=816158

 
HOJE às 17:52
 
 A seleção portuguesa de andebol feminino perdeu hoje com a Turquia, por 37-31, em jogo da quarta
jornada do Grupo 6 de qualificação para o Campeonato da Europa de 2016, que decorreu em Ancara.
 
 Três dias depois de ter vencido as turcas em São Pedro do Sul (24-23), Portugal até chegou ao
intervalo em vantagem no marcador (19-17), mas acabou por permitir a reviravolta no marcador na
segunda parte.
 
 Com este resultado, a seleção lusa continua a somar dois pontos no Grupo 6, no terceiro lugar, mas
tem agora a companhia da Turquia.
 
 Ainda hoje, a Dinamarca, segunda classificada com quatro pontos, recebe a Rússia, que é líder, com
seis.
 
 No THF Spor Complex, na capital turca, Mónica Soares esteve em destaque na equipa portuguesa,
com sete golos marcados, enquanto Cláudia Aguiar e Neuza Valente contribuíram ambas com cinco
tentos.
 
 Na quinta jornada, que está agendada para 02 de junho, Portugal recebe a Rússia.
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carlos resende, técnico do abc/UMinho 

«Podiamos ter feito
ainda melhor»  
«Conseguimos uma vantagem de sete golos, 
mas se é confortável é ainda uma incógnita. Se 
vencermos na Suíça é certo que estaremos nas 
meias-finais. É assim que temos de pensar. Não 
temos de ficar tristes com esta vantagem, mas 
poderíamos ter feito melhor. Existiu uma altu-
ra em que quebrámos no ataque e o Thun re-
cuperou de nove para quatro golos de desvanta-
gem. Ainda assim, depois voltámos a conseguir 
sete golos, e isso deve ser realçado», destacou, no 
final, o técnico dos minhotos, Carlos Resende.

«Temos a responsabilidade de ganhar. Porquê? 
Porque, somos melhores», juntou.

A seu lado, Nuno Grilo disse não ter ficado 
«muito contente» com o resultado. Do lado da 
turma helvética, Remo Baderstscher, técnico-ad-
junto, lamenta erros no fecho da primeira parte. 
«Tudo é possível, mas sabemos que será muito 
difícil. Hoje (ontem) não jogámos bem e come-
temos muitos erros, sobretudo nos minutos fi-
nais da primeira parte. Foi nesse período que o 
jogo fugiu das nossas mãos. Na segunda parte, 
embalado pelo público, o ABC/UMinho conse-
guiu uma boa vantagem», finalizou.

 pedro vieira da silva

O    
ABC/UMinho ven-
ceu, ontem, por ex-
pressivos 30-23, os 
suíços do Wacker 

Thun, em partida relativa 
à primeira mão dos quar-
tos de final da Taça Chal-
lenge. Os minhotos levam, 
assim, boas contas até à ter-
ra dos bancos (e dos choco-
lates), onde jogam no pró-
ximo sábado, a passagem 

as meias-finais da prova.

Surpresa Emanuel
em grande plano
O jogo começou com uma 
equipa suíça forte ante a 
formação lusa que, nos pri-
meiros minutos, não con-
seguiu encontrar-se.

Apareceu, então, Ema-
nuel Ribeiro, que foi titu-
lar, de forma surpreenden-
te (Humberto Gomes está 
lesionado), com belas in-

Academistas conseguem vantagem na primeira mão 

ABC leva boas contas
até terras helvéticas

tervenções, que permiti-
ram uma recuperação do 
ABC/UMinho e, depois, 
uma vantagem, que che-
gou aos 9-5 (13 minutos).

Mas o Wacker Thun rea-
giu bem – a turma helvé-
tica mostrou ser forte no 
ataque e dura a defender 
contando, na baliza, com 
um Marc Winkler inspi-
rado – e aproximou-se 
no marcador, que voltou 
à margem mínima.

Bom tempo não ajudou

Bancadas vibrantes mas sem enchente

A catedral do andebol não encheu. Quem chegou às ime-
diações do Sá Leite perto da hora do jogo ainda pensou 
que o recinto estaria bem composto, porque o parque 
automóvel do 1.º de Maio estava quase lotado, mas lo-
go se percebeu que muitas pessoas estavam, ali ao la-
do, a ver in loco os juniores do Braga, que receberam o 
Leixões. Na segunda parte, o público acordou e deu um 
enorme empurrão aos andebolistas do ABC/UMinho.

PAVILHÃO FLÁVIO SÁ LEITE

Árbitro: Andrej Budzak e Michal 
Zahradnik (Eslováquia)

ABC/UMinho 30
Emanuel Ribeiro; Fábio Vidrago (2), Hu-
go Rocha (6), Pedro Seabra (2), Pedro Spí-
nola (10), Carlos Martins (3) e Nuno Gri-
lo (3); Jogaram ainda: André Gomes (3), 
Diogo Branquinho, Miguel Sarmento (1) 
e João Gonçalves
 

Treinador:  Carlos Resende

Wacker Thun 23
Marc Winkler (Andreas Merz); Linder, 
Raemy (2), Dahler (1), Caspar (7), Frie-
dli e Von Deschwanden (4). Jogaram ain-
da Lenny (7), Nikola, Matthias, Georgios, 
Stefan (1), Markus (1) e Emil

Treinador:  Martin Rubin
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Pedro Spínola foi o melhor marcador do ABC/UMinho, com 10 golos

 E, perto dos vinte mi-
nutos, os forasteiros viram 
o seu número sete (Nikola 
Isailovic) receber dois mi-
nutos e, na marcação do li-
vre de sete metros, Hugo 
Rocha, que no anterior ti-
nha visto o guarda-redes 
suíço fazer grande defesa 
e evitar o golo, fez o 10-8, 
partindo os academistas, 
nos minutos finais, para 
um andebol mais rápido 
e de qualidade, que expli-
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Nuno Grilo nas alturas

ca, em parte, o resultado 
ao intervalo (15-11).

A turma treinada por 
Carlos Resende entrou 
na segunda parte a todo 
o gás e, num ápice, alcan-
çou uma larga vantagem 
(máximo esteve em nove 
golos), devido a duas “ra-
zões”: na baliza, Emanuel 
Ribeiro parou quase tu-
do; e, depois, os contra-
-ataques saíram quase na 
perfeição.

Mas, aos poucos, a tur-
ma helvética foi recupe-
rando, fruto, sobretudo, 
de melhor organização de-
fensiva e, também, de um 
maior acerto ofensivo, com 
destaque para Lenny Ru-
bin, com o 4 nas costas, tal-
vez o melhor elemento do 
Wacker Thun.

Mas, na reta final, o ABC 
voltou a jogar melhor, ten-
do terminado com uma 
boa vantagem (sete golos).

Taça de portugal

AC Fafe eliminado por Madeira SAD

O AC Fafe foi, ontem, eliminado da Taça de Portugal. 
ao perder por 33-27 com o Madeira SAD. Outros resul-
tados: FC Porto-Boa Hora (29-25), Benfica-Avanca (31-
24) e Marienses-Sporting (17-41).
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ABC
COM BOA VANTAGEM
PARA JOGO DA SUÍÇA
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desporto P.25

ABC LEVA 
PARA A SUÍÇA
SETE GOLOS 
DE VANTAGEM
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Madeira SAD venceu
e garante “Final-Four”
Equipa orientada por Paulo Fidalgo garantiu um dos objetivos traçados no
início de época está na "Final Four" da Taça de Portugal.

O
Madeira SAD venceu na
tarde de ontem o Ande-
bol Clube Fafe por 33-27
e garantiu presença na
“Final-Four” da Taça de

Técnico, que renovou por três temporadas, leva o Madeira SAD a mais um sucesso.

ANDEBOL
Décio Ferreira
decioferreira@jornaldamadeira.pt

©
 J

M

Portugal, um dos grandes obje-
tivos da temporada.
Numa partida quase sempre

muito equilibrada, a primeira
parte foi repartida em termos
de domínio territorial e por isso
mesmo ao intervalo registava-
se um empate a 13 golos, um
resultado que até era ajustado
por tudo aquilo que ambos os
conjuntos haviam realizado.
No segundo tempo, mais do

mesmo, no entanto os madei-
renses fizeram valer o factor
casa e partiram em busca de
um resultado que lhes permi-

tisse garantir a presença entre
as quatro melhores equipas da
competição. A segunda parte
acabou mesmo ser decisiva e
houve três atletas que uma vez
mais marcaram a diferença. Da-
niel Santos com sete golos, Elias
António com seis e Cláudio Pe-
droso, com um total de cinco
tentos, acabaram por contribuir
de forma decisiva para o sucesso
da formação orientada por Paulo
Fidalgo, que atinge deste modo
um dos seus intentos para esta
temporada, tal como delineado
no início da época. JM
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qualifica SAD para a final
four da Taça de Portugal
pág. 28

Paulo Fidalgo
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MADEIRA SAI E OS 
GRANDES NA TAÇA 
A final-four da Taça de 
Portugal contará com 
Benfica, FC Porto, Madeira 
SAL) e Sporting. O Boa Hora, 
equipa que lidera, a Sul, o 
Nacional da II divisão, teve 
um desempenho bem 
razoável em casa do hepta-
campeão nacional. 

FC PO RTY 

DOA HORA 
Dragão Caixa 
Árbitros: Alberto Alves/Jorge Fernandes 

FC PORTO Hugo Laurentino e Tomás 
Zeller (GR); Gilberto Duarte (6), Cuni 
Morales (2), Gustavo Rodrigues (4), Rui 
Safa (1), Daymaro Sairia (2), Nino 
Gonçalves, Ricardo Moreia (2). Alexis 
Borges (3), Rui Ferreira. Hugo Santos (4), 
Antônio Areia (3), Nino Roque (1) e 
JordanPltre (1) Treinador: Ricardo Costa.  
DOA HORA Tiago Moreira e Vasco 
Ribeiro (Gr); Tiago Prata, Nuno Santos (3). 
Rui Pinto, Alexandre Pereira (3), Bruno 
Ferreira (2), Rui Barreto (4). kifor 
Sto¡anovic (1), lvan Dias, Nuno Pinto, 
António Carreto, Luis Nines (6), Pedro 
Dias (1), António Cabaca e Diogo 
Domingos (5)Trainacion Luís Santana 
AOINTEivii.00" 

MADEntA 
/CUM  
PavilhiodoPinchal 
Arbibaiellapo Monteiro/António Trinca 
MAIMIASADYusnier Girona Luis 
Carvalho (GR); Ediardo Fato, Gonçalo 
Vieira (1), loa° Martins, °audio Pedroso 
(5). Daniel Santos (7). Nono Silva (3). 
David Pb-to (3). Elas António (6), João 
Aiiranda (1). Marco Gil (1), Diopo P»es (1). 
Nino Carvalhas (1). João Gomes (1) 
Nelson Pina (3). Treinador: Paio Fidalgo 

KFAFE Miguel Marinho e Bruno Dias 
(GR); Amancio Pinto(2).ClautifoMoti(4), 
Dario Andrade(10). \Radica Andreik,Cé• 
sarGonçaives (5). raro Pinheiro, Madri-
ro Pires, João Freitas (1), Mário Per~s 
Pereira. Fellibirto lanam (I) e João Fer-
randis(4Trainador:Jok)AntónioSava 

Affillineragnall 

Av ;A 
Pavilhior~ • 
Artatrow G. PweirO/HupoFernandes 
Benfica Hugo Fiquelia atada PAltrevsk 
(GR)-, Javier Borragart(13), TiaggPereira (2). 
João Pais (4), Belone Moreira, Paulo 
Moreno, Uelington Ferreira (3), Miguel 
Xavier, Augusto Aravela (4). Alexandre 
Cavalcanti Elledt Ser nedo (5), Hugo Uma 
Dragan Vrgoc (1), Ales Silva(2)e Anctré 
Urna (2). Treinador: AtirlinoOrtaga.  
AVAiKA Luís Sliva e PecIoCarvalho 
(GR) Pedro Valdes (I), Pano Cavalho. 
Vktor Alvares (6). Miguel Baptista (1), 
Ricardo Mario (6), Jenitson Monteiro. 
Vasco Santos (3). Marco Sousa. Diogo 
Oliveira (4). Ricardo Rarnos.Alberto Silva. 
Canos Santos, Voas Blanco (3)e lobo 
Carvalha. Treinador: Carlos Martino° 
AOINTIONAL01844. 

011111111111101111121 
SPOWITNC,  
iiirAhão Municipal de Vilado Porto 
Arbitrow D. Martins/Ri:bano Martins 
MARIENSES Rul Num!~ Nelson 
Vertentes (4), AndreTebodra,JoloDiasell 
Tiago Filipe (7), Francisco Figueireddluli 
Vertentes (2). Claudio Reis (7), Rodf1120 
Figueiredo, Renato Figueiredo, MIRRAR. 
Helder Baptista (I), João Cunha. Diogo 
Melo, Hernárd Sousa, João Silva e Pedro 
Figueiredo. Treinador:Pedro Resendes. 
SPORTING Lud Oliveira e Daniel Svensson 
(GR), Pedro Portela (4). Sérgio Baios (2). 
Frankls Card (2), Hélder Silva (2), Pedro 
Solha (10), Carlos Carneiro, Samvel 
Aslanian (1), João Antunes (7), Francisco 
Tavares (4), Edmilson Araújo (3), João 
Paulo Pinto (5)e Fábio Magalhães (1). 
Treinador: Zuca Equisoain 
AOINTERVAL01617. 
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AFIGURA 
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Osnúmenas falam por 9. 
Pedro Son" foi um cios 
homens ri,v4s crifkels de 

c3f..' dez dós 30 
rc-r. zados be,€) 

ABC, conseg~dc% 
e- í ira iueránKk.,, 
c-snt a a* ,u,t- e da meta 
cristártea. Destacou-sena 
fmnorUrote vantagem 
clup ri> mir,Nntr,s levava 

r: para 

ABC 
ti/1511E1AS- 

ANDEBOL  Minhotos mandaram na primeira mão dos 
quartos de final da Taça Challenge. Dia 19 jogam na Suíça 

Pedro Spínola, com a posse da bola, tenta superar os defensores suíços 

DIASPORA JACOB 
FAZ 11 NA HOLANDA 
João Jacob Ramos esteve em 
destaque no jogo em que o 
Limburg Lions bateu o 
Volendam, para o campeona-
to holandês, por ter marcado 
11 golos. Na Bélgica, o Sasja, 
de Sérgio Rola (sete), 
empatou 28-28, com o 
Haaselt, que este ano ganhou 
a Beneleague. Na Hungria 
Filipe Mota (três) viu o seu 
Csurgoi bater-se até final 
com o líder Szeged, mas 
acabou por perder, por 26-28. 

POR1UGAL 
JOGA NA TUNDA 
Depois da vitória sobre a 
Turquia, na quinta-feira, em 
S. Pedro do Sul, a Seleção 
Nacional feminina joga hoje, 
como mesmo adversário, 
mas como visitante. É mais 
um jogo da fase de apura-
mento para o Campeonato 
da Europa de 2016, integrado 
no Grupo 6, que é liderado 
pela Rússia, com três vitórias, 
e que tem ainda a Dinamarca, 
que ocupa o segundo posto. 

--AUGUSTO FERRO 

ABC 
111.11~111110111 
1)~126 Flávlo Si Lalti  
Arbitros: Andre¡ Budzakeíichal — 
27lradnik (Est~a) 
ABC 11411~1111111111 
Élinualbeiro Gr Alarc111riiiiGr 
riffloVidrago 2 Andreadlerz - Gr 
Muge Rocha 6 Luc:alindar 
Paholedia 2 ~lho, 2 

10 Raminerper 7 
Caloslarlirs 3 Reto FOCS 

Niiiordo 3 L Desdroarden 4 
Dio~liteo Strtan ht.~ 
IllipoiSarmento 1 Mkola isakvic 
iiiiGonies 3 14~ Hússer 1 
Aliefoolies nJ EmilPere2 

Um, Rttári 7 

IterbirleemisiGrffil %imas Lanz 
Joresteller 1 
GeeljstkrRldlr nj 

Wilnidon 71111MICW: 
Carlos Resende Medir! Rubin 

Aolntiervalo1541 
Atardia.05' 3-2.10' 6-4.15' 9-6, 20'.10-8. 
25' 12-10, 30'1541, 35' 18.12.40' 22-13. 
45' 23-15, 50'24.19.55' 27-22. 60'30-23 

PAULA CAPILAMARIVIS 
••• Sem Ricardo Pesqueira 
(pivô), sem Nuno Rebelo (la-
teral-direito), sem Tomás Al-
buquerque (central) e com o 
guarda-redes Humberto Go-
mes sentado no banco (a recu-
perar de lesão), o ABC soube 
manter a autoridade. Veloz, 
impôs-se a uma equipa suíça 
que gosta de prolongar os tem-
pos de ataque, e com uma de-
fesa profunda travou a ofensi-
va helvética muitas vezes ajo-
gar no limite do jogo passivo. 
Foi assim que os academistas 
lideraram toda a primeira par-
te, regressando depois na se-
gunda com Emanuel Ribeiro 
mais seguro do que nunca na 
baliza - por exemplo: nos cin-
co minutos iniciais após o in-
tervalo fez quatro defesas -e 
com Spínola a reabrir a conta-
gem. 

A vantagem do ABC chegou 
a ser de nove golos (40': 22-13) 
e só uma quebra de concentra-
ção permitiu ao WackerThun 
reduzir para quatro (50': 24-
20), isto após alguns tiros para 
fora por parte do ataque mi-
nhoto e uma fase de maior efi-
cácia do lateral Lenny Rubin, 
que aproveitou bem os erros 
do anfitrião. Apesar desta 
aproximação, o ABC tinha  

tudo para poder gerir, o que 
fez. A vantagem final cifrou-
se em sete golos, os que leva 
para a segunda mão, a jogar-se 
na Suíça no dia 19. Será o jogo 
das decisões e no qual o ABC 
promete a estocada final a 
uma equipa que, em 2004/05, 
na final, lhe negou o troféu. 

[ ES 

Carlos 
Resende 
Treinador 
do ABC 

Depois de derrotar os ingle-
ses do Eagles, os romenos do 
Odorhei, osestóniosdo Kehra, 
a equipa de Resende continua 
acaminhar de olhos postos nas 
semifinais.Apurando-se,joga-
rá contra o vencedor do jogo 
KV Sasja (Bélgica)-HCDukla 
(República Checa). 

' -'1"c:nlos de encarar o segundo 
jogo como encaráznos este; 
tem de ser para ganhe i --" 
"Dizer qual é uma vantagem confortável é 
uma incógnita, mas com duas vitórias 
passamos com certeza e uma já está. É assim 
que temos de pensar. Neste jogo podería-
mos ter feito ainda melhor. Houve uma altura 
em que quebrámos no ataque, o que 
originou alguns contra-ataques adversários, 
mas ganhámos por sete e não temos de ficar 
tristes. Temos de encarar o segundo jogo 
como este; tem de ser para ganhar." 
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Seleção feminina perde com a Turquia em Ancara
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13-03-2016

Meio: Jogo Online (O)

URL:http://www.ojogo.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=5075153

 
Publicado
 
 A seleção portuguesa de andebol feminino perdeu este domingo com a Turquia, por 37-31, em jogo
da quarta jornada do Grupo 6 de qualificação para o Campeonato da Europa de 2016, que decorreu
em Ancara.
 
 Três dias depois de ter vencido as turcas em São Pedro do Sul (24-23), Portugal até chegou ao
intervalo em vantagem no marcador (19-17), mas acabou por permitir a reviravolta no marcador na
segunda parte.
 
 Mónica Soares esteve em destaque na equipa portuguesa, com sete golos marcados, enquanto
Cláudia Aguiar e Neuza Valente contribuíram ambas com cinco tentos.
 
 Com este resultado, a seleção lusa continua a somar dois pontos no Grupo 6, no terceiro lugar, mas
tem agora a companhia da Turquia.
 
 A quinta jornada está agendada para 2 de junho, sendo que Portugal recebe a Rússia.
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c.:;) 
~alui - Qualificação Europeu Feminino 
(Fase de Grupos) - Grupo 6 - Turquia-Portugal 
(14) 
Adorktora - Campeonato Nacional de Corta-
Nato tango - As 11 horas, na pista de crosse 
de Albufeira 
Classe internacional das Açotalas - As 10 
horas em Albufeira 
ibeeeposteibel - liga (2.' Fase) - Grupo A - F C 
Porto- Benloa (15.30). Oloreirense - GaNtos (18) 
O. - Gruiria Prendo Uberty Sega-
res/Treldu Alpardn - 2 'Etapa - Lagoa-La-
goa (188.6 km) 
~leal - Liga - Moreirense-Academica (16), 
Arouca-V Setúbal (16). Nacional-Rio Ave (16). 
V Guimaraes-P Ferreira (18.15), 8elenenses-
Braga (20 30) 
UgaPro - Sporting B-Santa Clara (11), Obver-
rense-F.0 Porto B (1115), Aves-Atletico (15), 
Farense-Famalicão (15). Mafra-Freamonde 
(15). Ac Viseu-Olhanense (15), Pommonense-
[Mental (15), Braga B-Leuties (15). Chaves-
Varzim (15). Covilhà-Penahel (15). Gil Vicente-
V Guimaraes B (15) 
Campeonato de Portugal (2.' Fase) - Suada • 
Zona Norte - Gondornar-Vuela. Estaneta-Ana-
dia, Pedras Rubras-Bragança, Vilaverdertse-Fa-
fe Zona Sul - Praiense-BC Branco, Casa Pla-1 ' 
Dezembro, Angrense Piedade. Moura-U Lei-
ra. Descidas - Sena A - Meias Argozelo-Moan-
dela, Marítimo 8-Neves, Pedras Salgadas-Vla-
nense, Umianos-Camacha Serie 8 - Torcaten-
se-S Marinho, AD Okvetrense-Trotense. Fel-
guelras 1932-Mondmense. Variko-Areies (Nur, 
Póvoa Varzim) Serre C - Sobrado-Cinfaes. Vila 
Real-Amarante, Salgueiros 08-11rsense Sou-
sense-Corritoões Série 0 - Cesarense-01 Fra-
des, Gafonha-Lis Vitdernornhos, Sanjoanerise-
Mortógua, Lias Lourosa-Bustek). Sede E - Tou-
ruense-Paropilhosa. Sp Ideal-01 Hospital. 
Operado-Sabugo'. AI) Noguerrense-Ac COOn-
bra Sena F • Ciam-Peniche, V Sernache-Cal-
das, Akaneriense-Naval, Sertanense -A Mora-
dal Sede G - Electrico-Conichense, Loures-
Sourense. Torreerise-Sacavenense, Real-At.  
Matreira Serie H - Barretrense-Pinhalnovense. 
lis Evora-Ar Reguengos, Almansiense-Lou-
letano, Castrense-Lusitano VRSA. logos as 15 
horas. 
Juristas B (2.. Fase) - Descidas - Serie E - 
Oeiras-P Millontes (15) 
Juniores C (2.' Fase) - AP CamPeao - Sena 
Norte - Braga-V Guimaraes (15). ACF Paukta-
Feirense, Rio Ave-F C Porto Série Centro - U 
Lena-Cartaxo. Babem-Academoa (15). 
!ondeia-Sporting Serie Sul - Belenenses-V 
Setúbal, Olhanense-Nacional. Descidas - Serre 
A - Famalicao-Bragança, Santa Mana-Elarto-
selas, Merelmense-Vonense, Gii Vicente-Pal-
meiras_ Serre 8 - Trof ense-Penafiel, Morerren-
se -Varzim, Régua-P Ferreira, LenCres-Dragon 
Force (9). Serie C - Anadia-Fraes, Oiiverense-
Sanioanense. Taboera-Gonclornar, Avanca-
Gatanha Serie 0 - Pngurizinhos-V Mocidade. 
Sertanense -At Fundào. Estação-Sabugal, Na-
val-BC Branco Serie E - Marinhense-L Mari-
nha. Salvateoense-Torreense. CAOE -Caldas 
Serre F - Estoril-Pontinha. Oetras-Real, Alco-
chetense-Sacavenense Serie G - Cuba-!mor 
tal, Louletano-Farense, Esp. Lagos-Despertar 
Jogos às 11 horas 
A. F. A..Ye - 1' ~sio - S Roque -01 Barro. 
Cucutaes-Avanca, At. Famalicao- ~circense. 
Rties-P. Brandao, Calvao-Carregosense, Águe-
da-Palvense, Albor-5p Espinho, U Larnas-S.  
João Ver. Esmonz-AD Vakinguense logos as 15 
botas. 
A. F. Bela - L' ~sio - Praia Millontes Cirzo 
Beta, Aljusuelense-Serpa. Renascente-Pense. 

Guadiana-5 Marcos, Vasco Gama-Odemirense. 
Aidenovense-Almudovar. logos as 15 horas 
A. F. Braga - DIvIsho Pró-Nacional - Vieira-
Serredelo Santa Maria-Amues, Beto-Iravas- 
sós, terras Boum- Op Amime. Eulaka Voe- 
la-Ronte, taipas-Ninense, Merelnense- loane, 
Forpes-Marinhas. Prado-Mana Fonte. logos as 
15 horas 
A. F. Bragança - Olotsie de Meara - Fretai 
Esp C inta-Sta Comba ~riça, Vale Conde-Afri-
canos. Poiares-VInhars, Mtrandês-T Moncorvo 
Sendo',  -A Vimoso logos as 15 horas 
A. F. Coimbra - Divisão de Norma - Caraprnhei-
rense- V Mocidade. Cova-Gala- U Lorvão, Fe-
bres-Sourense, Agudas-Cirense, Penelense-
Poiares. Vinha Rainha-Condena Lagares Bera-
Pampthosense. Ança-kadthroed 8.1090S as 
15 trovas 
A. F. Evora - °Inalo de Elite - Redondense-
POrtel, Canaviais-WS Evora. U Montemor-Es-
couralense, Cakpolense-Perolovense. Onola-
Monte Trigo Lavre-5p Viana logos as 15 horas 
A. F. Guarda - L' DMsio - Cortei Mondego-G. 
Figueirense, Meda-Trancoso, F Algockes -V 
Formoso. Vitanovenses-Gouveia. Soda-Aguar 
Berra, VF Naves-Manteigas. Celoncense-Pinhe-
lenses logos às 15 horas 
A. F. Labia - Dloisbo de Honra - A Ondas-
Pombal. Petariga- Marinhense. Alvataiere- Ma-
tamounsquense, Ansiào-GRAP, G Alcobaça-
Beneddense, Guiense-theirense, L Marrares-
Algueidao Serra, Nazarenos-Morta Boi logos as 
15 horas 
A. F. Lusa - ~ele Pró-Nacional - Ana Lis-
boa Tires. Enceirense-Povoense, Vilafranguen-
se-At Cacem, Carregado-Bucelease, "erra-
Linda-a-Velha, lourel-Couteda, Santa Ira-Total, 
loisinhanense-cevas logos as 15 horas 
A. F. Penziegre - 2.' Fase - L' Densas - Nos-
teirense-Fronteirense, Gafetense-Gavionenses 
.10905 a 15 horas 
Á. F. PeRill ONISa• de Elie - Pedrouços-5 
Rio Tinto, Valadares Mel, Aliados-
Loa, A. Gandra-Paredes, Grip-Padroense, S. 
Pedro Cova-Bardo, Rebordosa-01. Douro, Barro-
sas VilarhhO, Perafita-Candal, Leça-Serzedo 
logos as 15 horas 
Divisão de Honra - Gulpilhares -Canetas 2010, 
Vila FC -Infesta, Vila Cao-Adenense (Mun Vila 
Mel). Balasar-Valonguense (Campo 1 Mun Po-
voa Vartim), Gonchm Maa-Canideto. Geris Er - 
mesinde. lavrense•Mara Lidador, I) Sandinen-
ses-Alpendorada logos as 15 horas. 

Derisão - Serre i- Desp. Laça Bato-leve-
reme. 5 VItor-Arcareio (CD Campanha). F - 
Aortas, Crestuma-Pedroso (01rva0, Castelo 
Maia-Lis Santa Cruz. Pasteleira- Nogueirease, 
Perosinho-S Pê% Serie 2 - Sobrosa-Livração. 
Saltar -Run Alvares (Campo 1 Cidade Desp Pa-
redes). Ataerise- Carde Rei (CO Valbom), Apare-
cida-At Rio Tento Rio Moinhos-Agiras Erre, 
Folgosa Maia-Metes, Nevogilde-Cildnia San-
fins, 8ougadense-Sp Campo logos as 15 ho-
ras 
2.' ~são - Sene 1 - S. Pedro Cirts-M G Cos-
ta. (Teso Portugal-At Gervide. Torrao-Sp. Cruz 
(Mun Parque Cidade Gaia) Serie 3 - P Gaiolo-
Frende. Satvadcreme-Sobreirense, Lousada• 
Felgueoas 1932. Lourenço Uouto-Arraes, Para-
da-Arrede. Vila Boa Quires•M‘x leira logos as 
15 horas 
hem* - L' Prisão - Serie 1 - Vai-rim-Lei-
xões (U), Coimbebes- Padroense (11). Foz -Ia-
vrense, Artozelo-Grip, Rio Ave-Boavista, Avio-
tes-Ma1a Lidador (11), Candeio- Moggegemo 
(11). Cabral-Vilanoverese (11) Serie 2 - Tirsen-
se-Frearnunde (Mun Rabada), P Ferreira-A 
Gandra, Penaflei-Sousense. Aves-Alfenense 
(11), Paredes-Valonguense, Amarante-S Mani-
nho logos às 9 horas 
Iniciados - L' Derisão - Serie 1- Perosinho-
Rio Ave, Vilanovense -Canidelo (9). Nogueiren-
se-Oragon Force. Mata Lidador -Lavrense Le-
ça-Boansta (9 - Mun Laça Paineira). Pa-
droense -Arcozelo, Avntes-Cardal(9). Castelo 
Maia-Combrões (9) Serre 2 - Aliados-Ama-
cante, P Ferreira -Freamunde, Col Ermesinde - 
Alfenense (9). Sousense-Rarmorida. Calç Ci-
drões - Gondornar (10). Feigueras 1932-Fol-
gosa Mara 89). Paredes-E. Fanzeres logos as 
11 horas 
A. F. Sentarem - 1.' Divisão - Pachense-Rio 
Maior, Abrantina-At Ounense Fatima-U To-
mar. Faiendense-Emp. Comercio. U ~Pairo-
Mação, Cartaxo-Moçamense. Torres Novas-
Amiense logos as 15 horas 
A. F. Sonhai - 1.' ~sio - 9N Alrisada-U 
Santiago Cacem. Amora-Alfaiar, Almada-F 
Barreiro, C Indústna-Chameca Capanca, Pes-
cadores- Banheirense, Montijo-Quinta Conde, 
Sesimbra-Honre Caparia. Alcochetense-Gran-
dolense logos as 15 horas 
A. F. Nana do Casado - L' DAM"» - At Ar 
cos-Vila Franca. Campos-Vil Piães. Courense• 
Cortelha, Chafé-PaçO, Lanheses - Monção, Mo-
rena Linsa-CaShtlienSe. VaienCiano-O Barca Vita 
Fria-Cervetra. logos as 15 horas 
A.F. Vila Real - ~silo de Nonra - Montale-
gre-Salto, Vidago- Cerva, Régua-Abambres. VP 
Aguar -SIO marta Penaguiao, Fontelas-Ates 
Mesào Fr ei-ValpaÇOS, Ribeira Pena -tilar Perdi-
zes logos as 15 horas 
A. F. Visar de Honra - Satão-Perial- 
va, Viseu Benhca-Carregal Sai. Lamelas-Aline. 
Tarouquense-Paivense, SOgueoos-Ferretra 
Aves, Sampedrense- Resende, tormenta Beira- 
Castro Dava, Mangualde-Molete logos as 15 
horas 
~sal - liga - L Porto Salvo-Quinta Lombos 
(18) 
Voleibol - laça de Portugal (Final 4) - Final (15 - 
pav Galamba MarquesiFigueoa da Foz) 
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Gilberto Duarte foi o marcador porrista de serviço com seis golos 

\ ri( I ebel Taça de Portugal 

Ninguém quebrou 
a lei do mais forte 

Arnaldo Martins 
deSp0110@jr1.01 

► F. C. Porto, Benfica, Spor-
ting e Madeira SAD qualifica-
ram-se, ontem, para a final 
four da Taça de Portugal, que 
se vai jogar entre 2 e 3 de  

abril, em Almada. Os favori-
tos cumpriram o seu papel, 
impondo a sua supremacia. 

Num dos jogos mais inte-
ressantes, o F. C. Porto ven-
ceu (29-25) o Boa Hora, líder 
da zona Sul do Andebol 2, 
que demonstrou no Dragão  

Caixa o porquê de, até on-
tem, só ter uma derrota em 
todas as competições. Gil-
berto Duarte (seis golos) vol-
tou a ser o melhor marcador. 

Na Luz, o Benfica, sob a 
batuta de !avier Fernandez 
(oito golos) venceu, 31-24, o 
Avanca. Nos Açores, o Spor-
ting impôs-se ao Marienses, 
da 2.' Divisão, por 41-17. A jo-
gar em casa, o Madeira SAD 
afastou o Fafe, 33-27. 

F. C. Porta 29  
Soa Nora 25  
Local Pavrlh3o Oragao Capa, no Porto 
Árbitros Albtyto Alves e Jorge Femancks 
R, C Poeta Hug° Lasanha°, Jordan Pltre (11 
Gibeno Duarte (61 Ru Sina (1). Aleds Borges (3). 
Gustavo Rodrigues (4)e Ricardo Moreira (2):  
Tomas vai-Zeler, Dayrnaro Sairia (2). NUM 
Gonçalves, 

 
Hg Santos (4). AntOnto bela (3/ 

Yoel Morales (2), Nuno Roque (1). ~Ias 
e Ru Ferreira. Reinador Ricardo Costa 
Illes Nem hago Moreira Alexandre Pereira (3), 
Luís Nunes (6), Bruno Ferreira (4). 
Dominoos (51 Rui Barreto (3) e NunoDSTInto, 
Antonio Babem, Peão Nas (11 Igor Sto)artavic (1), 
Moo Santos (2) e Antonio Cabaça. Treinador Luis 
Santana_ Ao Inibo" 13-11 

Avanca 
Local Pavilhao da Luz, nt ° 2 
Albinos Gonçalo Aveiro e Hugo Fernandes 
festa Hugo Piqueta. Jantar Femandez 031 
Tiago Perora (21 loao Pais (41, &toe Moera 
Paio Moreno, Ueington Ferreira (31 Micob 
~a, Miguel Xavier, Augusto Arada (41 
Abandoe Cavalcanti, Elledy Semedo (5), Hugo 
Urna. Dragam Vrgoc (1), Ales Sinta (2) e André Llrrw 
(2) Treinador Marrano Ortega 
Ama» Marco Sousa, Pedro Vades Nua 
Carvalho, Victor ANnez (6). Miguel Baptista (1). 
Ricardo MOura0 (6). lerd5On MOIlteilD, Vasco 
Santos (3). Drogo Ohlara (4), Lus Sita Ricardo 
Ramos, Aberto Sana Pecto Cana"). Carlos 
Santos Voan Blanco (3) e lobo Carmen 
Treinador Canos Monto° Ao intervalo 18-14 

Nademo« 17 
41 

local Pavilhão Municipai Vira do Porto 
Arbitras DaNet Martas e Roberto Marins 

Mire Teneira, Nelson ~entes (41 
loa° Dias (1), 0N0 FaPe (7), Francisco NuellocIa 
Luís VertenieS (7.), aludo Rins (2) Figueledo, 
Renato Figueiredo, Rui Mies, Helder Batista (11 
10,10 Cunha. Nego Melo, Hemanr Sousa bati Seva 
e Pedro Nuetredo. Treinador Pedro Resendes 

Luís Oliveira, Pedro Portela (4), 
Barros ( Franlds Carpi (2). Helder Silva  (),Le 
Soba (10 Carlos Carneiro. Samuel AskIntan (1). 
baia Antunes (7), Francisco Ta," (4). Edmison 
Ara* (31 Danei Swnssork lobo Pino (S) e Falto 
Magahaes (1.1 Treinador Javre' Zupo Ao 
Inienaile 10-16 

33 
Fale 27  
Locai Pavilhao do Funchal, na Madeira 
Arbitro Tár

ia
tIonteiro e Antonio Trinca 

!ande Yusnier Garoa, Eduardo Puto, 
Gon9bYlialra (11 bao Maruns, Oaulo Pedroso 

ri

; uarier Santos V) Luis Carvaino, Nulo %e 
3). Davkl Prato (31 Nas Antônio (61 loao Meada 

Marco GI C11 Otoço Akes (11 NU10 CalVabab 
bati Gomes (1) e Nelson Pire (3) 

Treinador Pado Fidalgo 
PalliMáno Pereira, Ws Pefrira,BlulD OUsArmardo 
Perto (21 aludo Mota (4), Dado Andrade (101 %adita 
And*. Miguel Maditn, Ciar GongEbos(S). Mut 
Prhero Aartmko Pres, (alo Freitas (11 Feksberto 
Landrn (1)e lobo Ferrardes (41 »doador Jose Sés 
ba Inserido 13-13 

Piadeira SAD 
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Seleção feminina de andebol estava na Turquia à hora do atentado
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13-03-2016

Meio: Jornal de Notícias Online

URL:http://www.jn.pt/PaginaInicial/Desporto/Interior.aspx?content_id=5075296

 
A seleção feminina de andebol de Portugal estava em Ancara, na Turquia, no momento em que
ocorreu a explosão, que fez 27 mortos. Estão todos bem.
 
 Através do Facebook, a Federação de Andebol de Portugal "informa a todos os familiares de atletas e
restante equipa técnica, bem como adeptos e restantes interessados", que a comitiva "se encontra
bem na capital da Turquia".
 
 A Federação agradece, ainda, a todos "a preocupação" demonstrada após ter sido noticiado o
atentado que causou pelo menos 27 mortos, em Ancara.
 
 A seleção portuguesa de andebol feminino perdeu com a Turquia, por 37-31, em jogo da quarta
jornada do Grupo 6 de qualificação para o Campeonato da Europa de 2016, que decorreu este
domingo em Ancara, cidade palco de um atentado.
 
 Três dias depois de ter vencido as turcas em São Pedro do Sul (24-23), Portugal até chegou ao
intervalo em vantagem no marcador (19-17), mas acabou por permitir a reviravolta no marcador na
segunda parte.
 
 Com este resultado, a seleção lusa continua a somar dois pontos no Grupo 6, no terceiro lugar, mas
tem agora a companhia da Turquia.
 
 publicado a 2016-03-13 às 19:17
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Seleção portuguesa apanhada pelo susto no atentado de Ancara
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13-03-2016

Meio: Mais Futebol Online Autores: Sérgio Pereira

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=86b4d3c

 
Equipa nacional de andebol feminino estava a chegar ao hotel quando ouviu a explosão que vitimou 34
pessoas.  Agora está tudo mais tranquilo , explica treinador Ulisses Miguel
 
 A seleção portuguesa de andebol feminino jogou este domingo em Ancara, frente à Turquia, tendo
sido derrotada por 37-31, e regressava ao hotel quando ouviu uma forte explosão: tão forte, aliás,
que o primeiro pensamento foi logo que era uma bomba.
Era efetivamente uma carro armadilhado, num atentando que provocou já a morte de 34 pessoas e
ferimentos em mais 125.
  Pensámos logo que podia ser grave  , contou o selecionador Ulisses Miguel ao Maisfutebol .
  Nós tivemos jogo, depois regressávamos ao hotel e quando chegámos ouvimos uma grande
explosão. Passado uns instantes começámos a ouvir sirenes e pessoas a rezar. O som foi enorme,
ficamos de imediato com a sensação que seria uma bomba. 
O atentado aconteceu através de um carro armadilhado, que foi lançado contra um autocarro, e teve
lugar a três ou quatro quilómetros do hotel onde estava a seleção portuguesa. Curiosamente a
comitiva nacional já tinha passado pelo local.
  Ontem à noite, quando chegámos, viemos do aeroporto e passámos por lá  , disse Ulisses Miguel,
referindo-se a uma paragem de autocarros na Avenida Ataturk, perto do parque Guven, no centro da
capital da Turquia.
  Mas já nos disseram para estarmos tranquilos que amanhã não vamos passar por lá. Vamos fazer
um caminho alternativo, por fora do centro da cidade, para evitar as zonas potencialmente menos
seguras. 
Ora neste momento a comitiva da seleção nacional permanece no hotel e naturalmente com ordens
para não sair do edifício. Por isso, diz, as pessoas estão minimamente serenas. O maior problema,
portanto, é a viagem de amanhã de regresso a Portugal.
  Não vou dizer que está tudo calmo. Há uma ansiedade natural de um grupo de raparigas que
amanhã vai sair do hotel para viajar, se o aeroporto estiver aberto  , referiu.
  O que nos disseram é que as pessoas aqui já estão rotinadas para este tipo de atentados e que
geralmente não têm o hábito de fechar o aeroporto. À partida vamos poder viajar, mas vamos ver
como estão as coisas amanhã. 
Enquanto isso, Ulisses Miguel diz que as jogadoras de 19 ou 20 anos  até são as mais calmas  ,
provavelmente por alguma inconsciência, e que tem havido da parte da equipa técnica, dos médicos e
dos dirigentes  a preocupação de manter o grupo tranquilo .
À volta do hotel está tudo calmo nesta altura, mas o selecionador nacional não deixa de referir que na
altura da explosão o ambiente se tornou caótico. O mais surpreendente foi, depois da explosão, as
pessoas terem começado a rezar em todo o lado: até nas ruas.
  Aconteceu passado poucos minutos, parecia uma coisa concertada, toda a gente em rezar em
uníssono. Nós entramos no hotel, por isso nem vimos bem, só ouvíamos toda a gente a rezar a
mesma oração. Parecia uma reação articulada à explosão. 
Esta segunda-feira, portanto, e se tudo correr bem, a seleção nacional feminina regressa a Portugal,
com uma grande aventura na memória e uma derrota na bagagem.
  Nós queríamos ganhar este jogo, porque a Turquia é a seleção mais acessível do grupo. Já tínhamos
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vencido em Portugal e queríamos vencer aqui. Não foi possível, paciência. De qualquer das formas
teríamos sempre de fazer a surpresa de vencer a Dinamarca ou a Rússia para conseguirmos o milagre
do apuramento, vamos ver se é possível... 
Para já, o mais urgente é esta noite: dormir bem, sem sobressaltos, e amanhã conseguir regressar a
Portugal. Esse o objetivo mais imediato da seleção nacional feminina de andebol.
 Saiba tudo sobre o atentado de Ancara no site da tvi24.pt
 
Sergio Pereira
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Andebol: FC Porto, Sporting, Benfica e Madeira SAD em frente na Taça
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13-03-2016

Meio: Mais Futebol Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=10cde0f9

 
Jogos dos quartos de final realizaram-se neste sábado
 
 Jogaram-se neste sábado os quartos de final da Taça de Portugal de andebol. FC Porto, Sporting,
Benfica e Madeira SAD garantiram a presença na final four, marcada para 2 e 3 de abril.
 Resultados dos quartos de final:
 Madeira SAD (I) -Fafe (I), 33-27
 FC Porto (I) -Boa Hora (II), 29-25
 Benfica (I) -Avanca (I), 31-24
Marienses (II)- Sporting (I) , 17-41
Equipas apuradas a negro
 
Redação
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31 24 

O 0 
0 0 
4 0 
O 0 
0 0 
0 0' 
O 0 
3 1 
O 0 

P. CARVALHO O 
MARCO SOUSA 
DIOGO OLIVEIRA 
RICARDO RAMOS 
ALBERTO SILVA 
J. MONTEIRO 
CARLOS SANTOS 
YOAN BLANCO 
JOÃO CARVALHO 

BENFICA 

Mariano Ortegae 

ELS EXC 

HUGO FIGUEIRA. O O 
JAVIER BORRAGAN 8 O 
TIAGO PEREIRA 2 O 
JOÃO PAIS 4 O 
ELLEDY SEMEDO 5 O 
UEUNGTON SILVA 3 O 
AUGUSTO ARANDA 4 O 

N. MITREVSKI O O 
BETONE MOREIRA O O 
PAULO MORENO O 1 
MIGUEL XAVIER O O 
ALEX. CAVALCANTI O O 
HUGO LIMA O O 
DRAGAN VRGOC 1 O 
ALES SILVA 2 2 
ANDRÉ LIMA 2 o 

AVANCA 

<>Carlos Martingo 

EIS EXC 

LUÍS SILVA O O 
PEDRO VALDÉS 1 o 
NUNO CARVALHO O 1 
VICTOR ALVAREZ 6 o 
MIGUEL BAPTISTA 1 2 
RICARDO MOURÃO 6 O 
VASCO SANTOS 3 O 

AO INTERVALO: 18.14 

• - 

AO ATAQUE. Hugo Lima passa por Miguel Baptista 

LOCAL: Pavilhão ng 2 da Luz, em Lisboa 

ÁRBITROS: Gonçalo Aveiro e Hugo Fernandes 

25 
BOA HORA 

Ricardo Costa() 
ELS EXC 

H. LAURENTINO O O 
RUI SILVA 1 O 
GILBERTO DUARTE 6 O 
G. RODRIGUES 4 0 
HUGO SANTOS 4 O 
ANTÓNIO AREIA 3 O 
ALEXIS BORGES 3 O 

°Luís Santana 
CI S EXC 

TIAGO MOREIRA° O O 
LUÍS NUNES 6 O 
DIOGO DOMINGOS 5 2 
RUI BARRETO 4 O 
NUNO SANTOS 3 O 
A PEREIRA 3 O 
BRUNO FERREIRA 2 1 

TOMAS ZELLER O O o A RIBEIRO° O O 
MIGUEL MARTINS O o PEDRO DIAS 1 1 
DAYMARO SALINA 2 o IGOR STOJANOVIC 1 O 
NUNO GONÇALVES O IVAN DIAS O O 
RICARDO MOREIRA 2 o NUNO PINTO O O 
RUI FERREIRA O o ANTÓNIO CABAÇA O O 
NUNO ROQUE 1 o TIAGO PRATA O O 
YOEL MORALES 2 RUI PINTO O O 
JORDAN PITRE 1 o ANTÓNIO CARRETO O O 

41 
MARIENSES 

Pedro Roscados° 
ELS EXC  

SPORTING 

()Zupo Equisoain  
EIS EXC  

R. FIGUEIREDO° O 1 D. SVENSSONO 0 O 
NELSON VERTENTES 4 O PEDRO PORTELA 4 O 
JOÃO DIAS 1 O SÉRGIO BARROS 2 O 
TIAGO FILIPE 7 O [RAMOS CARO!. 2 1 
LUIS VERTENTES 2 1 HELDER SILVA 2 O 
CLAUDIO REIS 2 1 PEDRO SOLHA 10 O 
HELDER BATISTA  1 O JOÃO ANTUNES 7 2  

RUI NUNESO o O LUIS OLIVEIRA° O O 
REN. FIGUEIREDO O O F TAVARES 4 O 
ANDRÉ TEIXEIRA O O EDMILSON ARAUJO 3 O 
JOÃO CUNHA O O CARLOS CARNEIRO O O 
DIOGO MELO O O SAMVEL ASLANIAN 1 O 
HERFIÂNII SOUSA O O JOÃO PINTO 5 O 
JOÃO SILVA O O FABIO MAGALHÃES 1 O 
PEDRO FIGUEIREDO O O 
F. FIGUEIREDO O o 

17 

iiGUIAS CUMPREM 

Sem surpresas, FC Porto, 
Sporting e Madeira SAD 
também estão na final-
four da Taça de Portugal 

ALEXANDRE REIS 

®Os quartos-de-final da Taça 
de Portugal não tiveram surpre-
sas, cora os principais favoritos a 
apurarem-se para a final-four, 
designadamente Benfica, FC 
Porto, Sporting e Madeira SAD. 
Recorde-se que o sorteio das 
meias-finais é na próxima quin-
ta-feira (16h30), no Complexo 
Municipal dos Desportos, em Al-
mada, pavilhão que acolherá a fi-
nal-four nos dias 2 e 3 de abril. 

No jogo da Luz, as águias cum-
priram, ao vencerem (31-24) o 
Avanca, depois de ganharem uma 
boa vantagem ao intervalo (18 - 
14) . A turma comandadapor Car-
los Martingo não deitou a toalha ao 
chão e ainda reagiu, recuperando 
até ao empate a 21, mas nos minu-
tos finais° Benficanãodeuhipóte-
ses e disparou para umavantagem 
confortável, que soube gerir. 

Destaques para o espanhol Ja-
viei Borragán, melhor marcador 

AO INTERVALO: 13 11 

LOCAL: Pavilhão Dragão Caixa, 
no Porto 

ÁRBITROS:Alberto Alves e Jorge Fernandes 

TAÇA DE PORTUGAL 
Quaitosde•final 

FC Porto (LaD)-Boa Hora (2.•D) 29-25 

~fica (La  D)-Avanca (1.•D) 31-24 
Marienses (2.•D)-Sporting (LaD) 17-41 

Madeira SAD (1.•D)-AC Fale (1.•D) 33-27 

da partida com 8 golos, enquanto 
Elledy Semedo anotou 5. Victor 
Alvarez e Ricardo Mourão (6 

AO INTERVALO: 10-17 

LOCAL: Pavilhão Municipal de Vila do Porto, 
Santa Maria, Açores 

ÁRBITROS:Daniel Ma rtins e Roberto Martins 

cada) brilharam pelo Avanca. 
No Dragão Caixa, o FC Porto 

também teve boa réplica do Boa 
Hora, a demonstrar porque tem 
força para subir à P Divisão, mas 
o heptacampeão impôs-se (29 - 
25). Já o Sporting foi aos Açores 
ganhar (41-17) ao Marienses e o 
Madeira SAD ultrapassou (33-27) 
o AC Fafe. 
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Portugal perde na Turquia no apuramento para o Euro´2016 feminino
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13-03-2016

Meio: Record Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=ae3d1ecf

 
A seleção portuguesa de andebol feminino perdeu este domingo com a Turquia, por 37-31, em jogo da
quarta jornada do Grupo 6 de qualificação para o Campeonato da Europa de 2016, que decorreu em
Ancara. Três dias depois de ter vencido as turcas em São Pedro do Sul (24-23), Portugal até chegou
ao intervalo em vantagem no marcador (19-17), mas acabou por permitir a reviravolta no marcador
na segunda parte. Com este resultado, a seleção lusa continua a somar dois pontos no Grupo 6, no
terceiro lugar, mas tem agora a companhia da Turquia. Continuar a ler Ainda este domingo, a
Dinamarca, segunda classificada com quatro pontos, recebe a Rússia, que é líder, com seis. No THF
Spor Complex, na capital turca, Mónica Soares esteve em destaque na equipa portuguesa, com sete
golos marcados, enquanto Cláudia Aguiar e Neuza Valente contribuíram ambas com cinco tentos. Na
quinta jornada, que está agendada para 02 de junho, Portugal recebe a Rússia. Jogo no THF Spor
Complex, em Ancara. Turquia - Portugal, 37-31. Ao intervalo: 17-18. Sob a arbitragem da dupla
romena formada por Cristina Nastase e Simona Stancu, as equipas alinharam e marcaram com as
seguintes jogadoras: - Turquia: Tzel (1), Kececi, Akgan, Tinkaoglu, Hosgar, B. Yilmaz (11), Atalar (1),
Demircelen (3), Toprak (1), Sakizcan (3), Ertap, Toker, Sagdic (3), Iskit (10), Adiyaman (2) e Y.
Yilmaz (2). Treinador: Hikmet Vurgun. - Portugal: Isabel Figueira, Mariana Lopes (4), Cláudia Aguiar
(5), Cláudia Correia, Patrícia Lima (4), Bebiana Sabino (1), Ana Andrade (1), Soraia Fernandes (1),
Mónica Soares (7), Diana Roque, Ana Gouveia (1), Ana Gante, Francisca Marques (1), Telma Amado,
Sara Gonçalves (1) e Neuza Valente (5). Treinador: Ulisses Pereira. Assistência: 550 espetadores
Autor: Lusa
 
 Ontem às 17h41
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Sporting está na Final-4 da Taça de Portugal
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13-03-2016

Meio: Record Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=2cc94d5c

 
O Sporting derrotou, este sábado, o Marienses por 41-17 no Pavilhão Municipal Vila do Porto, num
encontro a contar para os quartos-de-final da Taça de Portugal. Pedro Solha esteve em destaque, ao
apontar 10 dos 41 golos leoninos. Com este resultado, o Sporting integra o lote de semifinalistas da
Final-4 da Taça de Portugal, juntando-se ao Madeira SAD, FC Porto e Benfica. Continuar a ler Autor:
Francisco Santos
 
 23h51
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Sporting apura-se para a final-4 da Taça de Portugal
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13-03-2016

Meio: Sapo Online - Sapo Desporto Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=67630054

 
13-03-2016 00:42
 
 "Leões" esmagaram Marienses por 41-7.
 
 Foto: JOSÉ COELHO / LUSA
 
 Sporting apura-se para a final-4 da Taça de Portugal
 
 Por SAPO Desportosapodesporto@sapo.pt
 
 O Sporting derrotou este sábado os Marienses por 41-7 num encontro que teve lugar no Pavilhão
Municipal Vila do Porto em partida dos quartos-de-final da Taça de Portugal.
 
 Pedro Solha esteve em destaque ao apontar 10 dos 41 tentos apontados pelos "leões".
 
 O Sporting junta-se assim a Madeira SAD, Benfica e FC Porto. Estes clubes vão discutir a Taça de
Portugal.
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Sporting está na Final-4 da Taça de Portugal
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13-03-2016

Meio: Sábado Online

URL:http://www.sabado.pt/ultima_hora/detalhe/sporting_esta_na_final_4_da_taca_de_portugal.html

 
Leões junta-se ao Madeira SAD, FC Porto e Benfica na Final Four. Por Record O Sporting derrotou, este
sábado, o Marienses por 41-17 no Pavilhão Municipal Vila do Porto, num encontro a contar para os
quartos-de-final da Taça de Portugal. Pedro Solha esteve em destaque, ao apontar 10 dos 41 golos
leoninos. Com este resultado, o Sporting integra o lote de semifinalistas da Final-4 da Taça de
Portugal, juntando-se ao Madeira SAD, FC Porto e Benfica.
 
 12 Março 2016 . Record
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  Área: 9,66 x 8,35 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 63547213 12-03-2016

Marienses enfrenta 
Sporting para a Taça 
A equipa de andebol do Marien-
ses tem a difícil tarefa esta noite 
de tentar ultrapassar o Sporting 
num dos encontros dos quartos 
de final da Taça de Portugal da 
modalidade. 

O encontro, agendado para as 
19h00, promete encher as ban-
cadas do pavilhão do Complexo 
Desportivo de Vila do Porto. 

A equipa da ilha de Santa Ma-
ria chega a esta fase da competi-
ção depois de ter eliminado nos 
oitavos de final a formação do Sis-
maria, sendo que o Marienses é  

a única equipa da II Divisão de an-
debol sobrevivente na prova. 

O Sporting, na ronda anterior, 
tinha ganho o ABC Braga por 38-
24. 

Taça de Portugal 
Programa dos quartos de final 
Sábado (12 março) 
Madeira SAD (I) - Fafe (I),14h00 
FC Porto (I) - Boa Hora (II), 
16h00 
Benfica (I) - Avanca (I), 19h00 
Marienses (II) - Sporting (I), 
19h00. *AM 
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Pedro Seabra pronto para a partida 

ANDEBOL 

 

Pt CNC 8ENAVINU 

Vingança 
11 anos depois 

ABC recebe hoje (17 horas) 
Wacker Thun no quartos de final 
da Taça Challenge 

O ABC pode começar esta tarde (17 h) a 
desbravar caminho para chegar outra vez 
a uma meia-final europeia e também 
vingar o amargo desaire consentido há 11 
anos. na  final da Challenge, em Braga, 
precisamente frente aos suiços do 
WackerThun. Uma coincidência recorda-
da por Pedro Seabra: <Esta edição da 
Challenge esta a ter essa curiosidade 
extra. Em 2015 fomos eliminados pelo 
Odorhei, que ja defrontamos este ano. e 
agora temos hipóteses de desforra. 11 
anos apos a ultima final. Estamos 
prontos a defender bem e a jogar rapido. 
0 melhor ABC vai ser capaz de ir às  

meias». Otimismo partilhado pelo 
guarda-redes Emanuel Ribeiro: «0 ABC e 
favorito em qualquer jogo e queremos 
ganhar em todas as competições onde 
entramos!» HUGO COSTA 

TAÇA CHALLENGE 
• Quartos-de-final mão 4  Hoje 

ABC - Wacker Thun (Sul) 17.00 h 

PavIlhào Flavio Sa Leite, em Braga 

TAÇA DE PORTUGAL 
Masculinos > Quartos-de-final - Hoje 

Madeira. SAD-Faie 15 00 h 
Paviihào do Funchal. na  Madeira 

FC Porto — Boa Hora 17.00 h 

Draga° Caga, no Porto 

Benfica—Avanca 20.00 h 
Pavilhão n ' 2 da Luz. em Lisboa 

CD Marlenses — Sporting 20.0011 

Pavilhão Municipal em Vila do Porto 

Favoritos à prova 
O favoritismo de Madeira SAD, 
Benfica, FC Porto e Sporting 

terá de ser confirmado hoje, em 
campo, de modo a que um quarteto 
consiga o apuramento para a Fina! 
Four da Taça de Portugal, a 2 e 3 de 
abril, em Almada. Nota para os 
lisboetas do Boa Hora, que já elimi-
naram Sp. Horta e Aguas Santas, 
mas agora visitam o heptacampeão 
nacional, até ao momento invencivel 
em termos nacionais.  
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ABC com vantagem de sete golos na Taça Challenge
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12-03-2016

Meio: Bola Online (A)

URL:http://www.abola.pt/nnh/ver.aspx?id=602063

 
O ABC venceu os suíços do Wacker Thun por 30-23, em Braga, encontro da primeira 'mão' dos
quartos de final da Taça Challenge de andebol. Com 10 golos, Pedro Spínola foi o melhor marcador da
equipa minhota que ao intervalo já vencia por 15-11. A equipa de Carlos Resende encara o jogo da
segunda 'mão' na Suíça, no próximo sábado, com uma vantagem de sete pontos.
 
 12-03-2016
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• 

ANDEBOL DE PRAIA 

O Andebol de 
praia promove a 
espetacularidade 
nos movimentos, 
à semelhança do 
que já acontece no 
futebol de praia 
()Golos  aponta-
dos no are após 
piruetas valem 
a dobrar 
O Equipa dos 
Tigres conta com 
160 atletas de vários 
escalões 

João Pinhel e 
Rui Rodrigues são 
dois dos principais 
mentores do 
projeto da equipa 

•-• dos Tigres 

TI G 

IGOR GONÇALVES 

O
andebol de praia é ainda 
desconhecido para a 
grande maioria dos por-

tugueses. Mas, apesar disso, o 
desporto está em visível cresci-
mento no País e para isso muito 
têm contribuído os esforços de 
um grupo de jovens de Espinho 
que fundou a Escola de Forma-
ção de Espinho - Os Tigres. 

TIGRES FICARAM EM 3.º 
LUGAR NO MASTERS E 
VENCERAM EM ROOKIES 

A equipa espinhense foi for-
mada em 2013 e é já um dos ex-
poentes máximos de uma mo-
dalidade que nos últimos cinco 
anos atingiu níveis de competi-
tividade nunca antes vistos com  

regulares provas e circuitos que 
decorrem habitualmente no 
mês de julho. Os Tigres termi-
naram a época passada no 3° lu-
gar na Fase Final de Masters 
Masculinos, mas a equipa já 
conquistou, entre outros, o tí-
tulo de rookies em 2013. Um 
feito importante para os jovens 
responsáveis da equipa, uma 
vez que o principal objetivo é 
formar jovens atletas para que a 
modalidade possa crescer cada 
vez mais em Portugal. 

"Obviamente que os títulos 
individuais são importantes, 
mas o nosso maior objetivo é 
formar jovens e por isso é que 
temos já 160 atletas divididos 
por 12 escalões femininos e 
masculinos", explicou Rui Ro-
drigues, um dos mentores do 
projeto e um dos principais jo-
gadores da equipa de Masters. • 

SAIBA MAIS 

2000 
Atletas estão inscritos em mais 
de 150 equipas de andebol de 
praia por todo o País. Este nú-
mero inclui também atletas femi-
ninos. Um valor que os respon-
sáveis da modalidade contam 
aumentar nos próximos anos. 

Euro sub-16 
A vila da Nazaré, em Portugal, 
vai receber no próximo dia 8 a 
10 de Julho o Campeonato da Eu-
ropa sub-16 de andebol de 
praia. Portugal estará presente 
com uma equipa masculina e 
feminina. 

Campeões nacionais 
Atualmente, o campeão nacional 
de andebol de praia é a equipa Os 
Gordos/Ismai-C. Naval Leça. A 
formação de Matosinhos venceu 
os títulos de Masters e Rookies. 
Em femininos, os campeões na-
cionais são os Raccoons 
D'Areia/PMPM Moulds (na final 
do ano passado bateram as 100 
ondas/BHC/N Belchior). 

João Pinhel é um dos fundadores 
dos Tigres, que têm a base em Espinho 

"MODALIDADE FAZ 
UMA PROMOÇÃO 
DO ESPETÁCULO" 

13"A modalidade está a cres-
cer porque faz uma grande 
promoção do espetáculo e até 
o premeia", explicou João Pi-
nhel, um dos fundadores dos 
Tigres. "Cada golo que for 
apontado com uma pirueta 
vale por dois, bem como o 
golo que é apontado pelo 
Joker, que é um jogador que 
só ataca", acrescentou. • 

À CONQUISTA 
DA AREIA 
CRESCIMEIVTO O Modalidade tem vindo a crescer 
nos últimos anos. ESCALÕES O Equipa de Espinho 
forma jogadores de todos os escalões. 
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ANDEBOL
| Carlos Costinha Sousa | 

Hoje é dia de Taça Challenge no
mítico Pavilhão Flávio Sá Leite,
com o ABC/UMinho a receber o
bem conhecido Wacker Thun em
partida a contar para os quartos-
-de-final da competição. E no
lançamento do jogo, ontem os
academistas recordaram o dia 8
de Maio de 2005 em que os aca-
demistas receberam a equipa
suíça, no amargo jogo da segun-
da mão da final da competição.

Na altura, a vitória garantida
pelos academistas não foi sufi-
ciente - por dois golos - para o
ABC/UMinho conquistar a Taça
Challenge. No entanto, os braca-
renses quiseram, ontem, desta-
car que a moldura humana pre-
sente no Sá Leite nessa partida
(2400 adeptos segundo as contas
do ABC) foi de extrema impor-
tância para que a equipa conse-

guisse lutar até ao último segun-
do pela conquista do troféu.

Hoje, a partir das 17 horas, os
academistas querem alcançar
novamente um resultado positi-
vo, sendo a vitória o único que
interessa, procurando chegar ao
jogo da segunda mão, na Suíça,
no próximo dia 19 de Março,
com uma vantagem que permita
enfrentar o jogo com maior tran-
quilidade, apesar de que o objec-
tivo é e será sempre a vitória.

Por isso, os responsáveis aca-
demistas pedem, para hoje, um
Pavilhão Flávio Sá Leite nova-
mente cheio, a lembrar tempos
passados, com uma presença
massiva de adeptos que ajudem
a equipa com um apoio contínuo
ao longo de todo o encontro.

ABC/UMinho e Wacker Thun
entram hoje em acção, a partir
das 17 horas, na primeira mão
dos quartos-de-final da Taça
Challenge.

Sá Leite cheio para levar ABC às ‘meias’
ACADEMISTAS querem o apoio massivo dos adeptos para tentarem conquistar um resultado, esta tarde, na recepção aos suíços
do Wacker Thun, que permita encarar o jogo da segunda mão, na Suíça, de forma mais tranquila e com mentalidade ganhadora.

DR

Academistas querem um Flávio Sá Leite cheio no apoio à equipa

+ adversário
Depois do terceiro lugar na
fase regular do campeo-
nato, o Wacker Thun ocu-
pa, neste momento, o se-
gundo lugar na fase de
apuramento de campeão
suíço, a cinco pontos do
líder, a equipa Kadetten
Schaffhausen, mas com
mais um jogo disputado.
Na Taça Challenge, na ca-
minhada até aos quartos-
-de-final os suíços ultra-
passaram com relativa fa-
cilidade as equipas do Bur-
sa Nilüfer BK, na terceira
ronda da prova, e o Hand-
ball Team Celik.
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Sanjoanense
apresenta na
segunda-feira
o Andebolmania
A Associação Desportiva San-
joanense vai apresentar, na
próxima segunda-feira, o Tor-
neio Internacional de Andebol
“Andebolmania 2016”. Trata-se
de uma evento que vai juntar
cerca de 1.700 atletas em re-
presentação de 120 equipas -
57 portuguesas, 60 espanholas
e 3 francesas.

Para além do torneio, a or-
ganização pretende aumentar
o espectáculo andebolístico
com o “Best Trick Show”, con-
curso para as melhores joga-
das individuais, bem como
uma “party night”, com muita
animação, diversão e “Dj’s”, que
decorrer na Oliva Factory

A conferência de imprensa
de apresentação do evento,
que decorrerá de 23 a 26 de
Março, realiza-se a partir das
18.45 horas, no átrio junto às
escadas rolantes do Shopping
8.ª avenida em São João da
Madeira. |
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POMBAL Promover e apoiar
as acções de divulgação e pro-
paganda que possibilitem um
conhecimento adequado das
acções e actividades do ande-
bol, bem como apoiar directa-
mente os docentes de educa-
ção física, ou outros agentes
desportivos, para o fomento e
a prática da modalidade, são
alguns dos objectivos de um
protocolo celebrado recente-
mente.

O “plano de desenvolvi-
mento do andebol no concelho
de Pombal” foi assinado entre
a Câmara, os agrupamentos de
Escolas de Pombal e Gualdim
Pais, Federação de Andebol
,Associação de Andebol de Lei-
ria e Núcleo do Desporto Ama-
dor de Pombal.

O documento pretende apoi -
ar a filiação e inscrição de clu-

bes do concelho que desejem
encetar a prática federada da
modalidade, assim como apoi -
ar a criação de condições para

a estruturação de escolas de
andebol, nomeadamente na
direcção técnica e operaciona-
lização inicial. 

No âmbito do protocolo, a
Câmara compromete-se a
«apoiar as acções previstas,
nomeadamente a festa do an-
debol, no final do ano lectivo,
divulgar as diversas acções a
desenvolver, possibilitando
uma participação alargada da
população e apoiar escolas,
docentes, alunos, clubes, téc-
nicos e agentes desportivos».

Por sua vez, os  agrupamen-
tos terão de «promover as
condições inerentes à prática
do andebol nas actividades de
enriquecimento curricular,
nomeadamente no apoio em
instalações e materiais para a
realização das actividades
práticas, «garantir condições
para o enquadramento téc-
nico, em particular na forma-
ção e nas instalações, divulgar
as diversas acções a desen-
volver, possibilitando uma
participação alargada das res-
pectivas comunidades escola-
res e priorizar o andebol en-
quanto modalidade do des-
porto escolar».|

Protocolo fomenta prática
do andebol nas escolas 

Parceria envolve autarquia, escolas, associação e federação
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Paulo Fidalgo quer conduzir equipa à final a quatro. FOTO ASPRESS 

Madeira SAD a uma vitória 
meias-finais da Taça 

EQUIPA MADEIRENSE 
DEFRONTA. O FAFE, 
ESTA TARDE (15H00), 
NO PAVILHÃO 
DO FUNCHAL 

HERBERTO DUARTE PEREIRA 
desporto@dnoticias.pt  

A Taça de Portugal em seniores 
masculinos de andebol reserva 
para esta tarde a disputa dos 
quartos-de-final com a disputa 
de quatro partidas, todas elas en-
volvendo os 'grandes' do pelotão 
do andebol masculino nacional. 

Para o Madeira Andebol SAD, 
comandado pelo técnico Paulo Fi-
dalgo - que esta semana recebeu 
uma prova de confiança com a re-
novação do seu vinculo à socieda-
de do andebol masculino madei-
rense, - há uma tarefa aliciante e 
ao mesmo tempo de grande res-
ponsabilidade frente ao Fafe, par-
tida agendada para as 15 horas o 
Pavilhão do Funchal pois 'bastará' 
afastar o conjunto fafense para 
voltar a marcar presença na pres-
tigiada fase final da prova. 

Uma vitória dos madeirenses, 
objectivo perfeitamente ao seu 
alcance assume um papel ainda  

mais relevante se tivermos em li-
nha de conta que esta poderá ser 
também uma outra 'porta' para 
que o Madeira andebol SAD en-
trar nos lugares europeus na pró-
xima época. 

Final a quatro no início de Abril 
Nas outras partidas desta derra-
deira eliminatória o favoritismo 
recai com alguma naturalidade  

para as formações mais fortes. O 
Porto recebe o Boa-Hora, Benfica 
defronta o Avanca e o Marienses 
recebe o Sporting. 

Relembre-se que a final a qua-
tro da Taça de Portugal de ande-
bol está agendada para os dias 2 e 
3 de Abril no Pavilhão Municipal 
de Almada. O sorteio desta fase 
final será efectuado no dia 17 des-
te mês. 
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ABC vence suíços e pode sonhar com meias-finais da Taça Challenge
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12-03-2016

Meio: Diário Digital Online

URL:http://diariodigital.sapo.pt/news.asp?id_news=816085

 
HOJE às 19:07
 
 O ABC/UMinho venceu hoje o Wacker Thun por 30-23, na primeira mão dos quartos de final da Taça
Challenge de andebol, graças a uma grande exibição do guarda-redes Emanuel Ribeiro e Pedro
Spínola, que marcou 10 golos.
 
 O jovem guardião da equipa bracarense, que fez toda a partida em vez do habitual titular Humberto
Gomes, foi preponderante com uma série de grandes intervenções, como a que, sob o apito final,
garantiu a vantagem de sete golos com que o ABC parte para a segunda mão para derrotar um
adversário suíço que já lhe 'roubou' uma Taça Challenge, em 2004/05.
 
 Decisivo foi também Pedro Spínola, com 10 golos, o melhor marcador do encontro.
 
 Numa competitiva partida de andebol, os minhotos demonstraram durante quase todo o jogo uma
grande concentração e agressividade defensiva, o que, aliado a uma boa percentagem de sucesso nos
ataques, fizeram a diferença, perante um adversário muito forte fisicamente.
 
 O Wacker Thun até começou melhor o jogo, mas depois de passar pela primeira vez para a frente do
marcador, ao sexto minuto (3-2), o ABC nunca mais deixou de liderar a partida.
 
 Ao intervalo, o resultado era de 15-11 para os da casa, diferença que seria ampliada devido a um
início de segunda parte fulgurante.
 
 Ancorados numa grande exibição de Emanuel Ribeiro, numa forte agressividade a defender (o Wacker
Thun só marcou dois golos nos primeiros 10 minutos da segunda parte) e numa boa eficácia do
ataque, os academistas 'cavaram' uma diferença de nove golos (23-14).
 
 Contudo, uma reação dos suíços reduziu a diferença para 24-20, com o 'gigante' Lenny Rubin em
destaque, à entrada dos últimos 10 minutos.
 
 Carlos Resende chamou os seus jogadores, a equipa corrigiu alguma precipitação atacante, recuperou
a intensidade defensiva e voltou a distanciar-se no marcador, terminando com sete golos de
vantagem, resultado que lhe permite sonhar com o acesso às meias-finais.
 
 Diário Digital/Lusa
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O 
ponto de mira es-
tá nas meias-finais 
da Taça Challenge, 
ponte para a dese-

jada final da competição 
e em que há a esperança, 
ao contrário do ano pas-
sado, de levantar o troféu. 
O ABC/UMinho reencon-
tra esta tarde, a partir das 

17h00, o emblema suíço 
do Wacher Thun, 11 anos 
após o último confronto 
entre ambos. Perdida a 
final de 2005 contra este 
mesmo adversário, os ho-
mens treinados por Car-
los Resende querem ago-
ra apresentar a fatura da 
desforra e, para isso, ten-

bracarenses recebem às 17h00 os suíços do wacher thun 

ABC inicia hoje caminhada
rumo às "meias" da Challenge

tarão garantir, no Pavilhão 
Flávio Sá Leite, um triun-
fo confortável que lhes 
permita encarar o duelo 
da 2.ª mão em terras hel-
véticas com alguma mar-
gem de segurança. 

Neste encontro dos 
quartos de final da Taça 
Challenge, os jogadores 

já apelaram aos adeptos, 
numa chamada que espe-
ram ver correspondida em 
bom número nas banca-
das do pavilhão, numa on-
da amarela que, esperam, 
possa ser crucial nas con-
tas da eliminatória. 

Afastado da Taça de 
Portugal mas ainda na 
luta pelo título de cam-
peão nacional, o plantel 
do ABC/UMinho tem in-
sistido na ambição coleti-
va de proporcionar uma 
alegria à sua massa adep-
ta numa prova europeia. 
A Taça Challenge é, as-
sim, um objetivo claro dos 
minhotos, depois de ter 
perdido a prova há um 
ano, frente aos romenos 
do Odorhei. A caminha-
da academista prossegue 
esta tarde...

ABC vai tentar garantir, esta tarde e em casa, uma vantagem confortável   

D
R
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Madeira acolhe a Final Four da Taça de Portugal em andebol feminino.

Final Four da Taça de Portugal
de andebol joga-se na Madeira

AFederação Portuguesa de
Andebol de Portugal apro-
vou a candidatura para a

realização da Final Four da Taça
de Portugal Multicare de Senio-
res Femininos pela Associação
de Andebol da Madeira.
A Final Four da 23ª Taça de

Portugal Multicare de Seniores
Femininos será realizada nos

dias 16 e 17 de abril de 2016 no
Funchal.
Entretanto, o organismo li-

derado por Emanuel Alves já
fez saber que: «É com muito
orgulho e satisfação que a As-
sociação de Andebol da Madeira
irá organizar este evento mar-
cante na história do Andebol
Nacional.» JM

Página 58



A59

  Tiragem: 30575

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 34

  Cores: Cor

  Área: 8,57 x 29,03 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 63545095 12-03-2016

Taça de Portugal -
Quartos de Final - Madeira 
SAD-Fafe,15h00; FC Porto-
Boa Hora,17h00; Matrien-
ses-Sporting, 20h00. 
Taça de Portugal -
Quartos de Final - Benfica-
Avanca, 20h00. 
Taça Challenge - Quartos 
de final - ABC - Wacker 
Thun,17h00. 

Campeonato da Liga - 2.a 
fase, 4.a jornada - Grupo 
A: Ovarense-Barcelos, 
16h00. Grupo B: CAB 
Madeira-V. Guimarães, 
14h30; Maia Basket-
Eléctrico,14h30. 

ti:07E7'801 

!Liga - 26' jornada: 
Estoril-Sporting,18h30; FC 
Porto-U. Madeira, 20h45. 
II Liga - 35.2  jornada: 
Feirense-Benfica 6,16h00. 

I Divisão -19.a Jornada: 
Benfica-Boavista,15h00; 
Braga-Gualtar Meltino, 
16h00; Sporting-Fundão, 
17h00; Modicus-Olivais, 
18h00; Braga-Gualtar, 
16h00; Rio Ave-Belenenses, 
18h00; S. João Urgicentro-
Burinhosa,18h30. 
Juniores A- I Divisão - 2.a 
Fase - 4.a Jornada -
Apuramento de Cam-
peão: FC Porto-Académica;  

Belenenses-Paços Ferreira; 
V. Guimarães-Rio Ave; 
Benfica-Sporting. 
Juniores A- II Divisão - II 
Fase - 4.a Jornada -
Manutenção/Descida -
Série A: Varzim-Freamunde 
(Est. Mun. Póvoa de 
Varzim); Tirsense-Mereli-
nense (Est. Abel Alves 
Figueiredo); Limianos-Aves; 
Neves-Mondinense. Série 
B: Lourosa-Sanjoanense; 
Paredes-Canidelo; Torre 
Moncorvo-Arouca; 
Sousense-Penafiel. Série C: 
Anadia - Beira-Mar; 
Marinha-Marinhense; Vigor 
Mocidade-Gouveia; 
Estação-Castelo Branco. 
Série D: Alcanenense-
Atlético CP; Alverca-
Sintrense;1° Dezembro-
Caldas; Linda Velha-
Eléctrico. Série E: 
Pinhalnovense-BM Almada; 
Juventude-Despertar; 
Farense-Barreirense; 
Quarteirense-Olhanense. 
Juniores B - 2a Fase - 6a 
Jornada - Manutenção/ 
Descida - Série D: 
Entroncamento-Sacave-
nense. Série E: Juventude-
Lusitano GC. 
Juniores C - II Fase - 7a 
Jornada - Apuramento de 
Campeão - Zona Sul: 
Benfica-Portimonense 
(19h00). Manutenção/ 
Descida - Série E: Núcleo R. 
Maior-0 Elvas. Jogos às 
15h00. 

Taça de Portuga1.16 avos 
de final: Gulpilhares-
Valença ,18h00; Benfica-
Oliveirense,18h00; Ac. 
Espinho-HC Braga,18h00; 
Marinhense-Lavra,18h00: 
AJ Salesiana-Valon-
go,18h00; Alcobacense-"Os 
Tigres",18h00; Grândola-
Cambra,18h00; Física-Paço 
de Arcos,18h30; I Sagres-
ASanjoanense,18h30; Sp. 
Tomar-FC Porto,19h00; 
Tojal-Carvalhos,19h30; Ac. 
Coimbra-Candelária 
,20h00; Vasco da Gama-
CART,21h00; Parede-
Sesimbra,21h15; J. Viana-
Sporting 21h30;0. 
Barcelos-Turquel, 21h30. 

Taça de Portugal - Taça de 
Portugal/Meias-finais: 
Benfica - Castêlo Maia, 
15h00; Fonte Bastardo-
Caldas,17h30. 
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e22 Carlos Resende explicou como é que o ABC pode dar hoje um 
passo decisivo para eliminar os suíços do Wacker Thun na Challenge 

Á ACII/IVE Í ) RAPIDU 
ABC eThun defrontam-se que ocupa segundaposição no 

( 1 
hoje, em Braga, na primeira campeonato do seu país, con- ' 
mão dos quartos-de-final ta com três estrangeiros e tem • 
da Challenge. Resende sabe nos helvéticos Raemy, Dahler O ,,from.̀  # que são equipas diferentes, e Linder os principais valores. o ..„. 
mas tem a certeza de que os Resende fez o seu estudo. 
minhotos têm tudo para "Pratica um andebol seme- ;• • . , : -   „f•• 

frente lhante Ale- seguirem ao que se joga na  
'5,;,,, ', ,,,•:,. 8  ' '' . . & 

manha, com umpoucomenos 
AUGU8TOFIIRRO de qualidade. É uma equipa K r

, ,• , , 
*e* Carlos Resende começou forte, comjogadoresdeboaes- 
por fazer o ponto da situação tatura. Menos móveis, mas <'.74'',:.. , 

r 1 
das armas de que dispõe, hoje, que defendem com agressivi- - 

• para o jogo que se inicia às dade" diz, tendo preparado o ,,,:?' 
17h00, no Pavilhão Flávio Sá antídoto: "Um ritmo rápido 

( 

Leite frente ao WackerThun, que consiga criar o máximo de 
referente aos quartos de final incerteza noadversário. Fazer  -k 
da Taça Challenge. Reconhe- um bom jogo, com inteligên- • 

r
.._,,c, ceu ser um contratempo ter cia e ritmo elevados." .. s.  ti 

três lesionados - Nuno Rebe- Nos confrontos internacio- - 
lo, Ricardo Pesqueira e Tomás nais, Portugal queixa-se, por • :• 
Albuquerque, este último de norma, do desempenho das ', w , ., , ., •-••• . . • _ 
fora até ao funda temporada- arbitragens.° técnico faz ' uma  
o que não afeta a ambição. "A análise fria da questão. "É •'•: .  V87,' e " 

equipa está pronta para enca- muito diferentejogarem casa ••,7'.''''''''-  ''.- •". • - . , rar com confiança a pane fuial ou fora, porque o público sabe . , . 
da época. Vai procurar ganhar condicionar as arbitragens e o .:..,,,,,,,-, ,,, •:.,,..• , 

,. , . 
os dois jogos e isso será possí- adversário. Não são só nórdica na ' -' ' ..... d Pia 

FUROS 

ko 
Os bi lhetes para °jogo 
entre o ABC e o Thun serão 
grátis para sócios com a 
quota de março, custarão 
um euro para alunos da 
universidade do Minho e 
cinco para o público em 

vel se os encararmos com toda os portugueses a quei- Árbitros: _ u , 
a seriedade e responsabilida- xare m - se, os e spa-  
de", disse. nhóis também o fa- segUnda nlã  

ção a nível interno. Algo que mais condescenden-

o da tr
, 
 anquilidade 

O ABC volta a jogar, após zem. É verdade que os 19k. ,k^    
uma fase de menor competi- árbitros se tornam ' 

., Resende não considera inibi- tes com as equipas da 
dor de bons desempenhos: casa e isso permite re-  
"Não me queixo das paragens. cuperações de muitos golos", •  :,* 

1‘ = 

Foi fruto de termos resolvido admite, embora, desta vez, o  ,,,,- . 
os quartos de final do campeo- ABC não tenha motivos para  
natoemdoisjogose de termos se assustar: "Temos de estar   
sido eliminados da Taça pelo preparados.Vamos ter, na Suí- ::;º0,-- - 
Sporting. A parte final deste ça, uma dupla nórdica, o que é,   . 

5<1 
mês até vai ser preenchida." à partida, benéfico. Pior pode 

Para já, oThun é o alvo de to- estar o Benfica, que terá árbi- 
geral das as atenções. Equipa suíça tios macedónios." Carlos Resende sabe quais são os argumentos para ultrapassar o Thun 

EOUPA DE 
2005 CONVIDADA 
Todos os elementos que 

ABC espera obras de requalificação do Sá Leite 
faziam parte do plantei e 
restante estrutura em 
2004/05, quando o ABC 
disputou a fmal da Challenge 
frente a esta mesma equipa 
do Wacker Thun, foram 
convidados a estar presentes 
no Flávio Sá Leite. Desde a 
equipa técnica de então - 
Jorge Rito, agora responsável 
pela formação, e António 
Figueiredo, afastado da 
modalidade - até aos 
jogadores e dirigentes, todos 
poderão ver o reeditar de mais 

, - ,_•;•. •--,,,, 4,.,,: ,,,.. 
....

..
,,,• 'C;, • 

.. , . - .. 

. - 

":"--'''''' 'Jia (:::..,..:'...":• _ ,., 

Líder dos minhotos dente da Câmara Municipal cabo no recinto: "Vamos au- 

espera ver a promes- de Braga prometeu, há um mentar meia dúzia de metros 

sa do presidente da ano, a requalificação do pavi- para o lado do campo de trei- 
lhão, até para dar mais como- nos do Sporting de Braga, lado 

Câmara cumprida didade aos nossos sócios e aos sul, para ter uma bancada, bal- 
neste mandato bracarenses. Estamos a aguar- neários novos e camarotes de 

dar, porque quem promete Imprensa e de empresa; na 
••• João Luís Nogueira, pre- deve cumprir e espero que parte do parque  de estaciona 
sidente do ABC, revelou a O neste primeiro mandato o se- mento vamos construir mu- 

 JOGO que "o pavilhão Flávio nhor presidente da Câmara seu, sala de aquecimento e 
Sá Leite não está homologado inaugure a obra", referiu. posto médico e do lado norte 
para receber jogos da Liga dos Lembrando que "o ABC é o requalificar os atuais balneá- 
Campeões nemda SeleçãoNa- clube de Braga que mais títu- rios". Recorde-se que os man- 

o cional", pelo que espera ver los nacionais conquistou", datos autárquicos em curso 
,.,. cumprida a promessa feita por Nogueira explicou que tipode concluem-se em 2017. 

uma final academista. —a.a. Flávio Sá Leite não pode receber jogos da seleção Ricardo Rio. "O senhor presi- intervenção irá ser levada a —RUloonukstAms 
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Benfica defronta russos e ABC enfrenta suíços
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12-03-2016

Meio: Jogo Online (O)

URL:http://www.ojogo.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=5043532

 
Publicado
 
 O ABC vai defrontar os suíços do Wacker Thun e o Benfica os russos do São Petersburgo HC, nos
quartos de final da Taça Challenge de andebol, de acordo com o sorteio realizado esta terça-feira em
Viena, na Áustria.
 
 Finalista vencido na edição de 2014/15, frente aos romenos do Odorhei, que tinham afastado o
Benfica nas meias-finais, o ABC terá na caminhada pela presença na sua quarta final europeia os
suíços do Wacker Thun, com quem disputaram a final desta Taça Challenge em 2004/05.
 
 O Benfica vai lutar pelo acesso às meias-finais frente aos russos do São Petersburgo HC. Ambas as
equipas jogam a primeira mão em casa, a 19 ou 20 de março, e a segunda fora, a 26 ou 27 do mesmo
mês.
 
 Portugal foi o único país representada por duas equipas no sorteio, sem condicionantes, mas que
determinou que ABC e Benfica só se possam defrontar na final.
 
 O ABC, caso ultrapasse o Wacker Thun, irá medir forças nas meias-finais com o vencedor da
eliminatória que opõe os belgas do KV Sasja HC aos checos do HC Dukla de Praga, enquanto o
Benfica, se passar, terá pela frente os holandeses do FIQAS Aalsmeer ou os noruegueses do
FyllingenBergen.
 
 Os jogos da primeira mão das meias-finais da Taça Challenge estão previstos para 23 ou 24 abril e os
da segunda para 30 abril ou 01 de maio.
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ABC já está nas meias finais
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12-03-2016

Meio: Jogo Online (O)

URL:http://www.ojogo.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=5051355

 
Publicado
 
 Bracarenses bateram o Passos Manuel por 32-28, depois de terem vencido em Lisboa. Sporting pode
ser o próximo adversário.
 
 O ABC foi a primeira equipa a apurar-se para as meias finais do play-off do Campeonato Nacional de
andebol, ao bater em casa o Passos Manuel, por 32-28, depois de há uma semana ter ganho fora, por
28-36.
 
 Com Hugo Rocha (12 golos) e Nuno Grilo (8) em destaque, os bracarenses confirmaram o seu
favoritismo nos últimos dez minutos, depois de terem dominado a primeira parte, mas permitindo uma
reação ao Passos Manuel, que aos 46 minutos estava na frente.
 
 O ABC espera agora um adversário que sairá do embate entre o Sporting e o Águas Santas, estando
os leões em vantagem, depois de terem ganho na Maia.
 
 Benfica-Madeira SAD e FC Porto-Avanca são os restantes jogos do play-off.
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Benítez fica livre do Newcastle em caso de descida
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12-03-2016

Meio: Jogo Online (O)

URL:http://www.ojogo.pt/Internacional/interior.aspx?content_id=5073843

 
Publicado
 
 Treinador espanhol foi contratado para salvar clube da despromoção. Mas, se falhar, não é obrigado a
ficar
 
 Com o Newcastle abaixo da linha de água, a entrada de Rafa Benítez para o comando técnico do
clube do norte de Inglaterra está a ser vista como a última hipótese de salvação dos magpies. Com
um contrato de três anos e que pode render-lhe 2,5 milhões de euros por temporada, o espanhol tem,
porém, uma cláusula "liberdade".
 
 Caso o Newcastle acabe mesmo despromovido, Benítez poderá escolher se quer ou não ficar à frente
do clube e a permanência pode até nem ser assim tão mau, mesmo que seja no Championship. Isto
porque o antigo treinador do Real Madrid foi contrato como manager, ou seja, com plenos poderes
para administrar o futebol do clube.
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FC Porto e Madeira SAD já apurados na Taça
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12-03-2016

Meio: Jogo Online (O)

URL:http://www.ojogo.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=5074191

 
Publicado
 
 Confira os resultados já conhecidos dos quartos de final da Taça de Portugal em andebol.
 
 - Sábado, 12 mar:
 
 (+) Madeira SAD (I) - Fafe (I), 33-27
 
 (+) FC Porto (I) - Boa Hora (II), 29-25
 
 Benfica (I) - Avanca (I), 20:00 (BTV)
 
 Marienses (II) - Sporting (I), 20:00
 
 (+) Apurado para as meias-finais.
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ABC leva sete golos de vantagem para a Suíça
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12-03-2016

Meio: Jogo Online (O)

URL:http://www.ojogo.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=5074118

 
Publicado
 
 Minhotos venceram o Wacker Thun, por 30-23, na primeira mão dos quartos de final da Taça
Challenge de andebol
 
 O ABC venceu o Wacker Thun, este sábado, no pavilhão Flávio Sá Leite, por 30-23, no encontro da
primeira mão dos quartos-de-final da Taça Challenge, num duelo que é a reedição da final de 2004/05
desta mesma competição, na altura ganha pelos helvéticos.
 
 O encontro da segunda mão está marcado para o próximo sábado, dia 19, às 16 horas portuguesas,
em Thun.
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ANDEBOL. A final- four da Taça 
de Portugal feminina será 
disputada na Macieira, nos dias 
16 e 17 de abril. O CS Macieira é a 
primeira equipa apurada, depois 
de ter vencido o Leça (33 29) em 
jogo antecipado dos quartos 
de final. Os restantes encontros 
estão agenciados para 26 deste 
més: Macieira SAD- Colégio João 
de Barros; Colégio Gaia - 
Ala varium e Juve Lis Maiastars. 
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TAÇA CHALLENGE 

ABC quer as meias-finais 
EM O ABC de Braga vai defron-
tar hoje os suíços do Wacker 
Thun, em jogo da primeira mão 
dos quartos-de-final da Taça 
Challenge, numa reedição da 
fínal desta mesma prova há 11 
anos, que os portugueses per-
deram. 

Carlos Ferreira, treinador-
adjunto dos bracarenses, consi-
dera que a equipa tem condições 
para passar a eliminatória e 
mostra-se otimista quanto ao 
desfecho destes 'quartos': "Já  

vimos a equipa suíça e está per-
feitamente ao nosso alcance." 

OABCestá a atravessar um bom 
momento, apesar das lesões de 
Ricardo Pesqueira e Nuno Rebelo, 
que têm condicionado as escolhas 
do treinador Carlos Resende, mas 
a equipa quer vencer e conquistar 
um resultado que transmita algu -
ma tranquilidade para o jogo da 
segunda mão, na Suíça. 

A partida terá lugar no pavi-
lhão Flávio Sá Leite, em Braga, 
com início às 17h00. o 

Página 68



A69

  Tiragem: 74626
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'Quartos'  sem jogo grande 
Ca  Sem o detentor do título, oABC, 
afastado na eliminatória anterior 
pelo Sporting, a Taça de Portugal 
define hoje as equipas semifinalis-
tas numa eliminatória em que não 
há um jogo 'grande'. Ou seja, as 
equipas teoricamente favoritas de-
frontam adversários mais acessí-
veis, mas na festa da Taça, seja em 
que modalidade for, pode sempre 
haversurpresas. 

De qualquer modo, o alinha-
mento dos quartos-de-final defi- 

TAÇA DE PORTUGAL 
Quartos-de43xial 
Madeira SAD (LaD)-AC Fafe (La D) Lshoo 
FC Porto (LaD)-Boa Hora (2.aD) iihoo 
Benfica (I.a D)-Avanca (i.aD) 20h0o 
Marienses (2.aD)-Sporting (1.aD)2ohoo 

niu dois jogos entre equipas da l' 
Divisão: o Benfica recebe o Avanca, 
enquanto o Madeira SAI) é o anfi 
triãodoACFafe. Em casa joga ainda 
outro dos favoritos, o FC Porto, 
como Boa- Hora. Já o Sporting é o  

único, entre os candidatos, a atuar 
fora, visitando o Marienses. 

As equipas favoritas não dão, 
contudo, por garantida a passagem 
às meias-finais. "Temos de estar 
muito bem, tanto a nível ofensivo, 
como defensivo" , destacou à BTV o 
treinador das águias Mariano Orte-
ga. "É uma equipa [Boa-Hora] 
muito mais forte do que o ano pas-
sado", destacou por sua vez o pon-
ta-esquerda do FC Porto, Hugo 
Santos, ao site do clube. o 
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Taça Challenge: ABC com vantagem de 7 golos para a segunda mão dos quartos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12-03-2016

Meio: Record Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=f683d9f3

 
O ABC venceu este sábado o Wacker Thun por 30-23, na primeira mão dos quartos de final da Taça
Challenge de andebol, graças a uma grande exibição do guarda-redes Emanuel Ribeiro e Pedro
Spínola, que marcou 10 golos. O jovem guardião da equipa bracarense, que fez toda a partida em vez
do habitual titular Humberto Gomes, foi preponderante com uma série de grandes intervenções, como
a que, sob o apito final, garantiu a vantagem de sete golos com que o ABC parte para a segunda mão
para derrotar um adversário suíço que já lhe 'roubou' uma Taça Challenge, em 2004/05. Decisivo foi
também Pedro Spínola, com 10 golos, o melhor marcador do encontro. Continuar a ler Numa
competitiva partida de andebol, os minhotos demonstraram durante quase todo o jogo uma grande
concentração e agressividade defensiva, o que, aliado a uma boa percentagem de sucesso nos
ataques, fizeram a diferença, perante um adversário muito forte fisicamente. O Wacker Thun até
começou melhor o jogo, mas depois de passar pela primeira vez para a frente do marcador, ao sexto
minuto (3-2), o ABC nunca mais deixou de liderar a partida. Ao intervalo, o resultado era de 15-11
para os da casa, diferença que seria ampliada devido a um início de segunda parte fulgurante.
Ancorados numa grande exibição de Emanuel Ribeiro, numa forte agressividade a defender (o Wacker
Thun só marcou dois golos nos primeiros 10 minutos da segunda parte) e numa boa eficácia do
ataque, os academistas 'cavaram' uma diferença de nove golos (23-14). Contudo, uma reação dos
suíços reduziu a diferença para 24-20, com o 'gigante' Lenny Rubin em destaque, à entrada dos
últimos 10 minutos. Carlos Resende chamou os seus jogadores, a equipa corrigiu alguma precipitação
atacante, recuperou a intensidade defensiva e voltou a distanciar-se no marcador, terminando com
sete golos de vantagem, resultado que lhe permite sonhar com o acesso às meias-finais. Jogo no
pavilhão Flávio Sá Leite, em Braga. ABC-Wacker Thun, 30-23. Ao intervalo: 15-11. Marcha do
marcador: 06-04 (10 minutos), 10-08 (20), 15-11 (intervalo), 22-13 (40), 24-19 (50), 30-23 (final).
Equipas: ABC: Emanuel Ribeiro (GR), Fábio Vidrago (2), Hugo Rocha (6), Pedro Seabra (2), Pedro
Spínola (10), Nuno Grilo (3) e Carlos Martins (3). Jogaram ainda: Diogo Branquinho, Miguel Sarmento
(1), André Gomes (3). Treinador: Carlos Resende. Wacker Thun (SUI): Marc Winkler (GR), Luca
Linder, Nicolas Raemy (2), Jonas Dahler (1), Roman Caspar (7), Reto Friedli, Lucas Von Deschwanden
(4). Jogaram ainda: Lenny Rubin (7), Nikola Isailovic, Stefan Huwyler (1), Markus Husser (1), Emil
Feuchtmann Perez. Treinador: Martin Rubin. Árbitros: Andrej Budzak (Eslováquia) e Michael Zahradnik
(Eslováquia). Assistência: cerca de 800 espetadores. Autor: Lusa
 
 19h14
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Benfica de volta à final-4 da Taça de Portugal
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12-03-2016

Meio: Record Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=60b303ed

 
O Benfica confirmou este sábado o favoritismo e qualificou-se para a final-4 da Taça de Portugal, onde
marcou ppresença em 2014/15. Os encarnados receberam e venceram o Avanca, por 31-24. Ao
intervalo, o marcador já registava uma vantagem de quatro golos (18-14). Os encarnados juntam-se
a um lote na derradeira fase da prova que já conta com Madeira SAD e FC Porto. Marienses e Sporting
disputam a última vaga ainda hoje. Continuar a ler Autor: Flávio Miguel Silva
 
 21h42
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FC Porto segue para a final-4 da Taça de Portugal
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12-03-2016

Meio: Record Online Autores: Flávio Miguel Silva

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=2f3e43dd

 
O FC Porto carimbou este sábado a presença na final-4 da Taça de Portugal desta temporada. Os
dragões impuseram-se ao Boa Hora, por 29-25, com Gilberto Duarte em destaque ao apontar seis
golos. Pela formação lisboeta, Luis Nunes também esteve de mão quente ao igualmente marcar seis
golos que não foram suficiente para evitar a eliminação. Ainda assim, ao intervalo, o "placard" do
Dragão Caixa registava um equilibrado 13-11. Autor: Flávio Miguel Silva
 
 18h45
 
Flávio Miguel Silva
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O FC Porto garantiu presença na final 4
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12-03-2016

Meio: Sapo Online - Sapo Desporto Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=877bf66a

 
12-03-2016 19:24
 
 "Dragões" venceram o Boa Hora, por 29-25, numa partida que foi equilibrada.
 
 Foto: José Coelho
 
 O FC Porto garantiu presença na final 4
 
 Por SAPO Desportosapodesporto@sapo.pt
 
 O FC Porto garantiu este sábado presença na final-4 da Taça de Portugal em Andebol. Os "dragões"
venceram o Boa Hora, por 29-25. Gilberto Duarte esteve em destaque no conjunto azul-e-branco ao
apontar seis golos.
 
 Luis Nunes também esteve inspirado na formação lisboeta, ao marcar seis tentos. Ao intervalo, o
marcador registava 13-11.
 
 

Página 73



A74

ABC leva para a Suíça vantagem de sete golos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12-03-2016

Meio: Sapo Online - Sapo Desporto Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=94e1a154

 
12-03-2016 21:48
 
 Equipa minhota bem lançada para atingir a próxima fase da Taça Challenge.
 
 Foto: JOSÉ COELHO
 
 ABC leva para a Suíça vantagem de sete golos
 
 Por SAPO Desportosapodesporto@sapo.pt
 
 O ABC recebeu e venceu os suíços do Wacker Thun por 30-23 em partida da primeira mão dos
quartos de final da Taça Challenge de Andebol.
 
 Pedro Spínola com 10 tentos foi o melhor marcador da equipa que mora no Minho. Ao intervalo, o
ABC vencia por 15-11.
 
 No próxima sábado, o conjunto orientado por Carlos Resende desloca-se à Suíça para o encontro da
segunda, levando no bolso uma vantagem de sete golos.
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Taça Challenge: ABC com vantagem de 7 golos para a segunda mão dos "quartos"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12-03-2016

Meio: Sábado Online

URL:

http://www.sabado.pt/ultima_hora/detalhe/taca_challenge_abc_com_vantagem_de_7_golos_para_a_segunda_

mao_dos_quotquartosquot.html

 
O Wacker Thun até começou melhor o jogo, mas depois de passar pela primeira vez para a frente do
marcador, ao sexto minuto (3-2), o ABC nunca mais deixou de liderar a partida. Por Record O ABC
venceu este sábado o Wacker Thun por 30-23, na primeira mão dos quartos de final da Taça
Challenge de andebol, graças a uma grande exibição do guarda-redes Emanuel Ribeiro e Pedro
Spínola, que marcou 10 golos. O jovem guardião da equipa bracarense, que fez toda a partida em vez
do habitual titular Humberto Gomes, foi preponderante com uma série de grandes intervenções, como
a que, sob o apito final, garantiu a vantagem de sete golos com que o ABC parte para a segunda mão
para derrotar um adversário suíço que já lhe 'roubou' uma Taça Challenge, em 2004/05. Decisivo foi
também Pedro Spínola, com 10 golos, o melhor marcador do encontro. Numa competitiva partida de
andebol, os minhotos demonstraram durante quase todo o jogo uma grande concentração e
agressividade defensiva, o que, aliado a uma boa percentagem de sucesso nos ataques, fizeram a
diferença, perante um adversário muito forte fisicamente. O Wacker Thun até começou melhor o jogo,
mas depois de passar pela primeira vez para a frente do marcador, ao sexto minuto (3-2), o ABC
nunca mais deixou de liderar a partida. Ao intervalo, o resultado era de 15-11 para os da casa,
diferença que seria ampliada devido a um início de segunda parte fulgurante. Ancorados numa grande
exibição de Emanuel Ribeiro, numa forte agressividade a defender (o Wacker Thun só marcou dois
golos nos primeiros 10 minutos da segunda parte) e numa boa eficácia do ataque, os academistas
'cavaram' uma diferença de nove golos (23-14). Contudo, uma reação dos suíços reduziu a diferença
para 24-20, com o 'gigante' Lenny Rubin em destaque, à entrada dos últimos 10 minutos. Carlos
Resende chamou os seus jogadores, a equipa corrigiu alguma precipitação atacante, recuperou a
intensidade defensiva e voltou a distanciar-se no marcador, terminando com sete golos de vantagem,
resultado que lhe permite sonhar com o acesso às meias-finais. Jogo no pavilhão Flávio Sá Leite, em
Braga. ABC-Wacker Thun, 30-23. Ao intervalo: 15-11. Marcha do marcador: 06-04 (10 minutos), 10-
08 (20), 15-11 (intervalo), 22-13 (40), 24-19 (50), 30-23 (final). Equipas: ABC: Emanuel Ribeiro
(GR), Fábio Vidrago (2), Hugo Rocha (6), Pedro Seabra (2), Pedro Spínola (10), Nuno Grilo (3) e
Carlos Martins (3). Jogaram ainda: Diogo Branquinho, Miguel Sarmento (1), André Gomes (3).
Treinador: Carlos Resende. Wacker Thun (SUI): Marc Winkler (GR), Luca Linder, Nicolas Raemy (2),
Jonas Dahler (1), Roman Caspar (7), Reto Friedli, Lucas Von Deschwanden (4). Jogaram ainda: Lenny
Rubin (7), Nikola Isailovic, Stefan Huwyler (1), Markus Husser (1), Emil Feuchtmann Perez. Treinador:
Martin Rubin. Árbitros: Andrej Budzak (Eslováquia) e Michael Zahradnik (Eslováquia). Assistência:
cerca de 800 espetadores.
 
 19:14 . Record
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Benfica de volta à final-4 da Taça de Portugal
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12-03-2016

Meio: Sábado Online

URL:http://www.sabado.pt/ultima_hora/detalhe/benfica_de_volta_a_final_4_da_taca_de_portugal.html

 
Ao intervalo, o marcador já registava uma vantagem de quatro golos (18-14). Por Record O Benfica
confirmou este sábado o favoritismo e qualificou-se para a final-4 da Taça de Portugal, onde marcou
ppresença em 2014/15. Os encarnados receberam e venceram o Avanca, por 31-24. Ao intervalo, o
marcador já registava uma vantagem de quatro golos (18-14). Os encarnados juntam-se a um lote na
derradeira fase da prova que já conta com Madeira SAD e FC Porto. Marienses e Sporting disputam a
última vaga ainda hoje.
 
 21:42 . Record
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FC Porto segue para a final-4 da Taça de Portugal
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12-03-2016

Meio: Sábado Online

URL:http://www.sabado.pt/ultima_hora/detalhe/fc_porto_segue_para_a_final_4_da_taca_de_portugal.html

 
Gilberto Duarte esteve em destaque ao apontar seis golos pelos azuis e brancos... Por Record O FC
Porto carimbou este sábado a presença na final-4 da Taça de Portugal desta temporada. Os dragões
impuseram-se ao Boa Hora, por 29-25, com Gilberto Duarte em destaque ao apontar seis golos. Pela
formação lisboeta, Luis Nunes também esteve de mão quente ao igualmente marcar seis golos que
não foram suficiente para evitar a eliminação. Ainda assim, ao intervalo, o "placard" do Dragão Caixa
registava um equilibrado 13-11.
 
 18:45 . Record
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ARCA é a ´Associação Desportiva do Ano/Clube do Ano´ em Marco de Canaveses
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12-03-2016

Meio: Verdade Online (A)

URL:http://www.averdade.com/pagina/seccao/5/noticia/12229

 
12/03/2016, 22:24
 
 A Associação Recreativa e Cultural de Alpendorada foi eleita a 'Associação Desportiva do Ano/Clube
do Ano' na Gala do Desporto de Marco de Canaveses, pelos feitos referente à época desportiva
2014/15.
 
 Fundada a 2 de fevereiro de 1972, a Associação Recreativa e Cultural de Alpendorada desenvolve as
modalidades de Andebol e Futsal, contando com sete equipas, num total de 120 praticantes e cinco
técnicos, representando o Marco de Canaveses em provas de nível distrital e nacional.
 
 Na época 2014/2015 sagrou-se Campeã Nacional da 1ª Divisão de Juniores feminino da Federação de
Andebol de Portugal; ficou em 4º Lugar na Fase Final do Nacional de Juvenis feminino da Federação de
Andebol de Portugal; foi Campeã Regional de Juvenis feminino da Associação de Andebol do Porto e
Campeã Regional de Iniciadas feminino da Associação de Andebol do Porto; conseguiu a manutenção
das Seniores feminino na 1ª Divisão Nacional da Federação de Andebol de Portugal; teve a presença
de uma atleta no Campeonato da Europa de Sub-19 em Valencia - Espanha, a presença de três atletas
nos quadros da seleção de Juniores, e a presença de várias atletas nos quadros da seleção regional de
Juvenis do Porto.
 
 

Página 78



A79

Juniores Femininos da ARCA são a ´Equipa do Ano´ em Marco de Canaveses
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12-03-2016

Meio: Verdade Online (A)

URL:http://www.averdade.com/pagina/seccao/5/noticia/12230

 
12/03/2016, 22:31
 
 A Equipa de Juniores em Andebol Feminino da Associação Recreativa e Cultural de Alpendorada
(ARCA) foi eleita a 'Equipa do Ano' na Gala do Desporto de Marco de Canaveses, pelos feitos referente
à época desportiva 2014/15.
 
 A equipa vencedora foi Campeã Nacional da 1ª Divisão de Juniores Femininos da Federação de
Andebol de Portugal.
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Benfica leva jogador do FC Porto a tribunal
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11-03-2016

Meio: Blasting News Portugal Online Autores: Ana Semanas

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=50f7499c

 
É uma das grandes polémicas da época e parece longe de resolvida. António Areia deixou o Benfica e
rumou ao FC Porto, para desagrado do anterior clube que alega deter direitos sobre o ponta-direito.
Por isso mesmo, e com a época quase a findar, o Benfica avançou nesta quinta-feira (10 de Março)
com uma acção civil no Tribunal de Trabalho contra o ex-jogador, exigindo uma indemnização. Para as
"águias", Areia ainda teria mais um ano de contrato com o clube e esta acção contra o internacional
português servirá de exemplo para outros jogadores. No início da época, o campeonato nacional de
andebol trazia fortes novidades. Heptacampeão nacional em título, o FC Porto apresentava ainda
reforços de peso, sobretudo "arrancados" aos grandes rivais, Benfica e Sporting. Mas se com o central
Rui Silva já há muito se antevia a mudança, o mesmo não se poderá dizer de António Areia, em que a
transacção decorreu com total secretismo. O jogador de 25 anos concluiu a quinta época consecutiva
no Benfica e, de acordo com o jornal Record, assinou pelo FC Porto antes de 30 de Junho de 2015,
data a partir da qual o Benfica pretenderia exercer direito de opção por mais uma época, conforme
estaria salvaguardado no contrato do atleta. Após esse momento, é a história que se conhece. O
Benfica alega que estava à espera que o jogador se apresentasse com a equipa no regresso aos
treinos, num momento em que António Areia já estava a treinar vestido de azul e branco e já tinha a
inscrição feita na Federação de Andebol de Portugal como jogador do FC Porto. O Benfica disse sempre
que o jogador tinha ainda um ano de contrato com as "águias" e que a sua acção demonstrou a falta
de respeito e "banalização" que existe pelos contratos nas modalidades. António Areia tinha contrato
assinado com o Benfica até Junho de 2015 e, alegadamente, mais um de opção. O Benfica garantia ter
accionado e comunicado, por escrito, a intenção de accionar essa cláusula ao atleta. O Benfica já
avançou para o Tribunal de Trabalho, onde terá apresentado uma elaboração com todos os
procedimentos, em que invoca deter a razão. O clube pede agora uma indemnização ao jogador, que
será o valor do alegado ano de contrato que António Areia ainda teria, ou seja, qualquer coisa como
30 mil euros.
 
Ana Semanas
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ANDEBOL
| Carlos Costinha Sousa | 

Sem qualquer tipo de pensamen-
to revanchista, o ABC/UMinho
recebe, amanhã, o Wacker Thu-
nem jogo dos quartos-de-final
da Taça Challenge. Onze anos
depois, a repetição da final da
temporada 2004/2005, mas des-
ta vez os academistas querem
um resultado diferente, uma vez
que nessa edição acabaram der-
rotados pelos suíços, por apenas
dois golos de diferença no con-
junto dos dois jogos da final.

Pedro Seabra e Emanuel Ribei-
ro fizeram, ontem, a antevisão
da partida e lembraram que o
objectivo dos academistas é che-
gar à final da Taça Challenge e a
conquista do troféu e que, por is-
so mesmo, só a vitória interessa.

“Não temos qualquer tipo de
sentimento de vingança pela
derrota na final de há 11 anos. O

nosso objectivo é chegar à final
da Taça e ganhar. O Wacher
Thun é uma boa equipa, tivemos
acesso a alguns vídeos e conhe-
cemos bem a equipa. Estamos

preparados para o que achamos
que devemos fazer e o que nós
acreditamos ser o nosso melhor,
ou seja, vamos procurar defen-
der e querer jogar rápido. Eles

não têm um jogo tão rápido e no
campeonato deles não se joga
tanto em contra-ataque como
nós vamos procurar fazer. Acre-
ditamos que o melhor ABC, den-
tro da ideologia que temos, vai
ser capaz de passar às meias-fi-
nais e de voltar a discutir esta
Taça Challenge”, referiu Pedro
Seabra, lembrando que é impor-
tante fazer um bom resultado em
casa para poder disputar a elimi-
natória fora de casa.

Quanto a Emanuel Ribeiro, o
jovem guarda-redes acredita que
o factor casa não é muito impor-
tante porque o objectivo do ABC
é ganhar os dois jogos. “No nos-
so pensamento é indiferente jo-
gar em casa ou fora porque que-
remos vencer os dois jogos.
Obviamente que é importante ter
um pavilhão bem composto para
nos dar apoio. Temos a boa res-
ponsabilidade de querer ganhar
os dois jogos”, afirmou Emanuel

Ribeiro, acrescentando que o
ABC “em qualquer jogo que en-
tra é sempre favorito. É essa a
mentalidade que temos em todos
os jogos de todas as competições
que disputamos”.

O jogo tem início marcado pa-
ra as 17 horas de amanhã, no mí-
tico pavilhão Flávio Sá Leite, e
os jogadores academistas acredi-
tam que a “cidade, os bracaren-
ses e quem gosta de andebol”
vai marcar presença para apoiar
o ABC/UMinho em mais uma
etapa de uma caminhada que se
espera triunfal. “Estamos envol-
vidos em duas competições nas
quais temos aspirações e a im-
portância de qualquer um dos jo-
gos que temos pela frente está à
vista de toda a gente. Queremos
muito vencer as duas competi-
ções e para isso é muito impor-
tante que toda a gente se mobili-
ze para apoiar o ABC”, finalizou
Pedro Seabra

“Queremos voltar a discutir esta Taça”
ABC/UMINHO recebe amanhã o Wacker Thun, em jogo dos quartos-de-final da Taça Challenge, com o objectivo de continuar
a sua caminhada rumo à conquista da competição, como referiram Pedro Seabra e Emanuel Ribeiro na antevisão da partida.

DR

Pedro Seabra e Emanuel Ribeiro querem a vitória nos dois jogos da eliminatória
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ANDEBOL Por decisão do
Conselho Técnico da Federa-
ção de Andebol de Portugal,
disputou-se, noite de quarta-
feira, em Aveiro, a repetição do
jogo dos oitavos-de-final da
Taça de Portugal entre o São
Bernardo e Ac. Fafe, em que a
vitória sorriu ao conjunto fo-
rasteiro (33-29). O jogo chegou
ao intervalo empatado a 17 go-
los, mas no decorrer da se-
gunda parte o conjunto de Fafe
adiantou-se no marcador e se-
gurou a vantagem até ao apito
final. Nos quartos-de-final, o
Ac. Fafe vai ao Funchal defron-
tar o Madeira SAD.
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Orlando Cardoso

Promover e apoiar as acções
de divulgação e propaganda
que possibilitem um conheci-
mento adequado das acções e
actividades do Andebol, bem
como apoiar directamente os
docentes de Educação Física,
ou outros agentes desportivos,
para o fomento e a prática do
Andebol, são alguns dos objec-
tivos de um protocolo cele-
brado em Pombal.

Aquele ‘Plano de Desenvol-
vimento do Andebol no con-
celho de Pombal’ foi assinado
terça-feira entre a Câmara Mu-
nicipal, os agrupamentos de
Escolas de Pombal e Guadlm
Pais, a Federação de Andebol
de Portugal, a Associação de
Andebol de Leiria e o Núcleo
do Desporto Amador de Pom-
bal. O documento pretende,
ainda, entre outros, apoiar a fi-

liação e inscrição de clubes do
concelho que desejem encetar
a prática federada daquela mo-
dalidade desportiva, assim
como apoiar a criação de con-
dições para a estruturação de
escolas de andebol, nomeada-

mente na direcção técnica e
operacionalização inicial. 

No âmbito daquele proto-
colo, a Câmara Municipal com-
promete-se a “apoiar as acções
previstas, nomeadamente a
Festa do Andebol, no final do

ano lectivo”, divulgar as diver-
sas acções a desenvolver, pos-
sibilitando uma participação
alargada da população e
“apoiar escolas, docentes, alu-
nos, clubes, técnicos e agentes
desportivos”. 

Por sua vez, os dois agrupa-
mentos de escola terão de “pro-
mover as condições inerentes
à prática do andebol nas acti-
vidades de enriquecimento
curricular, nomeadamente no
apoio em instalações e mate-
riais para a realização das acti-
vidades práticas, garantir con-
dições para o enquadramento
técnico, em particular na for-
mação e nas instalações, divul-
gar as diversas acções a desen-
volver, possibilitando uma par-
ticipação alargada das respec-
tivas comunidades escolares e
priorizar o andebol enquanto
modalidade do Desporto Es-
colar”. |

Protocolo fomenta prática
do andebol nas escolas
e associações da cidade
Cooperação Câmara, escolas, federação, associação distrital e Núcleo do Des-
porto Amador vão promover o andebol junto dos jovens do concelho

Protocolo foi assinado entre a autarquia e outras entidades
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Protocolo reforça
prática do andebol
em escolas
e associações
Pombal | P10
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Equipas madeirenses estão ainda na luta pela conquista de importantes feitos nesta temporada. FOTOS ASPRESS 

Andebol da Madeira 

 

grande destaque em 

 

HERBERTO DUARTE PEREIRA 
desporto@dnoticias.pt  

Numa altura em que as principais 
provas dos calendários do ande-
bol nacional, campeonatos e ta-
ças de Portugal entram na dispu-
ta das derradeiras fases, o ande-
bol madeirense chama a atenção 
ao assumir um papel de grande 
destaque com os seus quatros re-
presentantes, Madeira Andebol 
SAD e CS Marítimo, nos masculi-
nos, e CS Madeira e Madeira An-
debol SAD, nos femininos, em lu-
gar de grande relevo e na primei-
ra linha da frente para a obtenção 
de resultados finais de grande 
prestígio. 

Nos masculinos, o Madeira An-
debol SAD regressou à disputa da 
fase final do campeonato nacio-
nal da I Divisão onde acabou por 
ser afastado pelo Benfica. Uma 
eliminação que em nada beliscou 
a excelente campanha daquele 
projecto, que pode agora, frente 
ao Avanca, tentar a disputa do 
quinto lugar no reordenamento 
classificativo e com isso, atingir 
uma prova europeia. Entretanto, 
a formação comandada pelo téc-
nico Paulo Fidalgo tem outro ali-
ciante objectivo bem à mão, pois 
`bastará' eliminar o Fafe e marca-
rá presença na final a quatro da 
Taça de Portugal. 

A ÉPOCA 2015/2016 
ESTÁ A SER DE 
GRANDE DESTAQUE 
PARA AS EQUIPAS 
NOS NACIONAIS 

Nos femininos CS Madeira e 
Madeira Andebol vão disputar a 
fase final do campeonato nacio-
nal da I Divisão. O Madeira SAD 
certamente estará envolvido na 
disputa do título. O Sports da Ma-
deira, depois do quinto lugar al-
cançado no final da fase regular, 
bem pode aspirar a uma classifi-
cação de grande qualidade. 

O Madeira SAD iniciará esta 
fase frente ao Leda, o Sports será 
frente ao Colégio João de Barros, 
curiosamente adversário do Ma-
deira SAD antes da final a quatro 
da Taça de Portugal. Nesta prova, 
apurado está já o CS Madeira, um 
regresso meritório a uma final 
depois de nove anos de ausência. 
O Madeira SAD tem ainda um 
jogo pela frente antes desta fase, 
como referido frente ao Colégio 
João Barros. 

Relativamente ao projecto do 
Marítimo, os verde-rubros co-
mandados pelo técnico Paulo 
Vieira disputam a zona Norte no  

`nacional' da II Divisão. Manten-
do uma regularidade competitiva 
de referência, os madeirenses 
têm vindo a situar-se no grupo da 
frente, numa prova que apura 
para uma fase final os três pri-
meiros de cada zona. 

Na arbitragem, outra frente de 
grande importância para o ande-
bol madeirense. A Região tem ac-
tualmente a melhor dupla nacio-
nal, os internacionais Duarte 
Santos e Ricardo Fonseca, hoje 
em dia com muitas nomeações 
para dirigirem jogos das princi-
pais ligas europeias de clubes e 
nos europeus e mundiais da mo-
dalidade. Pelo seu trajecto não 
será de estranhar que os seus no-
mes sejam colocados na 'tômbola' 
dos vários árbitros que marcarão 
presença nos Jogos Olímpicos 
Rio 2016. 

Destaque, finalmente, para as 
representações nas selecções na-
cionais. Nos masculinos mas so-
bretudo nos femininos, o número 
de madeirenses e de atletas que 
representam emblemas da Região, 
assim como madeirenses que re-
presentam equipas fora da Madei-
ra, tem sido relevante, uma contri-
buição de muita qualidade na re-
presentação de Portugal nas pro-
vas internacionais, sem dúvida um 
reconhecimento do bom trabalho 
feito na Madeira e no andebol. 

REGIÃO VAI RECEBER A 'FINAL FOUR' DA TAÇA DE PORTUGAL FEMININA   

■ A Federação de Andebol de 
Portugal voltou a convidar a As-
sociação de Andebol da Madeira 
para organizar a 'final four' da 
Taça de Portugal feminina e, des-
ta feita, o convite foi aceite. 
Garantida a presença do Sports 

Madeira na fase final da competi-
ção e o facto do Madeira SAD es-
tar bem lançado para lá chegar -
precisa ainda de eliminar o Colé-
gio São João de Barros a 26 deste 
mês para o conseguir -, os diri-
gentes da associação de andebol 

aceitaram o desafio lançado pela 
direcção federativa e vão levar a 
efeito a 'final four' entre os dias 
16 e 17 de Abril. 
Mais um momento importante 
para todo o andebol madeiren-
se. F.S. 
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Agenda desportiva

FUTEBOL
I Liga
26.ª jornada
Hoje
Marítimo-Boavista (20h30-
SportTv 1)
Amanhã
Estoril Praia-Sporting (18h30-
SportTv 1) e FC Porto-U. Madeira
(20h45-SportTv 1)
Domingo
Moreirense-Académica, Arouca-V.
Setúbal, Nacional-Rio Ave (16h00-
SportTv 1), V. Guimarães-P. Ferreira
(18h15-SportTv 1) e Belenenses-
Braga (20h30-SportTv 1)
Segunda-feira
Benfica-Tondela (20h00-BTv 1)

II Liga
35.ª jornada
Amanhã
Feirense-Benfica B (16h00-
SportTv 1)
Domingo
Sporting B-Santa Clara (11h00-
Sporting Tv), Oliveirense-FC Porto
B (11h15-SportTv 1), Desp. Aves-
Atlético, Farense-Famalicão,
Mafra-Freamunde, Portimonense-
Oriental, Sp. Braga B-Leixões,
Desp. Chaves-Varzim, Sp. Covilhã-
Penafiel, Académico-Olhanense e
Gil Vicente-V. Guimarães B.

Campeonato 
de Portugal-Fase de
Manutenção-Série C
5.ª jornada
Domingo
Sobrado-Cinfães, Vila Real-
Amarante, Salgueiros-Tirsense e
Sousense-Coimbrões.

Campeonato 
de Portugal-Fase de
Manutenção-Série D
5.ª jornada
Domingo
Cesarense-Oliv. Frades, Gafanha-
Lusitano,  Sanjoanense-Mortágua e
Lusitânia Lourosa-Bustelo.

1.ª Divisão Juniores
Manutenção - Norte
4.ª jornada
Amanhã
Tondela-Feirense, Leixões-Gil
Vicente, Braga-Vizela e Boavista-
Moreirense 

2.ª Divisão Juniores 
- Subida - Norte
4.ª jornada
Amanhã
Académico-Operário Lagoa,
Padroense-Desp. Chaves e Fafe-
Oliveirense.

Nacional de Iniciados
- Ap. Campeão - Centro
7.ª jornada
Domingo
Tondela-Sporting, Borbense-
Académica e U. Leiria-SL Cartaxo.

Nacional de Iniciados
- Manutenção - série D
7.ª jornada
Domingo
O Pinguinzinho-Vigor Mocidade,
Sertanense-Ac. Fundão, AD
Estação-Sabugal e Naval-Benfica
C.Branco.

Futebol Feminino
1.ª Divisão Naciona
- Manutenção
1.ª jornada
Domingo
Boavista-Atl.Ouriense, Viseu
2001-Cadima e Vilaverdense-
Fundação Laura Santos.

AF Viseu

Divisão de Honra
21.ª jornada
Domingo
Sátão-Penalva Castelo, Viseu e
Benfica-Carregal do Sal, Lamelas-
Alvite, Tarouquense-Paivense,
Silgueiros-Ferreira de Aves,
Sampedrense-Resende,
Moimenta da Beira-Castro Daire e
Mangualde-Molelos.

Juniores - Zona Norte
17.ª jornada
Amanhã
Vouzelenses-Cinfães, Tarouca-
Resende, Oliv. Frades-Moimenta
da Beira, O Crasto-Sátão e Penalva
Castelo-Sp. Lamego.

Juniores - Zona Sul
18.ª jornada
Amanhã
Molelos-Viseu 2001, Vila Chã Sá-
Lusitano, Ranhados- Repesenses,
Mortágua-Canas Senhorim e Viseu
e Benfica-Mangualde.

Iniciados - Zona Norte 
17.ª jornada
Domingo
Moimenta da Beira-SC Tarouca, Os
Ceireiros-Sport Clube Paivense,
Cracks Lamego-Souselo FC, O
Crasto-Viseu e Benfica B e Re-
sende-CD Cinfães.

Infantis Sub-13 Norte
17.ª jornada
Amanhã 
Tarouca-CP Vila Nova Paiva, Cin-
fães-Cracks Lamego, Ferreira de
Aves-Souselo FC, O Crasto-Leomil
e Resende-Sampedrense.

Infantis Sub-13 Centro
21.ª jornada
Amanhã 
O Pinguinzinho B-Oliv. Frades, Dí-
namo da Estação-Académico, Lusi-
tano-Viseu e Benfica, Os
Viriatos-Viseu 2001 e Penalva Cas-
telo-Vouzelenses.

Infantis Sub-13 Sul
21.ª jornada
Amanhã 
Dínamo da Estação-SL Nelas,
Domingo
Vale de Açores-Os Pestinhas, Vila
Chã de Sá-Canas Senhorim e Man-
gualde-Os Galfarritos e Santo
André-Pinguinzinho.

Infantis Sub-12 
- Ap. Campeão
1.ª jornada
Amanhã 
CF Repesenses-Cracks Lamego, O
Pinguinzinho-Viseu e Benfica e
Casa do Benfica de Viseu-GD Oli-
veira de Frades.

Infantis Sub-12
- Encerramento A
1.ª jornada
Amanhã 
Os Pestinhas-Vila Chã de Sá e Aca-
démico-Viseu e Benfica B
Domingo
Viseu 2001-Mangualde e Dínamo
da Estação-Os Viriatos.

Infantis Sub-12
- Encerramento 
21.ª jornada
Amanhã 
Os Galfarritos-Mortágua , Penalva
Castelo-AEFD São Pedro Sul, Os
Ceireiros-Sampedrense e Lusitano
-O Crasto.

Benjamins Sub-11
- Norte
17.ª jornada
Amanhã 
Cracks Lamego-Leomil, SC Ta-
rouca-Cinfães, Souselo-Resende e
Footlafões-Vila Nova Paiva.

Benjamins Sub-11
- Centro
17.ª jornada
Amanhã 
Dínamo da Estação-Vouzelenses,
Nelas B-Penalva Castelo e Oliveira
de Frades-Viseu e Benfica.
Domingo
Lusitano-Sátão.

Benjamins Sub-11
- Sul
17.ª jornada
Amanhã 
Os Pestinhas-Os Galfarritos, CF
Repesenses-Carregal do Sal, Viseu
2001-SL Nelas e Viseu e Benfica B-
O Pinguinzinho.

Escolas Sub-10 Norte
18.ª jornada
Amanhã 
Sátão-Tarouca, Oliv. Frades-Viseu e
Benfica B e ASDREQ/Quintela-O
Crasto
Domingo
Vila Nova Paiva-Cracks Lamego.

Escolas Sub-10 Centro
18.ª jornada
Amanhã 
Mangualde B-CF Repesenses e
CRC Santo André-Lusitano.
Domingo
Dínamo da Estação-Académico e
Viseu e Benfica-Viseu 2001

Escolas Sub-10 Sul
18.ª jornada
Amanhã 
Lusitano B-O Pinguinzinho, Carre-
gal do Sal-Mortágua, SL Nelas-Gal-
farritos, C. Senhorim-Mangualde e
Repesenses B-Os Pestinha.

AF Guarda

1.ª Divisão
20.ª jornada
Domingo
Vila Cortez-Ginásio Figueirense, Sp.
Mêda-Trancoso, Fornos de
Algodres-Vilar Formoso, CF Os
Vilanovenses-Gouveia, Desp. Soito-
Aguiar da Beira, Vila Franca das
Naves-Manteigas e Celoricense-Os
Pinhelenses.

2.ª Divisão
13.ª jornada
Domingo
Casal Cinza-Mileu Guarda, GD Foz
Côa-Guarda Unida, Paços da Serra-
Freixo de Numão e AD São
Romão-Estelas de Almeida.

Juniores
16.ª jornada
Amanhã
Figueira CTL-Guarda Unida,
Estrelas de Almeida-Sporting da
Mêda, Castelos-Manteigas e NDS
Guarda-Trancoso.

Juvenis
19.ª jornada
Domingo
Sabugal-Gouveia, Seia-NDS
Guarda B, Fornos de Algodres-CF
Os Pinhelenses, NDS Guarda-Foz
Côa e Guarda Unida-GDTrancoso.

Iniciados
- Ap. Campeão
6.ª jornada
Amanhã
Guarda Unida-NDS Guarda, Seia
FC-Trancoso e Os Pinhelenses-São
Romão

FUTSAL

2.ª Divisão Nacional
- Promoção zona Norte
1.ª jornada
Domingo
Unidos Pinheirense-Futsal
Azeméis e Viseu 2001-Caxinas

2.ª Divisão Nacional
- Manutenção série B
1.ª jornada
Amanhã
Mogadouro-Freixieiro e Paraíso
Foz-Amigos Abeira Douro
Domingo
Arsenal Parada-SC Lamego e
AJAB Tabuaço-Paredes.

2.ª Divisão Nacional
- Manutenção série C
1.ª jornada
Amanhã
Ossela-Domus Nostra, ABC
Nelas-ACR Vale de Cambra e
Lamas Futsal-Jaca

AF Viseu

Divisão de Honra
16.ª jornada
Amanhã
CSC Sever-Unidos da Estação,
Viseu 2001 B-GD SJ Pesqueira, C.
Benfica de Castro Daire-C.
Benfica em Viseu, S. M. Mouros-
Rio de Moinhos, Bela Vista-Inter
Tarouca e Pedreles -Casa do
Benfica de Moimenta Beira.

1.ª Divisão Feminina
Jogos em atraso
Amanhã
CB Mortágua-GD Pesqueira e
Armamar-Viseu e Benfica
Domingo
Armamar-CB Mortágua

Torneio encerramento
- Juniores
1.ª jornada
Domingo
Viseu 2001-Pedreles Beira Dão
Clube e GD SJ Pesqueira-SC
Lamego. 

ANDEBOL

Nacional de Iniciados 
2.ª Fase - Zona 2
3.ª jornada
Domingo
FC Gaia-EA Moimenta da Beira, CD
São Paio Oleiros-AD Sanjoanense,
Estarreja AC-NA Penedono e GC
Tarouca-Colégio dos Carvalhos.

Nacional de Iniciados 
2.ª Fase - Zona 3
3.ª jornada
Domingo
AC Sismaria-Sporting ‘A’, CD São
Bernardo-NA Samora Correia, SIR
1.º de Maio-Académico de Viseu e
ADC Benavente-Juve Lis.

AA Viseu

Iniciados masculinos
- Fase complementar
3.ª jornada
Domingo
Guarda Unida/IPG-Os Melros de
Germil, Andebol Academia de S.
Pedro do Sul-ASCD de S. Miguel do
Mato e ABC de Nelas-AC Lamego.

Infantis Masculinos
- 1.ª Divisão 
4.ª jornada
Amanhã
Guarda Unida/IPG-CA Molelos,
ADEF-C Carregal do Sal-Cinfães
Desporto Andebol, AC Lamego-
EMA SJ Pesqueira, Andebol
Academia de S. Pedro do Sul-EA
Falcão Pinhel.

Infantis Masculinos
- 2.ª Divisão 
3.ª jornada
Amanhã
Os Melros de Germil-Ginásio Clube
de Tarouca, EA Moimenta da Beira-
CDRJ Anreada e NA
Penedono-Académico de Viseu.

Infantis Femininos
- Andebol de 5
8.ª jornada
Amanhã
Os Melros de Germil-Andebol
Clube de Oliveira de Frades, EA
Moimenta da Beira-Andebol
Academia de S. Pedro do Sul e
ASCD S.Miguel do Mato-Andebol
Agrupamento de Escolas de
Santa Comba Dão.

Minis Mistos - série A
1.ª jornada
Domingo
Andebol Academia S. Pedro do
Sul-Académico de Viseu e ASCD
S. Miguel do Mato-Ginásio Clube
de Tarouca.

Minis Mistos - série B
1.ª jornada
Domingo
AC Lamego-Armamar FC, NA
Penedono-EMA SJ Pesqueira e
CDRJ Anreade- EA Moimenta da
Beira.

Minis Mistos - série C
1.ª jornada
Amanhã
CA Molelos-Os Melros de Germil

BASQUETEBOL

XV Taça Nacional 
- sub-16 Masculinos
Amanhã
ASSCR Gumirães-Sampaense
(15h00 – Pavilhão da Escola
Secundária de Viriato)
Domingo
ASSCR Gumirães-Beira-Mar
(15h00-Pavilhão Cidade de Viseu)

Inter-Associações 
- sub-19 Femininos
Amanhã
ACERTondela - Guifões

ATLETISMO
Corrida “Viriatos
2016”
Viseu
Domingo (10h00)
Partida do monumento a Viriato e
chegada ao Regimento de
Infantaria 14
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Andebol 
Divísâo 

O Centro Cultura Popular de Serpa venceu 
o I.° de Maio da Marinha Grande (36-34), 
qualificando-se, a par do Vela de Tavira 
e Zona Azul (Beja), para a 2.• Fase do 
Nacional da 3.° Divisão Seniores Masculinos: 
1.° Jornada (12/3): Vela Tavira-Samora 
Correia; Sassoeiros-CCP Serpa; Oriental-
-Ginásio Sul e Albicastrense-Zona Azul. 
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abc/uminho defronta amanhã o wacher thun para a taça challenge

«Defender bem e jogar rápido» 
para eliminar os suíços  

 JOsé costa lima 

O 
primeiro passo para 
"pisar" as meias-fi-
nais da Taça Challen-
ge é dado amanhã, às 

17h00, no Pavilhão Flávio 
Sá Leite. O ABC/UMinho 
defronta o Wacher Thun, 
num reencontro luso-suí-
ço que acontece 11 anos 
depois e com uma espi-
nha ainda atravessada na 
garganta dos minhotos: na 
final da mesma competi-
ção, foi o Wacher Thun 
que em 2005 acabou por 
levantar o troféu, de nada 
valendo ao ABC o triunfo 
na 2.ª mão.

«Esta competição tem 
tido e a curiosidade de de-
frontarmos adversários 
de outras épocas. No en-
tanto, já não há ninguém 
no plantel que tenha es-
tado nesse jogo [de 2005]. 
Não pensamos em des-
forra, mas antes em ven-
cer o adversário, chegar à 
final e vencer; é para isso 
que trabalhamos», lem-
brou Pedro Seabra, ressal-
vando que o plantel «está 
preparado».

«Jogar em casa primeiro 
traz sempre uma pressão 
de fazer um bom resulta-
do. Mas também nunca se 
sabe o que é um bom re-
sultado. Mesmo assim, era 
importante construir uma 
diferença confortável e é 
isso que vamos tentar fa-
zer frente a um adversá-
rio que conhecemos bem», 
acrescentou o central so-
bre este duelo dos quar-
tos de final. 

«Temos de defender 
bem, jogar rápido e fazer 
uma boa exibição. Acre-
dito que o melhor ABC 
passará às meias-finais», 
fechou um confiante Pe-
dro Seabra. 

Defesa agressiva
Emanuel Ribeiro terá co-
mo função parar os rema-
tes que vêm do outro lado 
do campo, numa equipa 
do Wacher Thun com uma 
«defesa agressiva», mas 
que vai encontrar um ABC 
«favorito» neste confronto. 

«É indiferente jogar em 
casa ou fora porque te-
mos a boa responsabili-
dade de ganhar este jogo. 

Em qualquer encontro, o 
ABC é sempre favorito e 
acredito que vamos supe-
rar as dificuldades», resu-
miu o guarda-redes dos 
academistas. 

Todos ao pavilhão
Na antevisão à partida 
com o Wacker Thun, Pe-
dro Seabra e Emanuel Ri-
beiro juntaram-se a uma 
só voz para apelarem a 
uma febre amarela no Pa-
vilhão Flávio Sá Leite. 

«Estamos em duas 
competições [campeo-
nato e Challenge] e que-
remos muito vencer. Para 
este jogo, também preci-
samos das gentes de Bra-
ga para podermos chegar 
às meias-finais e fazer um 
caminho bonito. É verda-
de que o ABC tem vindo a 
ameaçar e agora seria um 
bom momento para con-
cretizar uma casa cheia. 
Queremos voltar a criar 
este ambiente para con-
tinuarmos este bom per-
curso que temos vindo a 
fazer e, claro, ganhar títu-
los», referiu o central do 
ABC/UMinho. 

Este 
reencontro 
entre ABC/
/UMinho e 

suíços acontece 
11 anos 

depois...

taça challenge 

Dois jogos para 
repetir as "meias"
O primeiro encontro desta eliminatória entre 
ABC/UMinho e Wacher Thun realiza-se em 
Braga, já amanhã, a partir das 17h00. O segun-
do encontro destes quartos de final, e que ditará 
quem avança para a fase seguinte, está agenda-
do para o sábado seguinte, em terras helvéticas. 

Os bracarenses têm por isso dois jogos pa-
ra confirmar nova meia-final na Taça Challen-
ge e pelo segundo ano consecutivo, depois de 
em 2015 terem perdido a final com o Odorhei, 
num embate na Roménia marcado pelas duras 
críticas dos lusos à arbitragem. 
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Pedro Seabra e Emanuel Ribeiro
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Paulo Fidalgo renova
por três temporadas
Em vésperas de tentar chegar às meias-finais da Taça de Portugal, Paulo
Fidalgo renovou com a equipa masculina de andebol do Madeira SAD.

Fafe. A formação visitante chega
a este jogo depois de na noite de
quarta-feira ter afastado o São
Bernardo, a quem venceu por
33-29. No “nacional” da I divisão,
o Fafe está integrado no grupo
de equipas que disputam um
posição final entre o 9.º e o 12.º
lugar, enquanto o Madeira SAD
está um degrau acima, lutando
por uma posição entre o 5.º e o

8.º. Na fase regular, o Madeira
SAD venceu os dois jogos com o
Fafe: 36-29 e 30-26.
FC Porto-Boa Hora (17:00),

Benfica-Avanca (20:00) e Ma-
rienses-Sporting (20:00) são os
restantes três jogos destes quar-
tos de final da Taça de Portugal.
O sorteio das meias finais está
aprazado para a próxima quin-
ta-feira. JM

Paulo Fidalgo aplaude o projeto que lhe foi apresentado.

ANDEBOL
David Spranger
davidspranger@jm-madeira.pt

©
 D

R

P
aulo Fidalgo vai continuar
como treinador do Madei-
ra SAD nas próximas três
temporadas. O vínculo en-
tre o treinador e o a ad-

ministração da SAD, representada
pelo seu presidente, Carlos Pe-
reira, foi já assinado.
O agora técnico, de 40 anos,

chegou à Madeira ainda como
jogador, atuando duas tempora-
das pelo Madeira SAD. Subiu a
treinador, mantendo-se na Região
cinco épocas consecutivas, entre
adjunto e treinador principal, e
teve depois uma passagem pela
seleção nacional de juniores. Re-
gressou no início de 2014/15 e re-
nova, então, até final de 2018/19
No imediato, o Madeira SAD

prepara o jogo referente aos quar-
tos de final da Taça de Portugal,
recebendo amanhã, no pavilhão
do Funchal a partir das 15h00, o
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O CDS/PP elogiou participação dos árbitros Ricardo Fonseca e Duarte Santos.

CDS/PP critica posição tomada na Assembleia Municipal do Funchal

©
 D

R

Quatro deputados
municipais da
“Mudança”
votaram contra
mérito de dois
árbitros de andebol
funchalenses.

POLÍTICA
Miguel Ângelo
mangelo@jm-madeira.pt

O
grupo parlamentar do
CDS/PP na Assembleia
Municipal apresentou um
voto de congratulação
com entrega de diploma

de mérito desportivo aos árbitros
Ricardo Fonseca e Duarte Santos,
que foram os representantes por-
tugueses no campeonato euro-
peu de andebol e que em 2015 já
tinham estado no mundial da
modalidade, que então realizou-
se no Qatar.
Quatro deputados municipais

da coligação “Mudança”, que sus-
tenta a gestão de Paulo Cafôfo
na Câmara Municipal do Fun-
chal, abstiveram-se, entre os

Congratulação a árbitros
rejeitada pela “Mudança”

quais a deputada municipal Gui-
da Vieira, que alegou desconhecer
o curriculum vitae dos mesmos.
Uma posição que irritou o PP.

Não pelo resultado, porque a
proposta seria aprovada por
maioria mas pela situação criada
pela Mudança.
Até porque esses mesmo árbi-

tros internacionais de andebol
irão receber no Dia do Concelho

do Funchal um certificado de
agradecimento, face ao seu de-
sempenho desportivo ao mais
alto nível europeu e mundial.
O que os autarcas não enten-

dem é como é que a Câmara diz
querer engrandecer os funcha-
lenses e quando há uma forma
de o fazer, «os únicos deputados
municipais que votaram contra
foram os da “Mudança”.».

Na proposta, à qual tivemos
acesso, o CDS/PP na Assembleia
do Funchal recomenda ao exe-
cutivo camarário que atribua,
no dia da Cidade do Funchal,
um diploma de mérito municipal
desportivo, a dois jovens resi-
dentes no concelho do Funchal,
no qual têm desenvolvido e de-
sempenhado as suas funções.
JM
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Pegue na agenda: emoções fortes este fim de semana
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11-03-2016

Meio: Jogo Online (O)

URL:http://www.ojogo.pt/Destaques/interior.aspx?content_id=5072705

 
Publicado
 
 Marque na agenda alguns dos momentos altos do futebol além fronteiras, isto sem esquecer as
modalidades.
 
 Este fim de semana promete fortes emoções desportivas, com claro destaque para o futebol, com
muitos duelos apetecíveis pela Europa fora, a par de mais uma ronda do campeonato português, que
segunda-feira encerra com o Benfica-Tondela.
 
 Andebol
 
 Taça Challenge masculinos, jogo antecipado dos quartos de final, 1.ª mão, no Pavilhão Flávio Sá
Leite:
 
 ABC Braga/UMinho, Por - Wacker Thun, Sui, 17:00
 
 Taça de Portugal seniores masculinos, quartos de final:
 
 Madeira SAD - Fafe, 15:00
 
 FC Porto - Boa Hora, 17:00 (Porto Canal)
 
 Benfica - Avanca, 20:00 (BTV)
 
 Marienses - Sporting, 20:00.
 
 Jogo do Grupo 6 de qualificação para o Campeonato da Europa Seniores Femininos Suécia 2016, com
a participação da seleção portuguesa, em Naestved:
 
 4.ª jornada:Dinamarca - Rússia, 17:10 locais (18:10, horas de Lisboa).
 
 Prossegue Torneio das 4 Nações, com a participação da seleção portuguesa júnior A feminina e das
seleções de Espanha, Alemanha e França, em Tenerife, Espanha, até 13:
 
 2.ª jornada:Portugal - Alemanha, 17:30 locais (16:30, horas de Lisboa) ; Espanha - França, 19:30
locais (18:30, horas de Lisboa).
 
 Artes marciais
 
 Seminário "Eficácia e Longevidade através da Arte Marcial", com a presença de Kenji Tokitsu,
fundador do Jiseido, na Escola Filipa de Lencastre, em Lisboa, às 10:30.
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 Atletismo
 
 Prossegue 9.º Campeonato do Mundo de Pista Coberta INAS (International Sports Federation for
Persons with Intellectual Disability), com a participação da seleção portuguesa, em Ancona, Itália, até
13
 
 Taça da Europa de Lançamentos, em Arad, na Roménia, com a participação de portugueses, até 13.
 
 Arrábida Challenge, corrida com obstáculos, integrada na Setúbal, Cidade Europeia do Desporto 2016,
com partida no Parque Urbano de Albarquel, às 09:30.
 
 20.ºs Campeonatos do Mundo Universitários de Corta-Mato, em Cassino, Itália.
 
 Campeonato Nacional de Masters em pista coberta, na Expocentro, Pombal, às 10:00.
 
 Automobilismo
 
 Fórmula E, 5.ª jornada, na Cidade do México, com a participação de António Félix da Costa (horas de
Lisboa):
 
 Qualificação, às 18:00 (SportTV5).
 
 Corrida, às 21:30 (SportTV5).
 
 ERC: Rali das Ilhas Canárias, 1.ª prova do Europeu de Ralis, com a participação da dupla João Correia
e Ricardo Barreto.
 
 Pirelli World Challenge, 3.ª prova, em São Petersburgo, na Rússia, com a participação de Álvaro
Parente, até 13.
 
 Badminton
 
 Prossegue 51.ª edição dos Campeonatos Internacionais de Portugal, no Centro de Alto Rendimento
das Caldas da Rainha, até 13.A prova é pontuável para o Ranking Mundial.
 
 Prossegue 31.º Brazil International Badminton Cup 2016, com a participação de Pedro Martins e
Telma Santos, em São Paulo, até 13.
 
 Basquetebol
 
 Liga, 2.ª fase, 4.ª jornada, até 13:
 
 Grupo A:
 
 Ovarense - Barcelos, 16:00.
 
 Grupo B:
 
 CAB Madeira - Vitória de Guimarães, 14:30
 
 Maia Basket - Eléctrico, 14:30.
 
 Canoagem
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 Campeonato Nacional de Canoagem de Mar, 1.ª etapa, no posto náutico do Clube Naval de Sesimbra,
às 15:00.
 
 Ciclismo
 
 Grande Prémio Liberty Seguros-Troféu Alpendre, até 13.
 
 1.ª etapa:Vila Nova de Cacela - Vila Nova de Cacela (partida no Restaurante Alpendre), 151,3 km
(13:00).
 
 Sessão pública sobre "Deteção de talentos", integrada no novo regulamento de ética no ciclismo de
formação e que conta com José Luis Algarra como orador, nas instalações da Casa do Povo de Vila
Franca (Viana do Castelo), Adro da Paróquia da S. Miguel, n.º 57, às 21:00.
 
 Sessão pública sobre "Planeamento e Carreira Desportiva do Ciclista", integrada no novo regulamento
de ética no ciclismo de formação e que conta com João Correia (empresário) como orador, no
auditório do Clube de Tavira, Rua da Liberdade, n.º 23 (centro de Tavira, próximo da Câmara
Municipal), às 21:00.
 
 Prossegue Tirreno - Adriático, Itália, com a participação de José Gonçalves, Domingos Gonçalves,
Ricardo Vilela (Caja Rural), Tiago Machado (Katusha) e Nelson Oliveira (Movistar), até 15.
 
 Prossegue 74.º Paris- Nice, com a participação de Rui Costa e Mário Costa (Lampre-Merida) e Sérgio
Paulinho (Tinkoff-Saxo), até 13.
 
 Jantar do congresso anual da União Europeia de Ciclismo, no Mercado Municipal de Loulé, às 19:30.
 
 Bodyboard
 
 Circuito Nacional de Bodyboard Open, 1.ª etapa, na Praia do Cabedelo, Figueira da Foz, até 13.
 
 Duatlo
 
 1.º Duatlo Vila de Lalim, com partida junto à sede da Junta de Freguesia, às 15:00.
 
 Futebol
 
 I Liga, 26.ª jornada, dia 12:
 
 Estoril - Sporting, 18:30 (SportTV1)
 
 FC Porto - União da Madeira, 20:45 (SportTV1).
 
 Dia 13:
 
 Arouca - V. Setúbal, 16:00
 
 Moreirense - Académica, 16:00
 
 Nacional, Rio Ave, 16:00 (SportTV1)
 
 V. Guimarães- Paços de Ferreira, 18:15 (SportTV)
 
 Belenenses - Braga, 20:30 (SportTV 1)
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 dia 14:
 
 Benfica - Tondela, 20:00 (Benfica TV)
 
 II Liga, 35.ª jornada, até 13:
 
 Feirense - Benfica B, 16:00 (SportTV1).
 
 Liga inglesa, 30.ª jornada, até 14:
 
 Norwich - Manchester City, 12:45 (BTV2)
 
 Bournemouth - Swansea, 15:00
 
 Stoke City - Southampton, 15:00.
 
 Liga alemã, 26.ª jornada, até 13 (horas de Lisboa):
 
 Hoffenheim - Wolfsburgo, 14:30
 
 Ingolstadt - Estugarda, 14:30
 
 Darmstadt - Augsburgo, 14:30
 
 Borussia Mönchengladbach - Eintracht Frankfurt, 14:30 (SportTV3)
 
 Hannover - Colónia, 14:30
 
 Bayern Munique - Werder Bremen, 17:30.
 
 Liga espanhola, 29.ª jornada, até 14 (horas de Lisboa):
 
 Barcelona - Getafe, 15:00 (SportTV2)
 
 Celta de Vigo - Real Sociedad, 17:15 (SportTV2)
 
 Atlético de Madrid - Deportivo, 19:30 (SportTV2)
 
 Rayo Vallecano - Eibar, 21:05.
 
 Liga italiana, 29.ª jornada, até 13 (horas de Lisboa):
 
 Empoli - Sampdoria, 17:00
 
 Inter Milão - Bolonha, 19:45 (BTV2).
 
 Liga francesa, 30.ª jornada, até 13 (horas de Lisboa):
 
 Lorient - Marselha, 16:00
 
 Montpellier - Nice, 19:00
 
 Guingamp - Saint-Etienne, 19:00
 
 Bastia - Lille, 19:00Toulouse - Bordéus, 19:00
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 Ajaccio - Caen, 19:00.
 
 Taça de Inglaterra, quartos de final, até 13:
 
 Everton (I) - Chelsea (I), 17:30.
 
 Futsal
 
 Liga, 19.ª jornada, até 13:
 
 Benfica - Boavista, 15:00 (BTV1)
 
 Sporting de Braga - ADC Gualtar, 16:00
 
 Modicus - SL Olivais, 18:00
 
 Rio Ave - Belenenses, 18:00
 
 CS São João - Burinhosa, 18:30.
 
 Liga, jogo em atraso da 6.ª jornada:
 
 Sporting - Fundão, 17:00.
 
 Ginástica
 
 Torneio Internacional Baltic Hoop, ginástica rítmica, em Riga, na Letónia, com a participação de
portuguesas, até 13.
 
 Golfe
 
 Castro Marim Classic II, torneio do circuito PGA Portugal, no Castro Marim Golfe and Country Club,
até 13.
 
 Prossegue True Thailand Classic, em Hua Hin, na Tailândia, com a participação de Ricardo Melo
Gouveia, até 13.
 
 Hipismo
 
 Vilamoura Atlantic Tour, no Centro Hípico de Vilamoura (até 03/04).
 
 Prossegue CSI3*/CSI1*/CSIYH2*, até 13.
 
 Hóquei em patins
 
 Taça de Portugal masculinos, 16-avos-de-final:
 
 Benfica - Oliveirense, 18:00 (BTV1)
 
 Académica de Espinho - HC Braga, 18:00
 
 Juventude Salesiana - Valongo, 18:00
 
 HCP Grândola - Cambra, 18:00
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 Física - Paço de Arcos, 18:30
 
 CI Sagres - Sanjoanense, 18:30
 
 Sporting Tomar - FC Porto, 19:00
 
 Académica - Candelária, 20:00
 
 Juventude Viana - Sporting, 21:30
 
 Óquei Barcelos - Turquel, 21:30.
 
 Judo
 
 Taça da Europa de Juniores Coimbra 2016, no Pavilhão Municipal Multidesportos Mário Mexia, até 13.
 
 African Open Casablanca, com a participação de Nuno Carvalho (-60kg), Gonçalo Mansinho (-60kg),
André Soares (-66kg), João Crisóstomo (-66kg), Antoine Massart (-66kg), Diogo César (-66kg), Jorge
Fernandes (-73kg), Luis Carmo (-73kg), Joana Diogo (-48kg), Leandra Freitas (-52kg), Inês Ribeiro (-
52kg), Filipa Almeida (-57kg) e Ana Cachola (-63kg), no Complexo Desportivo Mohamed V Maarif, em
Marrocos, até 13.
 
 Luta Livre
 
 Prosseguem Campeonatos Europeus de Luta Livre, com a participação de Hugo Passos (luta greco-
romana -66kg), em Riga, até 13.
 
 Motociclismo
 
 Assembleia geral ordinária da Federação de Motociclismo de Portugal para apresentação, discussão e
votação do relatório de gestão e contas relativo ao exercício findo a 31 de dezembro de 2015 e para
para apresentação, discussão e votação da retificação dos estatutos, entre outros assuntos, no Centro
Cultural de Alfena, às 14:30.
 
 Campeonato do Mundo de Superbike, 2.ª prova, no Circuito Internacional de Chang, na Tailândia, até
13.
 
 Prosseguem treinos oficiais Moto2 e Moto3, com a participação de Miguel Oliveira, no Circuito
Internacional Losail, em Doha, até 13.
 
 Natação
 
 Prosseguem Campeonatos Nacionais de Juvenis, Juniores e Absolutos, no Complexo de Piscinas do
Jamor, até 13:
 
 Eliminatórias, às 09:00.
 
 Finais, às 17:00.
 
 Patinagem artística
 
 Nacional de Show e Precisão, Pavilhão Multiusos de Matosinhos, até 13.
 
 Treinos, às 09:00.
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 Cerimónia de abertura, às 15:00, seguida de provas.
 
 Râguebi
 
 Taça Europeia das Nações 2014-16, 9.ª jornada:
 
 Espanha - Portugal (Estádio Universitário de Madrid), 16:00 locais (15:00, horas de Lisboa).
 
 Circuito Mundial de Sevens, 6.ª etapa, com a participação da seleção portuguesa, em Vancouver, no
Canadá, até 13:
 
 Quénia - Portugal, 10:36 locais (18:36, horas de Lisboa)
 
 Fiji - Portugal, 13:50 locais (21:50, horas de Lisboa)
 
 Samoa - Portugal, 17:38 locais (01:38 de dia 13 em Lisboa).
 
 Torneio das Seis Nações, 4.ª jornada, até 13:
 
 Irlanda - Itália, 13:30 (SportTV5)
 
 Ingaterra - País de Gales, 16:00 (SportTV5).
 
 Surf
 
 Circuito Mundial de Surf WSL, prossegue 1.ª etapa, Quiksilver Pro Gold Coast, na Austrália, até 21.
 
 Circuito Mundial de Surf feminino WSL, prossegue 1.ª etapa, Roxy Pro Gold Coast, na Austrália, até
21.
 
 Ténis
 
 Prossegue challenger de Jonkoping, na Suécia, até 13.
 
 Prossegue torneio de Indians Wells (EUA), masculinos e femininos, com a participação de João Sousa,
até 20.
 
 Triatlo
 
 Triatlo de Vila Real de Santo António, em Montegordo, junto da praia, até 13:
 
 Prova jovem, ás 15:00
 
 Prova aberta, às 17:00.
 
 Termina Triatlo de Vila Real de Santo António, em Montegordo, junto da praia:
 
 Campeonato Nacional de Clubes, às 09:30.
 
 Taça do Mundo, em Mooloolaba, na Austrália, com a participação de João Pereira, Miguel Arraiolos e
Melanie Santos:
 
 Elite feminina, às 11:45 locais (01:45, horas de Lisboa).
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 Elite masculino, às 13:30 locais (03:30, horas de Lisboa).
 
 Vela
 
 Termina Campeonato da Europa da classe Finn, em Barcelona, Espanha, com a participação de
Frederico Melo.
 
 Voleibol
 
 Taça de Portugal masculinos, final four, no Pavilhão Jorge Galamba Marques, na Figueira da Foz, até
13:
 
 Meias-finais:
 
 Benfica - Castêlo da Maia, 15:00
 
 Fonte Bastardo - Caldas, 17:30.
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A equipa de ve-
teranos de an-
debol do Vitó-

ria vai participar es-
te fim de semana no 
1º Torneio Andebol 
Masters Esferantás-
tica ACD/Boa-Hora 
FC, que vai decorrer 
no Pavilhão Fernando 
Tavares, em Lisboa.

Além dos sadinos, 
a competição vai 
contar ainda com a 
presença do Passos 
Manuel, da Sanjoa-
nense, da Esferan-
tástica ACD e dos es-
panhóis do Barcelo-
na. O torneio, que vi-
sa promover a prá-
tica da modalida-
de entre andebolis-
tas veteranos, terá 
um esquema compe-
titivo de todos con-
tra todos, em jogos 
de 40 minutos.

Andebol 
vitoriano
enfrenta
Barcelona
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Final Four da Taça realiza-se na Madeira - WUP Sports
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11-03-2016

Meio: WUP Sports Online

URL:http://wup.pt/final-four-da-taca-realiza-na-madeira/

 
A Federação de Andebol de Portugal anunciou esta sexta-feira a atribuição da organização da Final
Four da Taça de Portugal à Associação de Andebol da Madeira, em data a anunciar. Recorde-se que o
CS Madeira foi a primeira equipa a apurar-se para estas meias-finais, em jogo antecipado dos quartos
de final, frente ao CALE (33-29). Faltam ainda disputar os restantes três jogos, agendados para 26 de
março. Caso o Madeira SAD - equipa que tem dominado amplamente esta competição - consiga
eliminar o Colégio João de Barros, em partida marcada para o Pavilhão Gimnodesportivo de Meirinhas,
em Pombal, serão duas as equipas do Funchal a tentar conquistar o troféu. Os outros dois encontros
ainda por realizar nos quartos de final da prova irão opor o Colégio Gaia ao Alavarium - outro grande
jogo em perspetiva - e a Juve Lis ao Maiastars, em Leiria. Refira-se que de todas estas equipas apenas
as leirienses não conseguiram o apuramento para o play-off do campeonato.
 
 11/03/2016
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A equipa de andebol de 
infantis femininos da As-
sociação Académica deEs-
pinho, está de parabéns, 
pois, antes da receção à 
equipa do Vacariça, na úl-
tima jornada, já conseguiu  

garantir o primeiro lugar 
da tabela classificativa, 
batendo no Pavilhão da 
Lavandeira, em Santa Ma-
ria da Feira, a estreante 
equipa do Feirense por 8-
32, garantindo o acesso ao  

Encontro Nacional de Infan-
tis, a realizar em meados do 
mês de junho, em local, ain-
da por determinar. 

Sorte diferente, tiveram 
as iniciadas que se desloca-
ram a Valongo do Vouga 
para defrontar a equipa da 
Casa do Povo local, mas não 
conseguiram melhor resul-
tado que 21-14. 

Infantis - Mariana Lou-
reiro, Luna Gomes (1 golo), 
Lara Marques (2), Iris Mar-
ques (1), Ana Pereira (1), Ma-
ria Carvalho, Inês Ramos (4),  

Francisca Cardoso (2), Raquel 
Tavares (3), Maria Sousa, Lia 
Gomes (3), Joana Campos (9), 
Luana Ferreira; Ana Branco 
(5), Maria Venâncio (1) e Joana 
Pimenta. Treinador: Adelino 
Pinto. 

Iniciados - Maria Cálix, 
Renata Couto (1 golo),Silvana 
Lopes, Luisa Oliveira (4), 
Maria Pimenta, Maria Ca-
taria, Carolina Loureiro (5), 
Rita Gomez (4), Ana Silva, 
Rita Correia, Mariana Pereira 
e Diana Belinha. Treinador: 
Gustavo Silva. 

Infantis academistas 
• • asseguram primeiro 

lugar de andebol 
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Andebol 
1"a de Portugal !rrninirm 

Oitavos de final (logo= atraso) 
Cister SA 17 Madeira SAD 33 

Quartos de finai (26.03.16) 
Colégio Joio Barros • Madeira SAD (17h): Colégio 
Gala - Alavarium: -luva Lis • MaiaStars (16h) 
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Jogos AD Godim

ANDEBOL

p DR

� EQUIPA INICIADAS FEMININAS

#��
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Domingo, às 18h30, no Pavilhão Desportos de Vila 
Real, jogo entre SVR Benfica A - AD Godim
#��
��	�
	/�
����
��	�
	(�������	�
�����
Domingo, às 15h00, no Pavilhão Municipal da 
Régua, jogo entre ABC Braga/Manabola - AD Godim
����
����	*
�����	�
	(4����	���������
Sábado, às 11h00, no Pavilhão Municipal de 
Chaves, jogo entre o GD Chaves - AD Godim

RESULTADOS DO FIM DE SEMANA:
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Domingo, às 11h00, no Pavilhão Municipal de 
���	��	������	�������"�	�	#���	�����	$&	'����*	
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Sábado, às 15h00, no Pavilhão Escola Secundária 
��	=�����
�	��	>����	�?	#���	�����	>K=$	W>W*	+Y	
"*YY	$&	'����
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Complexo Desportivo de Lamego 
vai receber a grande festa do desporto
� A grande festa do 

desporto do concelho de 
Lamego vai regressar. A 11ª 
edição dos Jogos Despor-
tivos vai ser disputada por 
mais de mil atletas amado-
res, jovens e menos jovens, 
que vão competir, ao longo 
de quatro meses, em treze 
modalidades distintas. 
Algumas competições vão 
utilizar, pela primeira vez, 
as instalações do renova-
do Complexo Desportivo 
de Lamego. Mas outros 
recintos também vão rece-
ber esta prova histórica: o 
Centro Multiusos, o Pavi-
lhão Álvaro Magalhães, o 
Complexo Municipal de 

Piscinas, o Parque Isidoro 
Guedes e outros espaços 
exteriores. A competição 
vai estar ao rubro até 9 
de junho, dia para o qual 
já está marcada a ceri-
mónia de encerramento. 
Organizados pela Câmara 
Municipal de Lamego, com 
o apoio de várias associa-
ções desportivas e clubes 
da região, os Jogos Despor-
tivos querem incentivar os 
lamecenses para que assu-
mam um papel ativo no 
processo de sensibilização 
e estimulo à prática despor-
tiva ao longo da vida. Nesta 
edição, os quadros compe-
titivos decorrem entre os 

meses de março e junho.  
Os XI Jogos Desportivos 
de Lamego vão abranger as 
seguintes disciplinas: fute-
bol 7, andebol, atletismo, 
futsal, ténis de mesa, nata-
ção, boccia, jogos tradicio-
nais, minigolfe, voleibol 2x2, 
BTT, orientação e “gincana 
em bicicleta”. O calendário 
completo, o regulamento e 
as respetivas fichas de inscri-
ção estão disponíveis em 
cm-lamego.pt. Estas devem 
ser entregues no Comple-
xo Municipal de Piscinas 
ou junto das coletividades 
promotoras das modali-
dades. As inscrições já se 
encontram abertas. � INSCRIÇÕES JÁ ESTÃO ABERTAS

p DR
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Falcão Pinhel  14
A. C. Lamego 32

A equipa de Infantis do Andebol Club de Lamego 
deslocou-se no último sábado a Pinhel para defrontar 
a equipa local conseguindo uma vitória tranquila. Já 
são três vitórias seguidas nesta 1ª divisão que colo-
cam o A. C. Lamego nas primeiras posições. 

O jogo foi gerido tranquilamente pelo técnico Diogo 
Leal, que mais uma vez deu tempo de jogo a todos os 
seus atletas. Este equipa tem apresentado um modelo de 
jogo em que a sua defesa é muito profunda e conquista 
muitas bolas para o contra-ataque. 

No próximo sábado há jogo grande em casa, pelas 
14 horas no pavilhão Álvaro Magalhães frente ao São 
João da Pesqueira. 

Jogaram pelo A. C. Lamego: Gonçalo Teixeira, Gon-
çalo Correia, Alexandre Santos, Rui Monteiro, João Car-
los, João Nuno, João Leite, Dinis Cardoso, Vasco Santos, 
David Pinto, António Vouga e Gil Santarém

Treinador: Diogo Leal
Diretor: António Manso

Andebol – Campeonato Regional 
de Infantis (1ª Divisão) - 3ª jornada
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NOTÍCIAS DO GINÁSIO 
CLUBE DE SANTO TIRSO 

ANDEBOL — Seniores, Ac. 
Mamede, 24 vs Ginásio, 27 e Giná-
sio B, 39 vs Penafiel, 28; juniores, 
Ginásio, 36 vs Ac. S. Mamede, 22; 
juvenis, Ginásio, 34 vs E C. Porto, 
34 e minis 7, Ginásio, 33 vs Baltar, 
19. 

NATAÇÃO — Juvenis, juniores 
e seniores: Decorreram, de sexta-
-feira a domingo, na Póvoa de 
Varzim, os Campeonatos Regio-
nais PL. 

A equipa tirsense fez-se repre-
sentar por seis nadadores, que alcan-
çaram catorze novos recordes pes-
soais, num desempenho médio de 
108,0% 

TÉNIS — Sub-16: Patrícia 
Brandão venceu todos os encontros 
do seu grupo, em Viana do Castelo 
e já está nas meias-finais. Esta pro-
va continua no próximo final de se-
mana, devido às condições 
climatéricas. 

Sub-12: Tomás Barbosa e Fran-
cisco Vilaça ultrapassaram a fase de 
grupos, em Viana do Castelo. O Tor-
neio prossegue este fim-de-sema-
na. 

Sub-9: No Smashtour realizado 
no Toda-a-Prova, Andre Faria foi 
eliminado, nos quartos-de-final, por 
5-4, frente ao vencedor da prova. 

No setor feminino, Marta Vilaça 
obteve um 2.9  lugar e Bárbara 
Balsemão um 3.º. 

TÉNIS DE MESA — Seniores, 
Ginásio, 4 vs Valongo B, 0. 

VOLEIBOL — Seniores femini-
nos, Ginásio, O vs Gueifães, 3 (21- 
25; 14-25 e 20-25). 

Seniores masculinos, Ginásio, 2 
vs Ala Gondomar, 3 (20-25; 25-12; 
22-25; 25-22 e 6-15). 

Juvenis masc., Ginásio, 3 vs C. 
V. Oeiras, 0 (25-10; 25-11 e 25-21). 

Cadetes fem., Esmoriz, 1 vs Gi-
násio, 3 (18-25; 25-20; 16-25 e 11- 
25).  

Iniciados fem., Ginásio, O vs 
Leixões, 3 (22-25; 7-25 e 15-25). 

Infantis fem., C. D. Póvoa, 1 vs 
Ginásio, 3 (25-21; 17-25; 17-25 e 24- 
26).  

Infantis masc., Ginásio, 3 vs G. 
C. Vilacondense, 2 (25-22; 19-25; 
25-13; 16-25 e 15-10). 

As jogadoras, Daniela Macedo e 
Raquel Moreno, foram convocadas 
para os treinos de observação da 
Selecção Nacional de Sub-17 
Femininos,a realizar nos dias 7 e 8 
de Março, na Escola Secundária Ca-
rolina Micaelis, no Porto. 
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ANDEBOL
MINIS ACV

COM BALANÇO
POSITIVO NA MAIA

No passado domingo, a equipa de minis femininos ACV
conseguiu duas vitórias e sofreu uma derrota em três
confrontos realizados na Maia. As vitórias foram frente às
bracarenses ABC/Manabola e às vimaranenses CCR
Fermentões; a derrota aconteceu frente à equipa local da
Maiastars.
Mais importante foi a manhã de muita alegria e entrega à
modalidade que já é de eleição para todos.
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