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Andebol II Torneio
de Street Handball 
111 A secção de andebol 

da Associação Académica 
de Coimbra vai realizar, no 
próximo dia 26 de abril, o 
II Torneio Street Handball 
Queima das Fitas 2017, que 
vai decorrer no campo de 
Santa Cruz.

 Após o sucesso da primei-
ra edição, em 2015, com 
cerca de 100 atletas em 
competição, a segunda edi-
ção espera envolver cerca de 
150 desportistas de ambos 
os sexos. As inscrições estão 
abertas até ao limite de 16 
equipas – com um máximo 
de 8 jogadores por equipa.

Entretanto, disputou-se 
no último sábado, o tercei-
ro jogo da segunda fase da 
3.ª Divisão (Zona Norte), 
tendo a Académica sido 
derrotada por 29-24 na 

deslocação a Ermesinde 
onde defrontou a equipa 
do C. P. Natação. Já as equi-
pas mais jovens tiveram um 
bom desempenho durante 
o fim-de-semana, com os 
minis a ganharem ao Ílha-
vo por 32-23, enquanto os 
juvenis levaram de vitória 
a forte equipa de S. Bernar-
do por 22-20. Os infantis 
foram derrotados pela San-
joanense por 26-37.

No próximo fim-de-se-
mana, os seniores defron-
tam o Póvoa do Lanhoso 
às 18H00, no pavilhão 1 
do Estádio Universitário. 
No mesmo dia, os juvenis 
deslocam-se à Vacariça e 
os infantis vão ao terreno 
do Feirense, onde os minis 
vão também jogar no do-
mingo. 

A equipa de juvenis venceu o S. Bernardo 
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Copa EuropaVeteranos
de andebol e hóquei 
em patins na Mealhada 
111 A segunda edição 

da Copa Europa para Ve-
teranos em hóquei em pa-
tins e andebol vai trazer 
à Mealhada experientes 
praticantes das duas mo-
dalidades já no próximo 
fim de semana. 

O concelho da Mealha-
da voltará a receber a 2.ª 
Copa Europa para Vete-
ranos, nas modalidades 
de andebol e hóquei em 
patins, de 31 de março a 
2 de abril. 

Este ano, as competições 
são distribuídas por três 
pavilhões municipais: 
Pampilhosa, Luso e Ventos 
do Bairro. O pavilhão da 
Pampilhosa será o palco 
do torneio de andebol, 
com a presença de seis 
equipas, com um total de 
cerca de 90 participantes.

As oito equipas inscritas 
de Hóquei Patins estarão 
divididas entre o Pavilhão 
Municipal de Ventosa do 
Bairro e o Pavilhão Mu-
nicipal do Luso, onde, 
ao longo dos três dias 
de competição, passarão 
cerca de 110 participan-
tes, sendo que as finais 
irão decorrer apenas no 
Pavilhão Municipal do 
Luso.

Esta 2.ª edição volta a 
contar com a presença de 
várias equipas internacio-
nais, de Espanha e Itália, 
para além das habituais 
equipas portuguesas.

Fica o convite à popu-
lação para assistir a este 
evento. As portas dos pavi-
lhões estarão abertas para 
quem queira fazer parte 
desta festa do desporto. 
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Mealhada
recebe
2.ª edição da
Copa Europa

A segunda edição da Copa Eu-
ropa para Veteranos de Ande-
bol e de Hóquei em Patins vai
levar até ao município da Mea-
lhada experientes praticantes
das duas modalidades já a par-
tir da próxi ma sexta-feira, sen -
do que a competição irá pro-
longar-se até domingo.

Este ano, as competições são
distribuídas pelos Pavilhões
Municipais da Pampilhosa, do
Lu so e de Ventosa do Bairro. O
recinto da Pampilhosa será o
palco do Torneio de Andebol,
competição que contará com
um total de cerca de 90 parti-
cipantes, em representação de
seis equipas.

As oito equipas inscritas no
Torneio de Hóquei em Patins
estarão divididas entre pelos
recintos de Ventosa do Bairro
e do Luso, onde, ao longo dos
três dias de competição, pas-
sarão cerca de 110 participan-
tes. A infra-estrutura do Luso
receberá, depois, as finais das
duas provas.

A segunda edição do evento,
a cargo da Câmara Municipal
da Mealhada, voltará a contar
com a presença de várias equi-
pas internacionais - formações
de Espanha e Itália -, para além
das habituais equipa portugue-
sas. A organização convida a
população a assistir às duas
competições, estando as por-
tas dos pavilhões abertas para
quem queira fazer parte desta
festa do desporto. |

Hóquei em Patins
Veteranos
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A maior “Andebolmania” de sempre
Evento O Torneio da Páscoa da Sanjoanense vai pôr a competir, em S. João da Madeira, um total de
2.400 andebolistas que vão disputarão 416 jogos em quatro dias. Cidade terá retorno de 750 mil euros

Alberto Oliveira e Silva 

A edição deste ano do “Ande-
bolmania”, o Torneio Interna-
cional de Andebol de S. João da
Madeira, organizado pela Asso -
ciação Desportiva Sanjoanense
(ADS), vai realizar-se entre os
dias 12 e 15 de Abril. Será “a
maior de sempre”, com a pre-
sença de 150 equipas (63 de
Portugal, 84 de Espanha e três
de França) e 2.400 atletas, mas-
culinos e femininos, dos “minis”
aos juvenis.

Realce para a participação de
formações dos “grandes” por-
tugueses da modalidade: FC
Porto, Benfica, Sporting, Águas
Santas, Alavarium e Madeira
SAD. Os 416 jogos serão dispu-
tados em 12 pisos, com uso de
todos os pavilhões do municí-
pio e também de recintos nas
localidades vizinhas de Arrifana
e de Macieira de Sarnes.

José Fonseca salientou que
os quatro dias deixarão na eco-
nomia sanjoanense um im-
pacto de, pelo menos, 750 mil
euros. “A hotelaria já está esgo-
tada e, mesmo em concelhos
vizinhos, a ocupação vai ser
significativa”, sublinhou aquele
elemento da organização.

José Pedro Silva, vice-presi-
dente da ADS para o andebol,
enquadrou o Torneio da Páscoa
no trajecto ascendente da sec-

Jovens marcaram presença no Museu do Calçado, onde decorreu a apresentação do torneio

ção. Que incluiu o saneamento
das contas e projecta o futuro,
com a instalação no pavilhão
das Travessas de “uma sala de
musculação de topo” e uma
aposta em técnicos que permita
edificar um dos melhores sec-
tores formativos do país.

Com o apoio da Câmara Mu-
nicipal e da Junta de Freguesia,
o “Andebolmania'17”, que foi
apresentado ontem ao final da
tarde no Museu do Calçado ,
em S. João da Madeira, tem ao
seu serviço uma equipa de

mais de 200 voluntários”. “É
uma família”, vincou José Pe-
dro Silva.

Jogo com sabor especial
No dia de abertura, pelas 21

horas, as equipas participantes
serão apresentadas na praça
Luís Ribeiro, sendo que a “An-
debolmania Party” está mar-
cada para a noite do dia se-
guinte, na Oliva Creative Fac-
tory (OCF).

Tal como no ano passado,
um jogo sénior também vai in-

tegrar o programa. E com um
sabor especial: a equipa sénior
da Sanjoanense está a lutar
pela subida à divisão maior do
andebol português e, a partir
das 20 horas do dia 14 de Abril,
receberá no pavilhão das Tra-
vessas a equipa do Camões.
Um duelo para o qual se espe-
ram três mil espectadores.

E mais uma vez o “Best Trick
Show” levará às Travessas os
malabaristas do andebol: pelas
21.30 horas do dia 14, com pre-
senças garantidas de Alfredo

Quintana (guarda-redes) e de
Miguel Martins, jogadores do
FC Porto, e de Ana Andrade, a
sanjoanense que foi conside-
rada, na Gala do Andebol'2017,
a “melhor atleta nacional”.

Assinale-se, ainda, que, a 13
de Abril, com início às 20 horas,
o seleccionador nacional de
andebol, Paulo Pereira, dará,
na OCF, uma palestra subor-
dinada ao tema “Trabalhar
com jovens, que necessida-
des?”, aberta a treinadores de
quaisquer modalidades. |

D.R.

Números

12
Pisos dos pavilhões onde
vão decorrer os jogos
do torneio internacional

150
Equipas de Portugal (63),
Espanha (84) e França (3)
que vão estar a competir
na cidade e arredores

200
Voluntários que durante
quatro dias vão estar
envovidos na organização
do “Andebolmania”

Andebol
Internacional
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Este jornal
vale 1,20 € 
nos postos 

Veja como na
coluna de ofertas

Novo mercado custa
mais de dois Milhões
Mealhada | P20

Em teatro até o Natal
pode ser em Março
Ílhavo | P14

Fundador Adriano Lucas (1925-2011) |  Director Adriano Callé Lucas |    Jornal defensor da valorização de Aveiro e da Região das Beiras

29 DE MARÇO DE 2017 QUARTA-FEIRA | 0,70 EUROS

PEDRO DIAS ESCAPA
A UMA CONDENAÇÃO
Suspeito de ter matado duas pessoas em Aguiar da Beira era acusado de ter furtado 
matrículas que foram encontradas numa quinta, em Várzea, no concelho de Arouca Página 13

i“Espelho d’Água” roda em Aveiroi

Nova telenovela da SIC está há dois dias a ser gravada na cidade, onde continua hoje Página 2

RICARDO CARVALHAL

Ponte-Açude do Rio Novo
do Príncipe vai avançar
Obra em Cacia | P3

Hoje, com o seu
jornal, o suplemento
Saúde

Consultas em contentores
durante obras no hospital
Aveiro | P5

Exodus, o festival
que traz “gurus”
da fotografia
Aveiro vai receber o primeiro festival que junta
dez dos melhores fotógrafos e videógrafos do
mundo na área da aventura e viagem. Serão
três dias onde, além de palestras e “travel talks”,
acontecem masterclasses e uma feira de mate-
rial usado.  Páginas 6 e 7

Despedimentos no Gafanha
geram controvérsia P27

Andebolmania em S.J. Madeira
vai ser o maior de sempre P28

Cristal Baschet, 
o órgão que se toca 
de mãos molhadas
Museu de Aveiro | P11
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A6 A maior "Andebolmania" de sempre
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 29-03-2017

Meio: Diário de Aveiro Online

URL:http://www.diarioaveiro.pt/noticia/17366

 
A edição deste ano do "Andebolmania", o Torneio Internacional de Andebol de S. João da Madeira,
organizado pela Associação Desportiva Sanjoanense (ADS), vai realizar-se entre os dias 12 e 15 de
Abril. Será "a maior de sempre", com 150 equipas - 63 de Portugal, 84 de Espanha e três de França -
e 2.400 atletas, masculinos e femininos, dos "minis" aos juvenis. Realce para a participação de
formações dos "grandes" portugueses da modalidade: FC Porto, Benfica, Sporting, Águas Santas,
Alavarium e Madeira SAD. Os 416 jogos serão disputados em 12 pisos, com uso de todos os pavilhões
do município e também de recintos nas localidades vizinhas de Arrifana e de Macieira de Sarnes.
 
José Fonseca salientou que os quatro dias deixarão na economia sanjoanense um impacto de, pelo
menos, 750 mil euros. "A hotelaria já está esgotada e, mesmo em concelhos vizinhos, a ocupação vai
ser significativa", sublinhou aquele elemento da organização do torneio. Com o apoio da Câmara
Municipal e da Junta de Freguesia, o "Andebolmania'17" tem ao seu serviço uma equipa de mais de
200 voluntários". "É uma família", vincou José Pedro Silva, vice-presidente da ADS para o andebol,
que enquadrou o Torneio da Páscoa no trajecto ascendente da secção, incluindo o saneamento das
contas e que projecta o futuro com a instalação no pavilhão das Travessas de "uma sala de
musculação de topo" e com uma aposta em técnicos que permita edificar um dos melhores sectores
formativos do país.
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SIR 1.º de Maio perde
no Sassoeiros

No jogo a contar para a terceira
jornada da Fase de Subida do
Campeonato da 3.ª Divisão de
seniores masculinos, o SIR 1.º
de Maio deslocou-se a Carca-
velos para defrontar o Sassoei-
ros e sofreu o primeiro desaire
desta fase do campeonato (18-
16). 

Esperava-se um jogo bas-
tante equilibrado pois tratava-
se de duas equipas que têm as-
pirações de subir de divisão e
assim aconteceu. Na primeira
parte, a equipa da Marinha
Grande entrou um pouco ner-

vosa, assistindo-se a uma su-
perioridade por parte da
equipa da casa que, desde cedo
se colocou a vencer. Ao inter-
valo a equipa de Picassinos
perdia por 12-9. No segundo
tempo, os pupilos de Rui Rito
entraram determinados a alte-
rar o rumo do jogo, lutando
muito e conseguindo mesmo
colocar o jogo em 16-15, fal-
tando 10 minutos para o final
da partida. No entanto, a for-
mação de Carcavelos conse-
guiu vencer o jogo com o re-
sultado final de 18-16. Segue-se
a recepção ao Almeirim, no sá-
bado, às 18h00, em partida a
disputar em Porto de Mós.|

Andebol
3.ª Divisão Nacional
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ANDEBOL 
2400 METAS 
EM FESTA 
•**A presença do seleciona-
dor nacional A, Paulo Jorge 
Pereira, paraumapalestracom 
o tema "Trabalhar com jovens, 
que necessidades?", é urna das 
atrações do Andebolmania, 
torneio que vai cumprir a16.a 
edição e sempre a crescer. Se 
no ano passado contou com 
cerca de 1700 atletas e 120 
equipas, para este ano a orga-
nização do torneio para esca-
lões jovens espera contar com 
cerca 2400 atletas, de 150 
equipas, sendo 84de Espanha, 
63 de Portugal e três de França_ 
Com 416 jogos previstos entre 
os dias 12 e 15 de abril, em São 
João da Madeira, o Andebol-
mania 2017 voltará a ter o Best 
Trick Show (acrobacia ou re-
mate espetacular), contando 
corno jurados com Alfredo 
Quintana, Miguel Martins e 
AnaAndrade. 

Página 8



A9

  Tiragem: 71468

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 33

  Cores: Cor

  Área: 4,91 x 2,99 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 68839114 29-03-2017

ANDEBOL. Zupo Equisoain, ex-
treinador do Sporting, tem 
triunfado em Benidorm. A 
equipa da Asobal somou 5 
pontos em 8 possíveis e está à 
beira de sair da linha de água da 
Liga de Espanha. 
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ANDEBOL Os espanhóis do 
Granollers, onde atua o 
internacional luso Jorge Silva, 
vai ter como treinador na 
próxima época o catalão 
Antonio Rama, adjunto de 
Carlos Viver, que a partir de 
junho será o selecionador 
feminino de Espanha. 
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