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Seleção Nacional garantiu um lugar na derradeira etapa rumo ao Mundial de França e sonha regressar aos grandes palcos 11 anos depois 

1 
1 Porbipl  3 
2 Israel  3 
3  Estónia 3 
4  Geórgia  3 

Y E D 611-6.5 P 
2 1 0 101-71 5 
2 0 1 76-80 4 
O 2 1 78-81 2 
0 1 2 66-89 1 

0osisoiljeifflovic ..... 
Nuno ............ .. 
Pedro Portela (5) ..  

Pedro spinolo 

'iretwoRgas 

rem a palavra por 
HUGO COSTA 

MUITO TRANQUILOS Rolando Freitas e a 20.a vitória 

p
ORTUGAL está de volta 
ao play-off de acesso ao 
Mundial, neste caso de 
França de 2017. Ontem, 
a Seleção Nacional venceu 

sem discussão Israel, por 36-21, 
números que demonstram bem a 
superioridade lusa que triunfou 
por 15 golos de diferença, em Tel 
Aviv, a equipa da casa! 

E se em Israel se celebrava o Sa-
bat, o dia de descanso semanal, a 

Sabemos que neste tipo de 
jogos são as equipas que os disputam 
e ganham desta forma que os tornam 
fáceis. Portugal entrou com uma 
defesa a recuperar muitas bolas, boa 
baliza e fizemos um encontro muito 
tranquilo, muito competente e com um 
empenho e qualidade de trabalho dos 
jogadores muito grande 

ROLANDO FREITAS 
selecionador nacional 

Com a expressiva vitória, por 36-21, sobre Israel, o seledonador Rolando Freitas akan-
çou a sua 20.' vitória à frente da principal equipa nacional de Portugal em 39 jogos reali-
zados, onde se contam ainda 6 empates e 13 derrotas. Em jogos oficiais, o balanço é de 14 
vitórias, 2 empates e 10 derrotas, contabilizando ainda os torneios no Catar, porém Ro-
lando almejou em Israel a maior diferença num sucesso desde que entrou em 2013:15 go-
los, tanto contra a Geórgia, como contra os israelitas! Será também o -1: play-offde aces-
so a um Mundial que Freitas ira realizar nos seniores, mas antes terá jogos com Suiça e Islândia 
em janeiro, já para preparar esses embates. H C 

ANDEBOL QUALIF, PLAY-OFF' MUNDIAL-2017 

Rumo ao play off! 
Portugal goleou Israel e venceu o grupo de qualificação para o Mundial de França o Equipa 

portuguesa terá de realizar mais uma eliminatória em junho para chegar à fase final 

ANCEDOL QUAL". MUNDIAL...2017 - JOR. 
Sports Arena Drive-in, em Tel Aviv 

PORTUGAL • ISRAEL 

21 
20 -"ratigaw  n  

Alfredo Quintana GR Oren Meirovidi (GR)  
Ricardo Candeias (GR) Dap Topper (GR) 
Bruno Moreira (3) Tomer 5Nrnoni (1)  
Fabio  -(5)' Daniel Shkallm  
Pedro Sana (2) Dan Nathan  
Oáudio Pedroso Vbdslav Kofman (1)  
António Areia (4) Niv Levy (7) 
Fabio MAgaihães (1) Ornar Davia (2)  
Soão Ferraz (3) Amit Retoma (1)  
Rul Silva (1) Alexander Sychenko  
Gilberto  Duarte (2) Elad (1)  
11ago Rocha_ (9) '' A. Chudnovsky (1)  

Ram Turkenitz 
Tal Hershkovritz (1) 
Amit 6,11(5) 

GilP9911 »i"..=.1 . ''' : 

PER CARIEN 

Auarraos 
Dimitar Mit revski e Blagojche Todorovskl, da Macedónla 

Seleção Nacional portuguesa ar-
regaçou as mangas e desde cedo 
impôs o seu trabalho: boa defesa e, 
acima de tudo, excelente finaliza-
ção, pois os 36 golos foram conse-
guidos em 43 remates, de acordo 
com a estatística da Federação Eu-
ropeia (EHF), números impressio-
nantes mas que atestam bem a 
qualidade do jogo luso, onde ofen-
sivamente se destacou Tiago Rocha, 
com 9 golos em outros tantos re-
mates. 

Por seu lado, a ilustração da boa 
defesa lusa é que Israel conseguiu 
o mesmo número de remates, mas 
apenas com 21 golos... 

E se Portugal até se viu a perder 
por 0-1, rapidamente marcou qua-
tro golos sem resposta e não mais 
deixou a liderança do jogo, até por-
que quando os da casa reduziram 
para 5-3, deu-se o carimbo final na 
discussão do resultado, pois a Se- 

leção estava obrigada a vencer para 
se qualificar: parcial de 5-0 em 
3,34 minutos (com três golos do 
pivot do Wisla Plock) e a vantagem 
a passar para 1W.3! 

Mas os pupilos de Rolando Frei-
tas não ficaram por aqui e termi-
naram a primeira parte com 20-11. 

Tiago Rocha fol o melhor marcador luso 

Perante este desequilíbrio, a 
meta estava a 30 minutos. 

Após a demonstração de que 
Portugal sabe ser eficaz, resta es-
perar pelo sorteio do play-off, fase 
que se realiza em junho, e fazer fi-
gaspara evitar tubarõese tentar re-
gressar aos grandes palcos, algo 
que não acontece desde o Euro-
peu da Suíça de 2006. 

CLASSIFIC.AÇÃO 
4 Quallf.'p4ay-off Mundial-2017 in"" 
+ Grupo 4 4 3.'iomada 

Estónia - Geórgia 
Portugal  -Israel 31-26 

.................... 
23-23 
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ANDEBOL 
Europeu andebol de praia 
As 100 Ondas jogam hoje com as 
holandesas para o 5.°/8.° lugares e 
os Gordos ficaram em 9.° nesta Taça 
dos Campeões Europeus Andebol 
Praia, que se realiza em Espanha. 
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ANDEBOL 

Portugal no play-off 
®  Portugal garantiu ontem a 
presença no play-off de apu-
ramento para o mundial de 
2017 (França), após derrotar 
a seleção de Israel por 36-21. 
em Telavive, e conquistar o 
grupo 4 de apuramento. • 
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Apuramento teve de ser em Israel 
"O formato da qualificação em concentração, e não no 
regime casa/fora, não obriga a unanimidade de todas as 
seleções participantes, bastando uma maioria", explicou 
ontem a O JOGO Ulisses Pereira, presidente da Federa-
ção de Andebol de Portugal, a propósito do pré-apura-
mento jogado na casa de uni adversário direto, acrescen-
tando que "Portugal teria sempre que acatar a decisão 
que as outras seleções desde logo assumiram" "Tínha-
mos confiança que a nossa seleção era a favorita e isso 
confirmou-se", concluiu Ulisses Pereira. 

'Consegui-
mos o play-
oft, mas não 
queremos 
ficar por 
aqui. 
queremos é 
estar no 
Muncilar17" 

Tiago »dila 
Capítão da 
Seleção 

Festa da seleção portuguesa foi feita em Israel, logo após a folgada vitória sobre a equipa da casa 

/ :4  Seleção Nacional venceu Israel e garantiu o play-off, estando mais perto 
de chegar ao Campeonato do Mundo, que escapa aos portugueses desde 2003 

PORTUGAL NO PLAY-OFF 
-.-..._ • 

PORTUGAL 
ERAM   
Sportskaral~in.brail 
Addlras1219~111~2199 Blagold1e 
TodorovekgMeoldõnk0  

NUMMI 
á 

MAK 
Gr Allted~ter Orinalirerildi 

Ibirebeeãiiii Gr OunTappir Gr 
~ale 2 lberr9basrá 1 
14~11» 5 Drilifflie 
11..999de 9 ~Mn • 
~ma 3 Mdbilblarn 1 
~IA • 2 IligivA 7 
Ilinseeepie 1 liartlerkela 2 
akilloPekes - A.iSliMrin 1 

• 
1 

Ineeollikelea 3 Abiamilimly 1 
Mb \tino 5 Itens~ • 

- ~Cd 5 
PiéeSpbeh • Gife9~ 1 
~dor: ~rodar: 
Rolancb Freitas ~Cuim 
Ao Intimado 20-1t 
Atemha.IcY 7-3, 20;114 30' 204f. 
40'1515. 501141.60'9641 

MARROUP~R~ 
*ao A Seleção Nacional via-
jará com sentimento de dever 
cumprido, depois de ter ga-
rantido, ontem, em Israel, a  

presença no play-offdo Cam-
peonato do Mundo de Fran-
ça'2017. 

A equipa das Quinas termi-
nou no primeiro lugar do gru-
po quatro da fase de pré-apu-
ramento, depois de vencer a 
seleção de Israel, por 36-21. 

No encontro que colocou 
frente a frente os dois únicos 
candidatos possíveis a seguir 
para a próxima fase, Portu-
gal cedo se superiorizou. Os 
israelitas até inauguraram o 
marcador, mas rapidamente 
os portugueses viraram o re-
sultado e aos seis minutos 
venciam por três golos (4-1), 
vantagem que foram au-
mentando sem dificuldades 
ao longo do primeiro tempo, 
chegando ao intervalo a 
vencer por nove golos (20-
11). 

Na segunda parte, a equipa 
comandada por Rolando Frei-
tas manteve a velocidade e 
eficáciatanto defensiva como 
ofensiva, acabando por atin-
girporvárias vezes vantagens 
superiores a dez golos, que an-
tecipavam a vitória e a conse- 

quente passagem à fase se-
guinte. 

O capitão Tiago Rocha, com 
nove remates certeiros, foi o 
melhor marcador do encon-
tro, mas Pedro Portela e Fábio 
Vidrago, ambos com cinco 
tentos, também se destaca-
ram. 

Para chegar ao Campeonato 
do Mundo, que escapa desde 
2003, Portugal terá de vencer 
o play-off, disputado a duas 
mãos em junho de 2016, sen-
do que o adversário será uma 
das 12 equipas que não farão  

pódio no Europeu do próximo 
ano na Polónia (o sorteio de-
correrá durante a prova). 

Da última fase de apuramen-
to sairão nove formações que 
se juntarão à França - país or-
ganizador - e aos três primei-
ros classificados do Europeu. 
«SUEM,  
Emedile•Geórgia 25-25 
PORI11G144arad 

ciAmergat 

36-21 

J VED14-5 
t PORTUGAL 3 2 1 0101.71 5 

lorad 3 2 0 1 76-80 4 
3. Estónia 3 0 2 1 78-81 2 
4. Gsergía 3 0 1 2 66-89 1 

"Acabámos 
porte  
naturais 
vencedores 
e justos 
quaifficados 
para o play-
off do 
Mundiall7" 

Roia:~ 
irritas 
Selecionador 
Nacional 
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GORDOS FORAM 
NONOS, 100 O« IMA LUTAM 
Os Gordos terminaram no nono lugar da Taça 
dos Campeões que termina, hoje, na Gran 
Canária, depois de vencerem os italianos do 
Pallamano Grosseto, por 2-0. Já as 100 ondas 
perderam nos quartos de final frente às 
húngaras do Multichem Szentendre, por 2-0. 
Hoje, a equipa de Leiria defronta as holande-
sas do Voorwaarts, em jogo está um lugar no 
encontro que vai definir o quinto lugar. —ms. 
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NAOONAL NUNCA ACERTA 
CALENDARIO CON IRIA VITORIA 
No único jogo em atraso do Nacional da I 
Divisão de andebol - ainda relativo à primeira 
jornada - o Avanca recebeu e bateu o Sporting 
da Horta, por 26-25 (com 15-13 ao intervalo). 
Com este triunfo (o quarto no campeonato), 
a equipa de Carlos Martingo subiu ao sétimo 
posto, reforçando a ambição de terminar a 
primeira fase no grupo da frente, enquanto os 
açorianos passaram a ser penúltimos. 
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FEPOINOCOLÉGIODEGAIAGANIIA 
E 5011A-SE NOCONNIDO 
Ao derrotar, em casa, o Sports Madeira, por 35-
29, e aproveitando o empate 21, no Alavarium-
Madeira SAD, o Colégio de Gaia subiu ao 
comando isolado do Nacional do feminino de 
andebol, sendo a única equipa que ainda não 
perdeu pontos. Nos outros jogos, o CA Leça 
bateu o Passos Manuel, por 30-25, o Santa 
Joana derrotou o Assomada (23-17) e o 
Alpendorada empatou com o Juve Lis (18-18). 
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Rolando Freitas comandou seleção rumo à próxima fase 

Andeb,  Mundial de França'2017 

Portugal garante 
lugar no play-off 
► A seleção portuguesa asse-
gurou, ontem, a presença no 
play-off de qualificação para 
o Campeonato do Mundo 
França'2017, em andebol, 
após se ter imposto ao anfi-
trião Israel, por 36-21, no 
derradeiro jogo do Grupo 4. 

Numa partida em que só a 
vitória interessava, Portugal 
desde cedo mostrou que es-
tava disposto a conquistá-la 
a todo o custo. As quinas im-
puseram um ritmo elevado, 
que lhes permitiu cavar uma 
margem confortável. 

Os israelitas tentaram 
uma aproximação, mas os 
comandados de Rolando 
Freitas não se deixaram inti-
midar pelo ambiente hostil e 
justificavam por inteiro a 
vantagem de nove golos ao 
intervalo (20-11). 

Na segunda metade, os lu-
sos continuaram por cima no 
jogo e a aumentar a diferen-
ça no marcador, nunca dei-
xando o triunfo escapar-lhes 
das mãos. SUSANA SILVA 

3$  
Iras! 21  
Locai Sports Arena de Telavive. em Israel 
Árbitros Dirnitar Mitrevski e Blagojche lodorovskl 
(MacedOnia) 
~Alfredo Qunatana (GR) e Ricardo 
Candeias (GR); Bruno Moreira (3), Fábio Antunes 
(5), Pedro Solha (2), Cláudio Pedroso, Amónio 
Areia (4), Fábio Magalhaes (1). loto Ferraz  (3), R" 
Sana (1), Gilberto Duarte (2) Tiago Rocha (9), Nuno 
Roque (1), Bosko Rielanovic, Pedro Portela (5)e 
Pedro Sono*. 
Treinador Rolando Freitas 
kessid Oren Meirovich (GR) e Dan Tepper (GR);  
Temer Shimoni (1), Daniel Stikaérn, Dar Nathart 
Idadislav Kofrnan Niv Levy (7), Ornar Datada (2). 
Anal Yehiel Stelman (1), Aleirander SYcflen103, Elad 
Yosef Kappon (1), /*ponder Chudnovsky Rum 
Turkenitz, Tal kiershlomitz (1), 'VIVI Yehuda Gal (5) 
e Gil Pomeranr(1). 
%nadar Per Cariar,. 
Ao Intervalo 20-11 

Grupe a 

Portugal RES41211L-rAD°241 S Esronia 
Israel 27 -15 Georga 

2.0  JORNADA 
EstOnia 25 - 211 Israel 
Geõrgia 22 - 57 Porel 

ai/ORNADA 
Estónia 25- 25 Georga 
Portugal MI -21 Israel 

CLASSIFICAÇÃO 
P I 1 t O i•C 

I PIM"' 5 3 2 1 0 101-71 
2 Israel 4 3 2 O 1 7320 
3 Estónia 2 3 O 2 1 7811 
4- 1 3 O 1 2 66-23 
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Avanca 
vence Sp. da Horta 
em jogo em atraso 

Um golo de diferença ga-
rantiu, ontem, a vitória do 
Avanca sobre o Sporting da 
Horta, por 26-25, em jogo 
em atraso da 1.1  jornada do 
Nacional de andebol da 1.' 
Divisão. Com  10 jogos, o 
Avanca ocupa o sétimo lu-
gar, com 18 pontos. lá os 
açorianos seguem na 11.' e 
penúltima posição, com 13. 
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Portugal entrou tremido nesta série 

de qualifi cação para o Campeonato 

do Mundo de andebol de 2017, com 

um empate a 28 golos frente à Estó-

nia, mas as goleadas contra a Geórgia 

(37-22) e, ontem, contra Israel (36-21) 

garantiram o play-off  de acesso ao 

ao Mundial, que se disputará em 

França, em Junho do próximo ano. 

São dois jogos que Portugal terá que 

vencer para poder marcar presen-

ça numa fase fi nal do Campeonato 

do Mundo pela primeira vez desde 

2003, altura em que foi organizador 

da prova. Aliás, a última participa-

ção de uma selecção portuguesa em 

grandes competições foi em 2006.

O historial de resultados dos con-

frontos frente aos israelitas era favo-

rável aos portugueses — oito vitórias, 

dois empates e cinco derrotas — mas, 

mesmo assim, o seleccionador aler-

tava para o factor casa de que bene-

fi ciava Israel, já que esta primeira 

ronda de qualifi cação se disputou 

em Telavive.

Os israelitas precisavam apenas de 

um empate frente a Portugal, depois 

de terem vencido nas anteriores jor-

nadas do grupo as outras duas se-

lecções. No entanto, a selecção das 

quinas confi rmou o favoritismo.

Portugal entrou neste jogo decisivo 

frente a Israel com um golo sofrido 

logo aos 34 segundos, mas depres-

sa deu a volta ao resultado e nunca 

mais esteve em desvantagem. Ao in-

tervalo, o marcador apontava 20-11, 

uma diferença muito confortável que 

deixava a equipa com uma mão no 

play-off  do Mundial.

Na segunda parte, Portugal ge-

riu o resultado, mas sem abrandar, 

conseguindo aumentar a vantagem 

para 15 golos.

A selecção portuguesa concreti-

zou, por 36 vezes, um ataque que 

se revelou bastante efi caz, para o 

qual em muito contribuiu o pivot 

Tiago Rocha, que anotou seis golos 

nos primeiros 13 minutos de jogo e 

ainda juntou às contas três na segun-

da parte. Destaque também para as 

exibições do ponta-esquerda Fábio 

Antunes (5) e do ponta-direita Pedro 

Portela (5). Texto editado por Jorge 
Miguel Matias

Portugal 
goleia e está a 
dois passos do 
Mundial 2017

Andebol
Adriana Reis

A selecção portuguesa de 
andebol bateu ontem Israel 
por 36-21 e conquistou 
o acesso ao play-off do 
Mundial 2017
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26 25 
AVANCA SP. HORTA 

C.Martingo OFUiPe Duque 
GLS DIC LIS EXC 

LUIS SILVA O O O 

D. OLIVEIRA 4 O 
R. RAMOS 5 0 

. V. ALVAREZ 3 '2 
M. BAPTISTA 4 2 
R. MOURAO 3 1 
VASCO SANTOS 4 o 
MAGALHAES O O O 
J. MONTEIRO 1 O 
MARCO SOUSA O 1 
N. CARVALHO 1 O 
C. SANTOS 1 1 
J. CARVALHO O O 
JOÃO VALENTE O O 
M. FERREIRA O O 
A. SILVA O O 

NUNO SILVA, O O 
F DUTRA 6 O 
RAIFER NOA 5 O 
TIAGO SILVA 3 O 
Y. KOSTETSKYY 5 O 
AFONSO ALMEIDA 4 O 
PEDRO SILVA 1 2 
W cbN4> o O 
JUAN PASARIN O 2 
T. RODRIGUES 1 O 
JORGE SILVA o O 
BRUNO CASTRO O 2 
R. OLIVEIRA O O 
JOÃO SOUSA O O 

CAMPEONATO 

Avanca ganha 
ao Sp. Horta 

O Avanca continua a sur-
preender no Campeonato Na-
cional e ontem bateu (26-25) o 
Sporting da Horta, subindo ao 
7.4  lugar da classificação, após a 
disputa de jogo em atraso da 1. 
jornada. 

Numapartida equilibrada, os 
pupilos do treinador Carlos 
Martingo souberam aproveitar 
o fator casa e ganharam vanta-
gem ainda na 1.4  parte (15-13). 
Depois, não vacilaram, com 
destaque para Ricardo Ramos, 
autor de 5 golos. o 

AO INTERVALO: 15-13 

LOCAL: Pavilhão Adelino Costa, em 
Avanca 

ÂRBITROS:f rancisco Leite e Porfirio 
Tavares 

ANDEBOL 1 
Jornada 1 

AVANCA 26-25 SP. HORTA 

aAssfficAçA,o 
P J V E D GM-GS 

(01 FC PORTO 30 10 10 O O 323-229 

& BENRCA 28 10 9 O 1 297-237 

& SPORTING 26 10 8 O 2 339-254 

ABC 24 10 7 O 3 312-292 

C> A1ADBRASAD21 10 5 1 4 277-275 

09   Á. SANTAS 19 9 5 O 4 246-242 

AVANCA 18 10 4 O 6 236-267 

09P. MANUEL 16 9 3 1 5 227-261 

02PAAIA ISMAI 15 10 2 1 7 257-296 

(Dg FAFE 14 10 1 2 7 250-294 

sli> SP. HORTA 13 10 1 1 8 231-274 

BELENENSES 12 10 1 O 9 219-274 

Próxima jornada: u. novembro  

ÁGUAS SANTAS-MAIA ISMAI; SPORTING-BENFICA; 
ABC-AC FAFE; MADEIRA AND-AVANCA; FC PORTO-P. 
MANUEL; SP. HORTA-BELENENSES 
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CAPITÃO. Tiago Rocha fol quebracabeças para a defesa israelita 

Alexandre Reis 
Jornalista 

Subir o nível 
com urgência 

PORTUGAL CARIMBA 
Vitória robusta frente a 
Israel confirma Lo lugar 
na pré-qualificação para 
o Mtmdialt2m7 

1111 36 21 PLAYOFF 
PORTUGAL 

Rolando Freitas°  

G(S Exc  

A QUINTANA • O O 
NUNO ROQUE 1 1 
G. DUARTE 2 2 

.11OAO FERRAZ 3 O 
PEDRO SOLHA 2 O 

ISRAEL 

P e r Carlen 

61.5 EXC 

O. MEIROVICHO O o 
T.SHIMONI 1 o 
V. KOFMAN 1 o 

NIV LEW 7 
T. HERSHKOW1TZ1 o 

PEDRO PORTEIA 5 O YEHUDA AMIT 5 o 
TIAGO ROCHA 9  O GIL POMERANZ  1 o 
R CANDEIAS O O o OMER DAVDA 2 o 
B. MOREIRA 3 o YEHIEL AMIT 1 o 
F. ANTUNES 5 o YOSEF ELAD 1 o 
C. PEDROSO O o A. CHUDNOVSKY 1 
A. AREIA 4 o RAM TURKENITZ O o 
F. MAGALHÃES 1 o DAN TEPPER O o 
RUI SILVA 1 o A.YCHENKO O o 
B. BJELANOVIC O o DANIEL SHKALIM O o 
PEDRO SPINOLA O o  DAN NATHAN O o 

A Seleção Nacional manteve 
intactas as esperanças quanto à 
presença no Mundial de França, ao 
golear (36-21) ontem Israel em Te-
!avive e vencer o Grupo 4 de quali-
ficação, que deu acesso ao playoff 
de apuramento para a magistral 
competição de 2017. 

Portugal ainda vacilou nos pri-
meiros minutos (1-4), mas depois 
embalou para vantagem confor-
tável (20-11, ao intervalo), não 
dando hipóteses a um adversário 
que se viu definitivamente ultra-
passado (9-10) aos 20 minutos. 

O sucesso baseou-se numa de-
fesa sólida, que gerou muitos con-
tra- ataques, e à boa ligação no 
ataque organizado, que permitiu 
muitas assistências e golos aos 6 
metros, personalizados na eficácia 
do pivô Tiago Rocha, com 9 tiros 
certeiros às malhas israelitas. Os 
pontas Fábio Antunes (5), Pedro 
Portela (5) e António Areia (4) 
também aplicaram a sua capaci-
dade técnica e velocidade. 

O melhor marcador da partida 
ficou satisfeito: "Fizemos um bom 
jogo. E uma grande satisfação ser o 
capitão deste excelente grupo, que 
se entregou ao trabalho e conse-
guiu este apuramento merecido 
para o playoff do Mundial. Mas não 
queremos ficar por aqui . Quere-
mos, mesmo, é estar em França, 
em 2017", considerou Rocha, dos 
polacos do Wisla Plock. 

O selecionador Rolando Freitas 
tem agora um bom espaço de 
tempo para programar aprepara-
ção do playoff em junho de 2016:  

"Vamos ter dois jogos de prepara - 
ção coma Suíça e a Islândia em ja-
neiro e, depois, faremos outro es-
tágio em abril. No playoff vai-nos 
calhar sempre uma equipa forte 
no sorteio, mas temos expectati-
vas para que não • seja um dos 
maiores 'tubarões' europeus, de 
modo a termos condições de jogar 
de igual para igual." 

Refira -se que Portugal não 
marca presença numa grande 
prova desde o Europeu'2006. O 
último Mundial foi em 2003, na 
condição de anfitrião. o  

/211Portugal aplicou duas go-
leadas à Geórgia e a Israel, e 
apurou-se para o playoff, mas 
sem ser completamente eficaz 
ao ceder no Grupo 4 um empa-
te com a frágil Estónia. É por 
causa desta irregularidade de 
resultados que a passagem do 
playoff afigura-se uma tarefa 
complicadíssima, poiso adver-
sário será sempre de topo, vin-
do das 15 equipas do Europeu 
da Polónia'2016, já sem a Fran-
ça, bicampeã olímpica, deten-
tora do título e qualificada 
como anfitriã. Assim, as hipó-
teses para o apuramento co-
meçarão, desde logo, no sor-
teio, em janeiro. O ideal será 
que o jogo da La  mão seja fora e 
que o opositor esteja entre as 
piores equipas do Europeu. 
Mas nenhuma delas é fraca. 
Portugal terá de melhorar ou 
dirá adeus ao França'zon. 

GRUPO 4 
3.. jornada 

PORTUGAL 36-21 ISRAEL 

ESTONIA 25-25 GEÓRGIA 

CLASSIFICAÇÃO 
P J V E D Gm-Gs 

Qº PORTUGAL 5 3 2 1 O 101-71 

° ISRAEL 4 3 2 O 1 76-80 

CO ESTÓNIA 2 3 O 2 1 78-81 

Qº GEÓRGIA 1 3 O 1 2 66.89 

AO INTERVALO: 2011 

LOCAL: Sports Arena, em Telavive, Israel 

ÁRBITROS: Dimitar Mitrevski e Blagoiche 
Todorovski (MAC) 

ALEXANDREREIS 
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ANDEBOL DE PRAIA. 'Os 
Gordos' foram 9.0s na 
Champions, ao baterem (2-o; 
parciais de 29-7 e 28-22) ontem os 
italianos do Grosseto. Também 
nas Canárias, em femininos ase  
loo Ondas' jogam hoje com as 
holandesas do Voorwaarts, na 
luta pelo 5.0  lugar. 
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O ANDEBOL L Federação Internacional 
atribuiu os Mundiais de 2021 ao Egito e 
os de 2023 à Polónia e Suécia. Os 
egípcios organizaram em 1999, os 
polacos estreiam-se e os suecos vão 
para a organização. 
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O ANDEBOL N. Os campeões lusos Os 
Gordos e as 100 Ondas deram passos 
importantes rumo aos quartos da Taça 
dos Campeões Europeus, depois das 
duas vitórias dos portuenses e um 
sucesso das leirienses. Hoje joga-se a 
5.' jornada e depois as eliminatórias. 
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O ANDEBOL UL Avanca e Sp. Horta 
fecham hoje a 1.' jornada do 
Campeonato Andebol 1, ao 
defrontarem-se em Avanca, às 18 h. 
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0 ponta António Areia, com nove golos, fol,o jogador em destaque no capítulo da finalização da Seleção Nacional que defronta hoje a invicta anfitriã Israel 

"0, 

RTUGAL PORTUGAL 

Triunfo dá apuramento 

Portugal necessita de vencer hoje Israel para aceder, pela primeira vez, na era Ro-
lando Freitas, ao play-offde qualificação do Campeonato do Mundo. Para o Mundial de 
2015, a Seleção acabou por ser suplantada pela Bósniahesta fase eliminatória. Certo 
é que os 6 vencedores desta fase não serão cabeças de série — os outros 5 grupos só 
finalizam em janeiro — fiem tão-pouco os 3 últimos do Europeu de 2016, na Polónia, 
de modo a perfazer 9 jogos. Das restantes formações que participam no Campeona-
to da Europa, exceto a França, que como organizadora tem já lugar garantido no Mun-
dial, os três primeiros apuram-se diretamente, as restantes seguem para o play-off, 
sempre com a condicionante do apuramento garantido dos gauleses. H. C. 

ANDEBOL—QUAUF.MUODIAL-17—GEL4/ViOR. 
Sports Arena 'Drive-In', em Tel Aviv 

6EóRGIA • PORTUGAL 

Wga Toronladze (GR) 
Sfiota Trizadze (GR) 
Arvelod Dildmmi* 
Levar BenIzenishvil 
Giga Kokhreidze (1)  
Ucha Garmandzia  
traidi Chlkovani (4)  
Sergo  Dattdcashvill (6) 
Telnur az OrhOdsliel1)  
Udu Maistradze (2)  
bailo Simonia (1) 
Lesko 
rakNKblashvill  •  
Revaz Chanturi,s(1)  
Ratl Nsichvildze (4)  
Akaki Talakhadze 

GEORGE GVAütVA 

Fábio Vidt-4o  (2) 
Pedro Solha (1)  
Cláudio Pedroso 
António Areia (9)  
Fábio Magalhães (3) 
João Ferrai(2)  
Rui  Silva (3)  
Gilberto Duarte (3) 
'Dago Rodm (5)  
Nuno Roque (1)  
Bosko Bjelanovic  
Pedro Portela  (4) 
Pedro Spinoia (3)  

ROLANDO FREITAS 

10 rical&a,0 17  
Alfredo Quintana (GR) 
Ricardo Candeias (GR) 
Bruno Moreira (1) 

ANDEBOL , • 

ror 

HUGO COSTA 

p
ORTUGAL alcançou a 
primeira vitória neste 
grupo 4 de qualificação 
que se realiza em Tel Aviv 
para o play-off de aces- 

so ao Mundial 2017, em França, 
ao bater a Geórgia por 37-22, ad-
versário que apenas fez frente aos 
lusos durante 18 minutos. Nesta 
altura, e com uma igualdade a 9 
golos, Portugal disparou um par-
cial de 8-1 até ao intervalo e ter-
minou com a questão do vencedor 
do encontro, vincando assim o seu. 
estatuto de cabeça de série neste 
apuramento, pèrante uma Geórgia 
seni qualquer reação perante o do-
mínio português, demonstrado 
em todas as fases do jogo. 

Embora a Seleção Nacional te-
nha entrado mal no jogo e se tenha 
visto a perder por 2-0 e 4-2, rapi-
damente empatou e passou para a 
liderança, com António Areia de-
cisivo na finalização, bem como 
Fábio Magalhães e Tiago Rocha no 
parcial que deu a maior vantagem 
nos primeiros 30 minutos. Sem es-
quecer a boa defesa lusa, que foi 
anulando as duas maiores armas 
contrárias, Chikovani e Datuka-
shvili. Nem a paragem de tempo 
pedida pelo adversário serenou os  

ânimos, pois a vontade de Portu-
gal em correr e marcar era por de-
mais evidente. 

ÁRBITROS 
Aleksandrs Rutkovskis e Uldis Dzerve, da Letónia 

CLASSIFICAÇÃO 
4 QualIf. play-off' Mundial-2017 

4 Grupo 4 4 Jornada 
Estonia- Israel 25-28 
Georgia-Portupd. _ 22-37 

V E D GM-65 P 
I Israel 2 2 0 O 55-44 4  
?._Portugal 2 1 1 O 65-50 3  
3 Estónia 2 O 1 1 43-46 1 
4 Geórgia 2 O O 2 41-64 O  

hoir - Estonla-GeórgiaPORTUGAL-Ismei (1715h) 

Tem a palavra 

SEM FACILIDADES 

Não há jogos fáceis. Nós é que, 
pelo nosso trabalho, o tomamos fácil. Era 
importante chegar ao fim deste jogo sem 
lesões, sem castigos, sem problemas 
físicos e sem demasiado desgaste nos 
jogadores. Chegamos ao último jogo com 
a necessidade de o ganhar, uma situação 
que já pensávamos que iria acontecer 

ROLANDO FREITAS 
selecionador de portnyal 

Só falta uma vitória 
Seleção Nacional aplica rolo compressor à Geórgia e discute hoje com Israel a passagem ao 

'play-off' de acesso ao Mundial-2017 o Superioridade portuguesa foi inquestionável 

Na segunda parte, mais uma 
demonstração do rolo compres-
sor lusitano, quando a Geórgia 
encurtou para 19-13 e a formação 
de Rolando Freitas aplicou um 
parcial de 6-0 e passou a liderar 
na casa das dezenas, não mais 
baixando a fasquia e chegando 
aos 15 de diferença quando Nuno 
Roque fez o 33-18 a 5.43.  minu-
tos do fim. Spínola (34-19 e 36- 

-21), Areia (35-20) e, finalmen-
te, Fábio Vidrago (37-22) manti-
veram a diferença nos 15 até ao 
fim, resultado que deixa Portugal 
a dois pontos do play- off, tendo 
então de ganhar hoje a Israel. 

Na finalização, 37 golos em 57 
remates são sinónimo de 65 por 
cento, já a Geórgia apenas conse-
guiu 45 remates, fruto do... muro 
de betão luso! 
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A18Portugal vence Israel (36-21) e apura-se para o playoff de acesso ao Mundial de 2017
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07-11-2015

Meio: Bola Online (A)

URL:http://www.abola.pt/nnh/ver.aspx?id=581443

 
A seleção nacional de andebol carimbou este sábado a qualificação para o playoff de acesso ao
Mundial de 2017 após derrotar Israel, por 36-21, na terceira jornada do grupo 4, numa partida
disputada em Telavive, capital de Israel. Tiago Rocha, com nove golos, foi a grande figura de Portugal
neste jogo, bem secundado por Pedro Portela e Fábio Antunes (5). Recorde-se que nas primeiras duas
jornadas, a seleção portuguesa empatou com a Estónia (28-28) e, no dia seguinte, derrotou a Geórgia
(37-22). O Campeonato do Mundo de 2017 vai ser disputado em França. Classificação do grupo 4 1.
Portugal 5 pontos/3 jogos 2. Israel 4/3 3. Estónia 2/3 4. Geórgia 1/3
 
 07-11-2015
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Portugal no ´play-off´ do Mundial de andebol, ao bater Israel
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07-11-2015

Meio: Correio da Manhã Online

URL:

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

el.html

 
07.11.2015
 
 A seleção portuguesa de andebol qualificou-se para o 'play-off' de acesso ao Mundial de 2017, ao
vencer Israel por 36-21 e conquistar o Grupo 4 de apuramento, em Telavive. Portugal, que precisava
de vencer para conquistar o agrupamento, já liderava por 20-11 ao intervalo, num jogo em que
contou com nove golos de Tiago Rocha e cinco de Pedro Portela e Fábio Antunes. Nas duas primeiras
rondas do agrupamento, a formação das 'quinas' empatou a 28 golos com a Estónia e, depois, venceu
a Geórgia por 37-22.
 
Lusa
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Portugal no ´play-off´ do Mundial de andebol, ao bater Israel
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07-11-2015

Meio: Destak Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=cd187e76

 
Actualidade
 
 07 | 11 | 2015   19.00H
 
 A seleção portuguesa de andebol qualificou-se para o 'play-off' de acesso ao Mundial de 2017, ao
vencer Israel por 36-21 e conquistar o Grupo 4 de apuramento, em Telavive.
 
 Portugal, que precisava de vencer para conquistar o agrupamento, já liderava por 20-11 ao intervalo,
num jogo em que contou com nove golos de Tiago Rocha e cinco de Pedro Portela e Fábio Antunes.
 
 Nas duas primeiras rondas do agrupamento, a formação das 'quinas' empatou a 28 golos com a
Estónia e, depois, venceu a Geórgia por 37-22.
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Seleccionador 'provoca' 
Madeira Andebol 

Emblema madeirense estã descontente com a atitude do seleccionador nacional feminino. FOTO ASPRESS 

HERBERTO DUARTE PEREIRA 
desporto@dnoticias.pt  

Dispensar dos trabalhos e opções da 
selecção nacional A uma das mais 
internacionais andebolistas nacio-
nais de todos os tempos, que atra-
vessa neste início de temporada um 
excelente momento de forma, uma 
dispensa em véspera de um dos 
mais importantes jogos da fase regu-
lar do campeonato nacional da I Di-
visão entre o Alavarium de Aveiro e 
o Madeira Andebol SAD, pouco 
atenção mereceria dos adeptos do 
andebol madeirense. 

Um 'pequeno' mas significativo 
detalhe pode no entanto alterar 
aquilo que deveria ser uma relação 
normal entre técnicos e andebolis-
tas e onde a ética é uma constante 
referência. 

O actual seleccionador nacional 
Ulisses Pereira, que foi durante anos 
técnico principal do Alavarium 
onde se sagrou campeão nacional, é 
o foco da indignação por parte do 
emblema madeirense. 

O timing escolhido pelo também 
filho do presidente da direcção da 
Federação de Andebol de Portugal e 
a forma na tomada de decisão só 
vem manchar uma vez mais a ima-
gem em alguns sectores que o ande- 

CLUBE CONSIDERA 
QUE SELECCIONADOR 
COMETEU UMA 
GROSSEIRA FALTA 
DE RESPEITO 

bol nacional tem, em particular a 
forma como é gerido os destinos da 
selecção nacional em femininos. A 
jogadora visada amavelmente evi-
tou qualquer comentário sobre o as-
sunto apenas referindo que vem aí 
dois jogos importantes para a sua 
equipa e onde todos estão empe-
nhados em ganhar. A reportagem 
do DIÁRIO sabe no entanto que 
esta decisão no linear de muito 
amadorismo deixou a equipa admi-
nistrativa da SAD indignada revela-
dora também da falta de respeito 
pela carreira de uma das mais 
exemplares andebolistas nacionais 
e de respeito pela instituição Ma-
deira Andebol SAD. Os dirigentes 
madeirenses admiram-se da opção 
tomada até porque recentemente a 
jogadora esteve em trabalhos da se-
lecção nacional e onde poderia pes-
soalmente ser informada das deci-
sões relativamente às opções e futu- 

ras convocatórias. Fazê-lo em vés-
pera de uma importante jogo é con-
siderado pela administração da 
SAD uma grosseira falta de respeito 
ainda por cima a forma como foi fei-
to por telefone. 

Jogos importantes marcam ronda 
Relativamente à competição regis-
te-se o fim-de-semana recheado de 
grandes jogos envolvendo as duas 
formações da Madeira. Esta tarde e 
o mais importante de todos, o jogo 
que vai colocar frente a frente o Ala-
varium e o Madeira Andebol SAD 
partida agendada para as 18h30 em 
Aveiro. Já o Sports da Madeira actua 
pelas 17 horas em Gaia frente ao Co-
légio de Gaia. Domingo a habitual 
troca de adversários. Pelas 16h30 o 
Sports mede forças contra o Alava-
rium, enquanto o Madeira SAD vai a 
Gaia onde actua pelas 18 horas. 

O Madeira Andebol e Colégio de 
Gaia comandam o campeonato com 
21 pontos, tendo ganho os sete jogos 
efectuados. O Alavarium, campeão 
em título, segue na terceira posição 
com 19 pontos. O Sports da Madeira 
é sexto classificado com 13 pontos. 

Na II Divisão em seniores mascu-
linos o Marítimo recebe no Pavilhão 
de Santo António o Arsenal, partida 
agendada para as 18 horas. 
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Portugal no ´play-off´ do Mundial de andebol, ao bater Israel
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07-11-2015

Meio: Diário Digital Online

URL:http://diariodigital.sapo.pt/news.asp?id_news=797899

 
HOJE às 19:56
 
 A seleção portuguesa de andebol qualificou-se para o 'play-off' de acesso ao Mundial de 2017, ao
vencer Israel por 36-21 e conquistar o Grupo 4 de apuramento, em Telavive.
 
 Portugal, que precisava de vencer para conquistar o agrupamento, já liderava por 20-11 ao intervalo,
num jogo em que contou com nove golos de Tiago Rocha e cinco de Pedro Portela e Fábio Antunes.
 
 Nas duas primeiras rondas do agrupamento, a formação das 'quinas' empatou a 28 golos com a
Estónia e, depois, venceu a Geórgia por 37-22.
 
 Diário Digital / Lusa
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Andebol - mundial 2017

Portugal bate Geórgia
e joga hoje com Israel 
Portugal venceu, ontem, a Geórgia, por 37-
-22, na segunda jornada do Grupo 4 de apu
ramento para o ‘play-off’ do Mundial 2017 
de andebol, e vai discutir a qualificação ho-
je com Israel.

Depois de ter empatado o primeiro encon-
tro com a Estónia (28-28), Portugal somou on-
tem o primeiro triunfo, passando a somar três 
pontos, menos um do que Israel. Para garantir 
o apuramento, a seleção portuguesa precisa de 
vencer Israel, que venceu ontem a Estónia (28-
25), equipa que com um ponto está já afastada 
da qualificação, tal como a Geórgia, que ainda 
não pontuou.
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Andebol 1-1a jornada; AA 
Avanca: SC Horta,18h00, 
pav. Adelino Costa 
Campeonato do Mundo 
Seniores de 2017, Jogos 
do grupo 4 da fase de 
qualificação europeia; 
Estónia - Geórgia,15h00, 
horas de Lisboa; Israel • 
Portugal, 17h15, horas de 
Lisboa. Telavive, Israel 

Rali Casinos do Algarve, 
8.a  e última prova do Nacio-
nal de Ralis 

Proliga - Sa Jornada : 
Academia-Terceira 
Basket,15h00, Barreirense-
Estori1,15h30; Ginásio 
Figueirense-Gui-
fões,18h00; Esgueira/Oli; 
Sangalhos,21h00; Vasco da 
Gama-Illiabum Clube 08, 
21h00 
Campeonato da Liga - 6a  
Jornada: Vitória SC-
Guimarães-Galitos 
BARREIR0,15h00 
Ovarense Dolce Vita-
Lusitânia,16h0; FC Porto-
Basquete de Barcelos, 
18h00; Sport Lisboa 
Benfica-CAB Madeira SAD, 
18h30; Maia Basket-UD 
Oliveirense, 21h30 

CORFEr   
10.° Campeonato 
do Mundo de Corfebol, a 
decorrer na Bélgica 

I Liga,10a Jornada: V. 
Guimarães - Nacional, 
20h45, Estádio D. Afonso 
II Liga, 15a Jornada: Gil 
Vicente- Varzim,16h30, 
Estádio Cidade de Barcelos 
Campeonato de Portu-
gal: Série A - 9a Jornada; 
Marítimo B-Camacha, 
16h00 
Juniores A -11Divisão - 72  
Jornada - Série B: 
Sousense-Torre Moncorvo; 
Arouca - Penafiel: Série E: 
Despertar - Barreirense 
Juniores 
Juniores B - 9a Jornada 
Série B: Feirense-FC Porto, 
15h00: Série D: Eléctrico-
Sporting,15h00; Estoril 
Praia- Rio Maior,16h00: 
Série E:Imortal-Lusit. 
Évora,15h00 
Juniores C:11a Jornada: 
Série B:Trofense-Dragon 
Force,15h00:Série C: 
Tondela-UD Oliveiren-
se,15h00,Anadia-Gafanha, 
16h00:Série E:CADE-NS Rio 
Maior,11h00 

Seleção Sub-19 I Torneio 
de Apuramento para 
o Campeonato da Europa 
2016: Treino,16h00, 
Centro de Estágio e Forma-
ção Desportiva de Rio 
Maior 

Liga Sport Zone,102  
Jornada :Os Belenenses-C. 
D.Burinhosa,15h00; Quinta 
Lombos Boavista FC, 
16h00: SPG C Braga-leões 
Porto Salvo,16h00;Ad 
Gualtar Meltino-AD 
Fundão,17h30; Modicus 
Sandim-Rio Ave FC,18h00; 
Sporting-S João Urgicentro 
Sanf, 20h00 

Challenge de Muscat, 
Omã, com a participação 
de Ricardo Melo Gouveia 

Campeonato nacional 
I Divisão - 6a Jornada: HC 
Turquel-HÁ Cambra, 21h00; 
Paço Arcos-J. Viana,18h00; 
0. Barcelos-Candelária, 
21h30 
Liga Europeia, 2a Jornada; 
Grupo A:Breganze, Ita - FC 
Porto, Por, 20h00: Grupo B: 
Merignac, Fra - Benfica, 
Por,19h30; Grupo C: 
Vendrell, Esp - Valongo, 
Por, 19h00; Grupo D: 
Viareggio, Ita - Oliveirense, 
Por, 20h00 

Campeonato Nacional 
Divisão Honra-63  
Jornada: Direito-Técnico, 
14h00; CDUL-Cascais, 
15h00 
Campeonato Nacional 
Divisão-5a Jornada: 

Santarém-Évora,15h00; 
Caldas-São Migue1,15h00; 
Benfica-Setúba1,15h00; 
Sporting_Rugby Vila da 
Moita,15h00; Técnico-
Montemor o Novo,15h30 

Challenger de Guaiaquil 
(Equ), com a participação 
de Gastão Elias, até 8 

I Divisão - 7a Jornada: AAS 
Mamede-Esmoriz GC, 
17h00, Pav. Eduardo 
Soares; Benfica-Vitória SC 
,16h00, Pav. N°2 SL Benfica; 
Leixões SC-GCVilaconden-
se,17h00; AJ Fonte 
Bastardo-CA Madalenal 
9h00; AA Espinho-SC 
Espinho15h30; GC Castelo 
Maia GC-SC Caldas,17h00 
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ASE 

ANDEBOL 

QUOLIPICACk: rxr muker443.1.17 

PortiPliered 
171125, Israel 

CAAIIPEONATOSAr tnef At. ?jornada 
Avenca-Sp. Horta 
18h00, Com. Adelino D. Costa 
Francisco Leite/Porfirio Tavares 

BASQUETEBOL 

1.14A PORT1.1C-11E5A Ajorruda 
Hoje 
V.GulmarierGeNtee 
151100, Pav. Vltórla Gulmaráes 
S. Silva/N. Montelro/1. Rosário 
Ovarenee-LueltInla 
16h00, Arena Dolce Vila 
C. Santos/R. Ribeiro/P. Alves 
PC Porto-Barata* 
18h00, Dragão Cabra 

lisdka.CAB Madeira 
1e1130.Pav Fidelidade 

_ _ RCOelhoiR RodrigoesNtolg(1159 
Illeielleelost-0111%~ 
21h30, Pav. Nortecoope 
F. Rocha/P. Marques/.I. Lopes 

HÓQUEI EM PATINS 

UCA EIXtOpEl A r jornada 
Hoje 
VendmilValongo 
191100, Espanha 
L.Molli/A. Da Prato ( Ita) 
MerIgnac-Dentica 
19~9_ 
S.Mayor/G.5ancloval (Esp) 
Dreganze-FC Porto PortoCanal 
20h00, Itália 
0.Va Iverde/A.Gomez (Esp) 
Wareggho-011velienee 
20h00, ttálla 
J.Gomez/A.Lopez (Bpj. _ 

C,Attl~1.15 NACIONAL, edpittjarti 
Peço& Arcos-Juv. Viana 
18100, Pay. Paço de Arcos 
P.Santos/P. Almeldap.MendeS 
larealos-Candeliela 
21h30, Pav. Mun. Barcelos 
1. Pinto/1. Pinto/P. Silva 
Amanhã 
Turquel-Cambra 
16h30, Pav. do Turquel 
L. Pelxoto/M. Guilherme/P. Carvalho 

RÂGUEBI 

6'jornada 
Hoje 
Direito-Técnico 
14h00, Monsanto 
Afonso Nogueira 
CDUL-Cascals 
15h00, Est. Univ. Lisboa 
Paulo Duarte 
Amanhã 
Belenenses-Lous.i 
15h00, Est. Restei() N° 2 
F Nua fales 
CRAV-CDUP 
151130. Est. Mun. Rugby 
Tiago Gonçalves 

VOLEIBOL 

• t  7' jornada 
Ac. Espinho-5p. Espinho 
15h30, Pav. Arq. lenánimo Reis 
Beinfica-V.Gulmeelleim 
16h00, Pav. N .° 2 da Luz 
Lebellee-Veacondente 
17h00, Nave Ilidiu Ramos 
Ac. S. Memede-fsmork 
17h00, Pav. Eduardo Soares 
Castlioda MaisCaldas 
17h00, Pav. Castelo da Mala 
Fonte Bastardo-Ali Madalena 
20h00. Comp. Desp. Vitorino Neméslo 
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ANDEBOL  p.M.pkOS  GORDOS 
COM DUM ~AS NO EUROPEU 
Os Gordos saíram vitoriosos do segundo dia 
da Taça dos Campeões Europeus, que 
termina amanhã na Gran Canária. A forma-
ção de Leça da Palmeira venceu, ontem, o 
Team Sweden (Suécia), por 2-0, e os húnga-
ros do Keszthely, por 2-1. Hoje, defrontam os 
alemães dos Sand DeviLs. As 100 ondas 
venceram as croatas do Dubrava (2-1) e 
perderam com as norueguesas da Skrim 
Kongsberg (2-0). —m.r. 
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'Temos de 
estar 
prontos 
para 
encarar a 
partida 
frente a 
Israel com 
otimismo e 
confiança" 

Rolando 
Freitas 
Selecionador 
nacional 

:2),A  Seleção Nacional bateu a Geórgia, por 37-22, no segundo 
jogo da fase de pré-apuramento para o Mundial de França'2017 

Portugal arrasou 
e dedde com Israel 
~ROIA 

António Areia cumpriu a 12.a  internacionali7ação A com nove golos 

Sports Arena "Drive in" 
Arbttrow Aleicsandrs Rutkovskis e Udis 
Dzerve (Letónia) 

estóica PORTUGAL 
RioiiiTeizadze Gr AWeiiOketiLira Gr 
Giga Tororyadze Gr RkirdoOndilas Gr 
Andric" 
LevailierdeenIshvli - Ant6nloArtia 9 
RgaIRIArikke 1 131oFeno 2 
UchaGenzaida • Tinia — I 
hdOilkomi 4 CiliertoDunte 3 
SergoClutakaltall 6 hipoRoda 5 
»uai CiArdkidze1 LinaloMadra 

2 
- 

LesioTs~ 2 FïbbMapllsks 3 
Irald KbliastrAl ~Roque 
RevazChantuda 1 Bosko Ariano* - 

MsldrAdze 4 PedePorteli 4 
Maid Talaichadze - PedroSpinob 3 

Treinador: Reinador: 
Levan GelashviT Rolando Freftas 

Ao kW:4888181047. 
Marcha.10.64.20',940.301047, 40' 
13-21,50'17.29e60'22+97 

Rtnounsaidlas 
mApesardo empate nojogo 
da primeirajomada, coma Es-
tónia, a 28 golos, comavitória 
de ontem sobre a Geórgia o ce-
nário que sempre se projetou 
vai concretizar-se: Portugal 
joga hoje (17h15), com Israel, 
tendo que vencer para seguir 
para o play-off de acesso ao 
Mundial de França'2017. Uma 
partida que, como todo este 
grupo 4 do pré-apuramento, 
vai disputar-se em Telavive, 
numa decisão de grande risco 
assumida pela Direção da Fe-
deração de Andebol de Portu-
gal, que aceitou a organização 
israelita, que assim beneficia 
do fator casa em tão importan-
te competição. 

O conjunto luso cumpriu 
com a obrigação de ganhar à 
Geórgia, uma equipa clara-
mente inferior a Portugal, o 
que ficou bem expresso no re-
sultado de 37-22, aquele em 
que a formação das Quinas 
marcou mais golos desde que 
é orientada por Rolando Frei-
tas, superando, curiosamen-
te, uma vitória sobre o adver-
sário desta tarde, Israel - 36 - 
20, em Leiria, numa partida de 
carácter particular, em outu-
bro de 2013. 

Apenas nos primeiros minu-
tos se registou algum equilí-
brio, com os georgianos a con-
seguirem mesmo estar no co-
mando do marcador, o que 
iam alternando com situações 
de igualdade, panorama que 
se inverteu pela primeira vez 
aos 13', quando Tiago Rocha,  

de livre de sete metros, fez o 
8-7. A Geórgia ainda empatou 
a nove, para depois Portugal 
fazer um parcial de 7-0 e dispa-
rar para chegar ao intervalo 
com o encontro ganho (17-10). 
Gerirumjogo que teve emAn-
tónio Areia o melhor marca-
dor foi o que os portugueses fi-
zeram depois, sendo que mes-
mo assim esticaram a diferen-
ça até às 15 bolas à maior. 

RESULTADO 5 
Estánlerbrael 25-28 
Geórgla-PORTUGAL 2247 

C1.A5SiFICAÇÃO 
J VED M-5 P 

1. Israel 2 2 0 0 55-44 4 
2. PORTUGAL 2 1 1 O 65.50 3 
3. Est6Ala 2 O 1 1 5356 1 
4. Geórgia 2 0 0 2 41-64 0 

Hoje 
Estónia-Geórgla (15h00) 
PORTUGAL-Israel (17h15) 
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~Mal - Qualificação Mundial (Israel) - 
Grupo 4 - Portugal- Israel (1715). 
L' Divisão Nacional - Avanca-Sp Horta 
(18) 
Basquetebol - Liga - V Guunaraes-Galetos 
FC (15), Ovarense-Lusitania (16), F C. Porto-
Barcelos (18), Benfica-CA8 Madeira (18 30), 
Maia Basker-Oliveirense (2130) 
Futebol - Liga - V Guirnaraes-Nacional 
(20.45). 
2.' Liga - Gil Vicente-Varzim (16.30). 
Campeonato de Portugal (1." Fase) - Série A - 
Maritimo B-Camacha (16). 
Juniores A - 2.' Divisas Nacional (L' Fase) 
- Série B - Sousense-T. Moncorvo (15). Arou-
c a-Penafiel (15). Série D - Real-Ahrerca (15). 
Serie E - Despertar-Barreirense (15). 
Junio►es 6 (L' Fasa) - Série B - Feirense-F. 
C. Porto (15). Série D - Eléctrico-Sporting 
(15), Estorll-NS Rlo Maior (15). Série E - 1111)0,-
tal-Lus. Évora (15). 
holm« C (1.' Fasa)- Série 8 - Trofense-
Dragon Force (15). Série C - Tondela-Olivel-
rense (15), Anadia-Gatanha (16). Série E - 
CADE-NS Rio Maior (11). 
A. F. Algarve -1.' Divido - Quarteira-Cula-
transe, Lagoa-Padernense, Moncarapachen-
se-Guia, Silves-Faro Benfica, Monchiquense-
Odiaxere, 11 Esperanças-kmacenenses, 
Imortal-Esp. Lagos, Ferreiras-Quarteirense. 
Jogos às 15 horas. 
A. F. Porto - Dlvlsio de Elite - Vilarinho-S. 
Pedro Cova (15 - 5. Maninho). 
2.' DMsao - Sede 1- Gondim Maia-M. G. 
Costa (15), Candal-At. Gervlde (15). Série 2 -
Juv. Lamoso-S. Româo (15), Tirsense-Pena- 
mdlof - Mun. Rabada), Carvalhosa-Co-
dessos (15), Frazao-Ralmonda (15), Roriz-
Monte Córdova (15) Série 3 - Torrados-Vila 
Boa Queres. 
Juniores -1' Divlsdo - Série 1- Salgueiros 
08-Leixões (CD Campanha). Valadares Gaia-
Pasteleira, Rio Ave-Padroense, Avintes-Foz, 
Leverense-GrgO, Colmbrbes-Boavista, Arco-
zelo-01. Douro, Vila FC-Nogueirense. Série 2 -
Cabeça Santa -I" Maio Figueira Valonguen-
se-Lousada, Rebordosa-Feigueiras 1932 (CD 
Azevido), Ermesinde 1936-Trof ense (CD Mon-
tes Costa), Gondomar-S. Maninho, Amaras-
te-Vila Mea, Folgosa Mala-Alfenense, Laga-
res-E. Fânzeres. logos às 15 horas. 
Juvenis - L' Divisa° - Série 1- Varzrm-No-
guerrense (14.30). 
Infantis - L' Divisas - Série 1- Col. Erme-
sinde-Vilanovense (14.30), Coimbrões-Lei-
xões (17). Varzim-Trofense (13). Salgueiros 
08-Valadares (14.30 - campo Viso), Avintes-
Dragon Force (17), Boavista-Infesta (17), Mala 
Lidador-Nogueirense (13.15), Canidelo-Rio 
Ave (13). Série 2 - Freamunde-Aves (17), 
Amarante-P. Ferreira (17), Penafiel-Lousada 
(17), Várzea-Sousense, Tutas-Calç. Oldrbes, 
Vila Meã-S. Maninho, Valonguense-Gondo-
mar (13.15), Tirsense-Lixa (13). logos às 15 
horas. 
~Nd da Praia - Taça intercontinental 
(Dubal) - Ap. 5.° e S.* Lugares - Portugal-
Emirados Árabes Unidos (1130 horas). 

~sal - Liga - Sporting-Soo loao (20), 
Quinta Lombos-Boavista (16), Belenenses-
Burinhosa (15), Guattar-Fundão (17.30), Bra-
ga-L. Porto Salvo (16), Módicus- Rio Ave (18) 

Hóquei - Liga Europeia (Fase de 
Grupos - Jornada 2) - Grupo A - Bre gan ze-F 
C. Porto (20). Grupo 8 - Merignac -Benfica 
(19.30). Grupo C - Vendrell-Valongo (19). 
Grupo D -  VlareggW-Oliveirense (20), 
1.,  Divisai) Nacional - Paço Arcos-Juv. Viana 
(18),15. Barcelos-Candelária (21.30) 

cor
- Divisão da Honra - Direito-Técni-

17,CDUL-Castals (15) 
Valallial 1' Divisas Nacional - Ac. Espl-
nho-Sp. Espinho (15.30), Benfica-V. Guima-
rães (16). Ac. S. Marnede-Esmoriz (17), Lei-
xeies-Vilacondense (17), Castelo Mala-Caldas 
(17), F. Bastardo-CA Madalena (20). 
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Andebol  Mundial'17 

Portugal 
vence e 
sonha com 
o play-off 
P,A seleção portuguesa ga-
nhou, ontem, à Geórgia, por 
37-22, em Israel, no segundo 
jogo do Grupo 4, e mantém 
vivo o sonho de qualificação 
para o play-off do Mundia11.7. 
Portugal ocupa a segunda 
posição, atrás da equipa an-
fitriã, que somou o segundo 
triunfo frente à Estónia (28-
25), e está obrigado a vencer 
hoje para seguir em frente. 

Frente aos georgianos, as 
quinas não entraram bem e 
demoraram a ganhar ascen-
dente. Mas a partir do mo-
mento em que passaram 
para a dianteira do marca-
dor, nunca mais a largaram. 
Ao intervalo, os lusos já ven-
ciam por 17-10, vantagem 
que alargaram no segundo 
tempo. susAKA SILVA 

Gefrila 22  
Patamal 37  

5ports Arena de Tela~, em Israel. 
Árbiblia A. Rotkovskis e U. Dzerve (Letónia). 
Cai ToçonJadze (GR) e Shota Tevzasctre 
(GR); Arvela§

Giga 
 Dikhaminila, Levan Bercl~, 

Giga Kokhreidze (1), Ucha Gamzartria. balá 
Chlkovani (4),.Sergó DatukashvOl (6), Terrnuraz 
Ogonilddze (1), Ucha Maisuradze (2), &Oco 
Sirmnia (1), lesmo TsitelishVill (2), Irak& Kbilashvit 
Revaz Charituda (3), Reli 115d1VICIZe (4) e Akzold 
Talakhadze. Treinador Levam GdashvOl. 
Palmei Alfredo Quintana (GPI) e Ricardo 
Candeias (GR), Bruno Moreira W, Fábio Antunes 
(2), Pedro Sdha (1), aatdo Pedrosó António 
Areia (9), Fabio Magalhães (3), João Ferraz 7), Rui 
Slva (3),Gilterto Duarte (3), Tiago Rocha (5 , 141.rio 
Roçue (1)13oso Egelanovic, Pedro Portela 4)e 
Peio Spinola (3). Treinador Rolando Fn2ltas. 
Ao intervalo 10-17. 

Grupo 4 
.-:.1111t5ULTADOS, • 

Pornigal ta -as Estónia 
Israel 27 -3.5 Geórgia 

Estónia 25 - 211 
Geórgia te - 37 Portugal 

, '4M11110011%. 
Estônia (hoje - 15.00 Geórizia  
Portugal (Iole -1715h) Israel  

I Isnel 4 2 2 O O 5544 
2 Poing»! 3 2 1 1 O 6550 
3 Estria 1 2 9 I 1 53-56 
4 Geleia 1 2 8 6 2 41-64 
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Portugal garante play-off de acesso ao Mundial de andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07-11-2015

Meio: Mais Futebol Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=3e7a8b2e

 
Seleção Nacional bate Israel por 36-21.
 
 há 21 minutos
 
 A Seleção Nacional de andebol qualificou-se este sábado para o play-off de acesso ao Mundial de
2017, ao vencer Israel por 36-21 e terminar em primeiro lugar no Grupo 4 de apuramento.
 
 Portugal contou com nove golos de Tiago Rocha e cinco de Pedro Portela e Fábio Antunes.
 
 Nas duas primeiras rondas do agrupamento, a formação das quinas empatou a 28 golos com a
Estónia e, depois, venceu a Geórgia por 37-22.
 
Redação
 
 

Página 30



A31

Portugal no ´play-off´ do Mundial de andebol, ao bater Israel
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07-11-2015

Meio: Notícias ao Minuto Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=63d9e369

 
A seleção portuguesa de andebol qualificou-se para o 'play-off' de acesso ao Mundial de 2017, ao
vencer Israel por 36-21 e conquistar o Grupo 4 de apuramento, em Telavive. Portugal, que precisava
de vencer para conquistar o agrupamento, já liderava por 20-11 ao intervalo, num jogo em que
contou com nove golos de Tiago Rocha e cinco de Pedro Portela e Fábio Antunes. PUB Nas duas
primeiras rondas do agrupamento, a formação das 'quinas' empatou a 28 golos com a Estónia e,
depois, venceu a Geórgia por 37-22.
 
 Há 33 mins
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Ao contrário do que fez a Estónia na 

véspera, a Geórgia não apresentou 

problemas à selecção nacional de an-

debol, que vai agora disputar um jogo 

decisivo com Israel no caminho para 

o Campeonato do Mundo de 2017. 

Portugal goleou a equipa georgiana 

por 37-22 e jogará hoje com Israel, 

anfi trião do minitorneio de Telavive, 

para decidir quem segue em frente 

para os play-off s.

A vitória é o único resultado que 

serve ao conjunto português, que 

partiu como favorito para este Grupo 

4 da 1.ª fase de qualifi cação, mas foi 

atrasado pelo empate inesperado na 

jornada inaugural frente à Estónia (28-

28). Outro desfecho terminará desde 

já com as possibilidades de regresso a 

um Mundial, competição em que es-

teve pela última vez em 2003, quan-

Portugal goleia 
Geórgia e agenda 
“final” com Israel

do foi organizador. Com dois triunfos 

em outros tantos jogos, Israel lidera 

com quatro pontos, mais um do que 

Portugal, e por isso precisa apenas 

de empatar para garantir o primei-

ro posto. Estónia (1 ponto) e Geór-

gia (0) já não entram nestas contas.

Este grupo é o único que, por 

acordo dos envolvidos, está a ser 

disputado num sistema de torneio 

concentrado com uma só volta. Os 

outros cinco têm o formato normal, 

com partidas em casa e fora.

Apesar do desnível no marcador, 

só aos 19 minutos (10-9) é que Por-

tugal passou defi nitivamente para o 

comando. O parcial de 8-1 a fechar a 

primeira metade desequilibrou de 

vez o jogo a favor dos homens de 

Rolando Freitas, que chegaram ao 

intervalo já a vencer por 17-10.

O ataque luso foi liderado pelos 

pontas António Areia (nove golos) 

e Pedro Portela (quatro) e pelo pivot 

Tiago Rocha (cinco).

Andebol
Manuel Assunção
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Portugal goleia e está no play-off do Mundial 2017
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07-11-2015

Meio: Público Online Autores: Adriana Reis

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=6de11d06

 
Por Adriana Reis 07/11/2015 - 20:24 A selecção portuguesa de andebol bateu neste sábado Israel por
36-21 e conquistou o acesso ao play-off do Mundial 2017. Portugal venceu Israel por 36-21 e garante
acesso ao play-off do Mundial 2017. Andebol Outras Modalidades Portugal entrou tremido nesta série
de qualificação com um empate a 28 golos frente à Estónia, mas as goleadas contra a Geórgia (37-22)
e Israel (36-21) garantiram o play-off de acesso ao Campeonato do Mundo 2017, em França, que se
vai disputar em Junho do próximo ano. São dois jogos que Portugal terá que vencer para poder
marcar presença num Mundial pela primeira vez desde 2003, altura em que foi organizador da prova.
Na verdade, para encontrar a última presença da selecção portuguesa em grandes competições é
preciso recuar a 2006. O histórico de resultados de confrontos frente aos israelitas era favorável aos
portugueses - oito vitórias, dois empates e cinco derrotas - mas mesmo assim o seleccionador
alertava para o factor casa de que beneficiava Israel, já que esta primeira ronda de qualificação se
disputou em Telavive. A selecção do país do Médio Oriente precisava apenas de um empate frente a
Portugal, depois de ter vencido nas anteriores jornadas do grupo as outras duas selecções, que se
defrontaram na tarde deste sábado já sem qualquer hipótese de apuramento para a fase seguinte. No
entanto, a selecção das quinas confirmou o favoritismo e conquistou, com a goleada imposta a Israel,
o primeiro lugar do grupo 4 e, consequentemente, a passagem ao play-off. Portugal entrou neste jogo
decisivo frente a Israel com um golo sofrido logo aos 34 segundos mas depressa deu a volta ao
resultado e nunca mais esteve em desvantagem. À passagem do minuto seis, Portugal tinha já uma
vantagem de três golos, que aumentou para quatro ao minuto 10. Chegada a vantagem por sete golos
foi altura de aguentar as reacções dos israelitas. Portugal não se deixou intimidar e depressa voltou a
garantir a vantagem que detinha e que conseguiu depois alargar nos últimos dois minutos da primeira
metade do jogo. Ao intervalo, o marcador apontava 20-11, uma vantagem muito confortável que
deixava a equipa com uma mão no play-off do Mundial. Na segunda parte, Portugal tratou de gerir o
resultado mas sem abrandar, conseguindo aumentar a vantagem para 15 golos de diferença. O jogo
terminou com o marcador em 36-21, uma goleada que permitiu à equipa terminar esta primeira ronda
de qualificação no primeiro lugar do grupo 4. A selecção portuguesa concretizou por 36 vezes, um
ataque que se revelou bastante eficaz, para o qual em muito contribuiu o pivot Tiago Rocha, que
anotou seis golos nos primeiros 13 minutos de jogo e ainda juntou às contas três na segunda parte.
Destaque também para as exibições do ponta esquerda Fábio Antunes (5) e do ponta direita Pedro
Portela (5). Texto editado por Jorge Miguel Matias
 
 07/11/2015 - 20:24  play-off
 
Adriana Reis
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* „ 
e4, 

ANDEBOL 7:t 

GOLEAR SEM ESPANTO 

EFICAZ. António Areia foi o melhor marcador com 9 golos 

Portugal bate Geórgia e 
basta vitória ante Israel 
para estar no playoff de 
acesso ao Mundiar2o17 

22 37 
GEÓRGIA 

Levan GelashvLUO 
GLS  EXC 

TORONJADZE e O 
DATUKASHVILI 6 O 

G. KOKHREIDZE 1 1 
T. ORJONIKIDZE 1 O 

PORTUGAL 

°Rolando Freitas 
GIS EXC 

A. QUINTANA O O o 
RUI SILVA 3 o 
G. DUARTE 3 o 
JOÃO FERRAZ 2 o 

U. MAISURADZE 2 O PEDRO PORTELA 4 o 
1. TSITELISHVILI 2 3V ANTÓNIO AREIA 9 o 
I. CHIKOVANI 4 2 TIAGO ROCHA 5 

A. TALAKHADZE00 o R. CANDEIAS e O o 
Z. SIMONIA 1 o NUNO ROQUE 1 o 
R. CHANTURIA 1 o B. BJELANOVIC o 
R. MSKHVILDZE 4 o F MAGALHÃES 3 o 
A. DIKHAMINJIA O o PEDRO SPNOLA 3 o 
BERDZENISHVILI O o PEDRO SOLHA 1 o 
U. GAMZARDIA' O o FABIO ANTUNES 2 o 
I. KBILASHVILI O o B. MOREIRA 1 

C PEDROSO O 
o 
o 

AO INTERVALO: 10 17 

LOCAL: Sports Arena de Telavive, Israel 

ARBITROS:Aleksandrs Rutkovskis e Ilidis 
Dzerve (LET) 

ALEXANDRE REIS 

Ce Depois de um compromete-
dor empate (28-28) na véspera 
perante a Estónia, a Seleção en-
trou ontem nos eixos e goleou (37-
22) a Geórgia, passando a depen 
der apenas de si própria no Grupo 
4 de qualificação para o playoff de 
acesso ao Mundial de França' 2017. 

E Portugal tem tudo para con 
firmar o seu favoritismo na série, 
bastando-lhe superar hoje (17h15) 
Israel, também em Telavive. A 
turma anfitriãsentiu, igualmente 

913a1.11  jornada, algumas dificulda-
des na vitória (27-19) ante a frágil 
Geórgia, mas ontem surpreendeu 
(28-25) a Estónia, detendo o fator 
casa a seu favor. 

GRUPO 4 
2.,  jornada 

GE ORGIA 22-37 PORTUGAL 

ESTÓNIA 25-28 ISRAEL 

CLASSIFICAÇÃO 
I J V E D Gm.Gs 

09  ISRAEL 4 2 2 O O 55-44 
02  PORTUGAL 3 2 1 1 O 65-50 
O ESTÓNIA 1 2 O 1 1 53.56 
O GEÓRGIA O 2 O O 2 41-64 

Próxima jornada: hoje 

ESTÓNIA-GEÓRGIA (15H00) E PORTUGAL-ISRAEL (17H15) 

Mas as quinas são de outro cam-
peonato, pois Portugal detém ni) 
histórico de confrontos oito vitó-
rias, dois empates e cinco derro-
tas, sendo dé destacar a goleada  

(36-20) infligida há dois anos ao 
país do Médio Oriente, na Nazaré. 

Quanto à partida com a Geórgia, 
Portugal entrou mal (1-4), mas 
reagiu e recompôs -se, chegando 
ao intervalo com uma vantagem 
muito confortável (17-10). O se-
gundo tempo foi ainda mais avas - 
salador, com a Seleção a defender 
bem e a contra- atacar com eficá-
cia, sendo de destacar as exibições 
de António Areia (9 golos), Tiago 
Rocha (5) e Pedro Portela (4). 

O selecionador Rolando Freitas 
gostou: "Era importante chegar 
ao final deste jogo sem lesões, cas-
tigos ou desgaste. Temos a neces - 
sidade de ganhar a Isdel para ir-
mos ao playoff, encarando a parti-
da com otimismo e confiança." o 

Página 34



A35

  Tiragem: 79310

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 25

  Cores: Cor

  Área: 9,54 x 6,77 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 61748569 07-11-2015

INGLATERRA 

Nottingham festeja 
graças a Nélson Oliveira 

Oito jogos depois, o Nottingham Forest 
regressou às vitórias no Championship, ao 
vencer o Derby County por O golo foi de 
Nélson Oliveira, ogador cedido pelo Benfi-
ca que marcou pela 2.a vez em nove jogos. 
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Portugal no ´play-off´ do Mundial de andebol, ao bater Israel
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07-11-2015

Meio: Sapo Online - Sapo Desporto Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=ed35809f

 
07-11-2015 18:59
 
 Nas duas primeiras rondas do agrupamento, a formação das 'quinas' empatou a 28 golos com a
Estónia e, depois, venceu a Geórgia por 37-22.
 
 Portugal venceu Israel
 
 Por SAPO Desporto c/Lusasapodesporto@sapo.pt
 
 A seleção portuguesa de andebol qualificou-se para o 'play-off' de acesso ao Mundial de 2017, ao
vencer Israel por 36-21 e conquistar o Grupo 4 de apuramento, em Telavive.
 
 Portugal, que precisava de vencer para conquistar o agrupamento, já liderava por 20-11 ao intervalo,
num jogo em que contou com nove golos de Tiago Rocha e cinco de Pedro Portela e Fábio Antunes.
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Portugal no ´play-off´ do Mundial de andebol, ao bater Israel
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07-11-2015

Meio: Sapo Online - Sapo Notícias da Agência Lusa Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=6f11d010

 
7 de Novembro de 2015, às 19:17
 
 A seleção portuguesa de andebol qualificou-se para o 'play-off' de acesso ao Mundial de 2017, ao
vencer Israel por 36-21 e conquistar o Grupo 4 de apuramento, em Telavive.
 
 Portugal, que precisava de vencer para conquistar o agrupamento, já liderava por 20-11 ao intervalo,
num jogo em que contou com nove golos de Tiago Rocha e cinco de Pedro Portela e Fábio Antunes.
 
 Nas duas primeiras rondas do agrupamento, a formação das 'quinas' empatou a 28 golos com a
Estónia e, depois, venceu a Geórgia por 37-22.
 
 PFO // PFO
 
 Lusa/Fim
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Portugal bate Israel e avança para o playoff do Mundial´2017
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07-11-2015

Meio: Sábado Online

URL:

http://www.sabado.pt/ultima_hora/detalhe/portugal_bate_israel_e_avanca_para_o_playoff_do_mundial2017.ht

ml

 
18:47 . Record
 
 Triunfo tranquilo e seguro da formação portuguesa...
 
 Por Record
Portugal assegurou este sábado o apuramento para o playoff de acesso ao Mundial'2017, ao derrotar
Israel por 36-21, no derradeiro encontro do Grupo 4 de qualificação para a referida prova, passando
com este resultado para a liderança do referido agrupamento, com 5 pontos, os mesmos que Israel -
mas com vantagem no confronto direto.Numa partida em que dominou amplamente, Portugal vencia
já por 20-11 ao intervalo, finalizando com uma vitória ampla, superior à que havia registado no dia
anterior, quando bateu a Geórgia por 37-22. A nível individual, de destacar a atuação de Tiago Rocha,
autor de nove golos, registo que conseguiu em precisamente nove disparos.Consulte os resultados do
Grupo 4 de qualificação.
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Portugal vence Geórgia e decide com Israel presença no `play-off´ do Mundial
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 06-11-2015

Meio: Bola Online (A)

URL:http://www.abola.pt/nnh/ver.aspx?id=581257

 
Portugal venceu a Geórgia, por 37-22, na segunda jornada do Grupo 4 de apuramento para o play-off
do Mundial 2017 de andebol, disputada esta sexta-feira, e vai discutir a qualificação no sábado, com
Israel. Depois de ter empatado o primeiro encontro com a Estónia (28-28), na quinta-feira, Portugal
somou hoje o primeiro triunfo da qualificação, passando a somar três pontos, menos um do que a
seleção israelita, que venceu os estonianos (28-25), também nesta segunda jornada. Para garantir o
apuramento, a Seleção Nacional precisa de vencer Israel. Estónia e Geórgia, com um e zero pontos,
respetivamente, estão já afastadas do play-off.
 
 06-11-2015
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Portugal vence Geórgia e joga com Israel presença no ´play-off´ do Mundial de
andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 06-11-2015

Meio: Correio da Manhã Online

URL:

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

ay_off_do_mundial_de_andebol.html

 
06.11.2015
 
 Portugal venceu hoje a Geórgia, por 37-22, na segunda jornada do Grupo 4 de apuramento para o
'play-off' do Mundial2017 de andebol, e vai discutir a qualificação no sábado com Israel. Depois de ter
empatado o primeiro encontro com a Estónia (28-28), Portugal somou hoje o primeiro triunfo,
passando a somar três pontos, menos um do que Israel. Para garantir o apuramento, a seleção
portuguesa precisa de vencer Israel, que venceu hoje a Estónia (28-25), equipa que com um ponto
está já afastada da qualificação, tal como a Geórgia, que ainda não pontuou.
 
Lusa
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Mundial 2017
Portugal e Estónia
dividem pontos no
início do apuramento
Portugal empatou ontem com a
Estónia a 28 golos, em jogo da
primeira mão, disputado no
Shlomo ‘Drive In’ , em Tele Aviv.
Ao intervalo, as duas formações
recolheram ao intervalo igual-
mente com um empate (14-14). 
Os primeiros minutos da segun-
da parte foram de equilíbrio e
apenas aos 35 minutos Portugal,
por Rui Silva, fez dois golos de
vantagem (18-16). Mas, a Estó-
nia nunca baixou os braços e vol-
tou a aproximar-se (19-18) aos
42 minutos, obrigando Portugal
a jogar sempre sob pressão. O
guarda-redes continuava a bri-
lhar e, com o jogo empatado a
19, defendeu um livre de sete
metros. Até ao final o equilíbrio
manteve-se e o empate a 28 go-
los fixou-se no marcador.

§andebol
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Portugal vence Geórgia e joga com Israel presença no ´play-off´ do Mundial de
andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 06-11-2015

Meio: Destak Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=ccad73d0

 
Actualidade
 
 06 | 11 | 2015   17.47H
 
 Portugal venceu hoje a Geórgia, por 37-22, na segunda jornada do Grupo 4 de apuramento para o
'play-off' do Mundial2017 de andebol, e vai discutir a qualificação no sábado com Israel.
 
 Depois de ter empatado o primeiro encontro com a Estónia (28-28), Portugal somou hoje o primeiro
triunfo, passando a somar três pontos, menos um do que Israel.
 
 Para garantir o apuramento, a seleção portuguesa precisa de vencer Israel, que venceu hoje a
Estónia (28-25), equipa que com um ponto está já afastada da qualificação, tal como a Geórgia, que
ainda não pontuou.
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o 

DESPORTO ESCOLAR 

Kayak Polo teve nova concentração na Penteada. 

Árbitros e juízes em formação 

ANTES DA 
COMPETIÇÃO 
ARRANCAR A DSDE 
REALIZOU ACÇÕES 
DE FORMAÇÃO 

Na preparação da competição, 
que está prestes a acontecer, 
ocorrem neste momento, a nível 
de Desporto Escolar, várias ac-
ções de formação promovidas 
pela Direcção de Serviços do 
Desporto Escolar. 

Nomeadamente para árbitros e 
juízes, acontecendo tal nas moda-
lidades de futsal, voleibol, ande-
bol, basquetebol, natação e judo. 
Importantes momentos para for-
mar elementos que são indispen-
sáveis à actividade - sem árbitro 
não há jogo... Hoje, por exemplo, 
no que toca à modalidade de 
futsal, está agendada uma forma-
ção de árbitros na Escola Jaime 
Moniz. Já na próxima quarta-fei- 

ra será a vez da Escola da Calhe-
ta receber este tipo de iniciativas, 
depois de já terem acontecido ac-
ções nas Escolas do Campanário 
e de Machico, com alunos de di-
versos estabelecimentos e ensi-
no. 

Director regional no atletismo 
A nível do Primeiro Ciclo do En-
sino Básico, aconteceu na passa-
da quarta-feira uma actividade 
denominada 'Atletismo Jogado', 
no Estádio de Câmara de Lobos. 

Esta foi uma realização que ha- 

via sido adiada devido ao mau 
tempo, pelo que alunos de Câma-
ra de Lobos e (parte) do conce-
lho do Funchal também viveram 
experiências extremamente inte-
ressantes, como sucedera, já, 
com os colegas dos outros conce-
lhos. 

De referir que o Director Re-
gional da Educação, Marco Go-
mes, acompanhado pelo Director 
de Serviços do Desporto Escolar, 
Elmano Santos, marcou presen-
ça neste projecto do 'Atletismo 
Jogado'. 

"A ajuda entre alunos é de sa-
lientar bem como o elevado nú-
mero de alunos que transitaram 
do 1° ciclo para o segundo ciclo, 
logo para MDO"; acrescentou o 
professor. 

Apesar da falta das escolas da 
Zona Oeste, tendo participado 
apenas a Zona Centro, marcaram 
presença quatro estabelecimen-
tos de ensino, num total de 64 
alunos. 

Para este sábado encontra-se 
marcada uma concentração na 
Piscina de Machico. 

`Atletismo Jogado' aconteceu em Cãmara de Lobos com as presenças do Director Regional da Educação, Marco Gomes, e do DSDE, Elmano Santos. 

Kayak polo teve concentração 
No passado sábado realizou-se, 
no Complexo de Piscinas Olím-
picas do Funchal, uma concen-
tração de Kayak Polo, em regime 
de formação para os 'caloiros do 
Módulo' e estágio para os alunos 
que transitam do ano passado. 

"Decorreu muito bem, já se 
evidencia um corpo mais sólido 
neste projecto", referiu Gino Jo-
sé, da Direcção de Serviços do 
Desporto Escolar, responsável 
por esta modalidade nos últimos 
anos. 

Futsal, a exemplo de outras modalidades, está a ter formação para árbitros. 
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Madeira SAD visitou 

Escola de Santa Cruz 
A Escola Básica e Secundária de 
Santa Cruz recebeu ontem a visita 
da equipa sénior masculina do Ma-
deira Andebol SAD. 

Esta iniciativa, denominada por 
"Dia do Andebol", realizou-se no 
âmbito da actividade interna do 
projecto do Desporto Escolar e 
teve como objectivos promover a 
modalidade na escola, proporcio-
nar o convívio salutar entre os alu-
nos e incutir hábitos de vida saudá- 

veis através da actividade física 
O ponto alto da actividade deu-

se quando os atletas, que se encon-
tram a disputar o campeonato na-
cional da I Divisão, participaram 
em alguns exercícios e jogos com 
os alunos. 

A iniciativa teve uma grande 
adesão por parte dos alunos, que 
assim tiveram a oportunidade de 
aprender com jogadores experien-
tes nesta modalidade. 

Alunos estiveram envolvidos em alguns exercícios com os 'craques'. 

SAÍDAS DA TAÇA DO CLUBE DO CGSS 

SAÍDA TEE JOGADOR HCP SAÍDA TEE JOGADOR HCP 
08:30 1 ARAÚJO, Pedro 2 08:30 10 MENDES, Michael 4 

SILVA, Bernardo 3 SPÍNOLA, António 4 
CUNHA, Henrique 12 COSTA, Romano 6 

08:40 1 HENRIQUES, Pedro 5 08:40 10 BENTO, Lino 6  
ABREU, Ricardo 7 BROAD, Timothy 7 
NUNES, Alberto 7 VIEIRA, Fernando 8  

08:50 1 ANTÃO, Ricardo 8 08:50 10 CAMPBELL, Gordon 9  
CUNHA, Rui Pedro 8 GOUVEIA, Carlos 10  
HENRIQUES, Norberto 9 ROSALINO, Paulo 11  

09:00 1 SOUSA, Manuel 10 09:00 10 GIBB, Mark 11  
LARANJA, José Manuel 10 SILVA, Manuel Henriques 12  
CAMACHO, Denis 11 SABINO, Joaquim 18  

09:10 1 AGUIAR, Mário 13 09:10 10 MARQUES, Domingos S. 3 
MAUL, Edward 13 ORMONDE MENDES, Joao 14 
CARREIRA, José Francisco 15  SERRONHA, Marco 28 

09:20 1 FREITAS, Rui 15 09:20 10 SOUSA, Bruno Ricardo 15 
TEIXEIRA MENDES, Joe 19 BRAZÁO MACHADO, José 16 

OLIVEIRA, António 20 CAMACHO, Ana Bela 17 
09:30 1 0' BRIEN, Alan 14 09:30 10 BRAZÃO, Manuel Teixeira 16 

CAMPUS, Elia 18 ANDRADE, Joao 16 
ABREU, Amelie 19 CAMACHO, José António 17 

09:40 1 MENDES, Américo 18 09:40 10 RODRIGUES, Vítor 9 
SILVA, Francisco P. da 19 TAVARES, Miguel 12 
SILVA, Saturnino 25 ABREU, Jorge 19 

09:50 1 VIEIRA, António Sales 18 09:50 10 GONÇALVES, António 18 
FERNANDES, Carlos 19 CAMPUS, Ciriaco 19 
GOUVEIA, Afonso 20 SILVA, José António 22 

10:00 1 FREITAS, Bernardo 23 10:00 10 REBOLO, Nuno 24 
SILVA, Francisco Renato 28 FERNANDES, Fr. Octávio 24 
VARGAS, António 28 SILVA, Roberto 28 

10:10 1 SOUSA, Gilda 19 10:10 10 F. RODRIGUES, Pedro 26 
SILVA, Eva da 24 RAMOS, Fernando 27 
GOUVEIA E SILVA, Emilia 36 FREITAS, Jaime 28 

10:20 1 MELIM, César 28 10:20 10 FREITAS, Leonel 26 
MOREIRA, João Pedro 28 SILVA, Luis A. Gonçalves 28 
GOUVEIA, João 28 MATOS, Eugenio 28 

10:30 1 VELOSA, Ilídio 23 10:30 10 SOUSA, Luisa 16 
CARVALHO, Sílvio 28 SENA LINO, Luís 24 
SANTOS, Carlota 36 MACHADO, Emanuel 28 
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FUTEBOL
I Liga
10.ª Jornada
Hoje
Estoril Praia-Académica (20h30-
SportTv 1)
Amanhã
Vit. Guimarães-Nacional (20h45-
SportTv 1)
Domingo
Benfica-Boavista (16h00-BTv 1),
Marítimo-Rio Ave, Moreirense-Pa-
ços Ferreira, FC Porto-V. Setúbal
(18h45-SportTv 1) e Arouca-Spor-
ting (20h30-SportTv 1).
Segunda-feira
Belenenses-Tondela (19h00-
SportTv 1) e U. Madeira-Braga.

II Liga
15.ª Jornada
Amanhã
Gil Vicente-Varzim (16h30-
SportTv 1)
Domingo
Académico-FC Porto B (11h15-
SportTv 1), Santa Clara-Benfica B,
Desp. Aves-Famalicão, Sp. Braga
B-Freamunde, Chaves-Olivei-
rense, Sp. Covilhã-Oriental, Fei-
rense-Olhanense, Farense-V. Gui-
marães B, Mafra-Atlético, Porti-
monense-Leixões e Sporting B-
Penafiel.

Camp. de Portugal
- Série C
9.ª jornada
Domingo Vila Real-Tirsense,
Coimbrões-Gondomar, Sobrado-
Sousense, Cinfães-Salgueiros e
Pedras Rubras-Amarante.

Camp. de Portugal
- Série D
9.ª jornada
Domingo Bustelo-Cesarense, Es-
tarreja-Lusitano, Oliv. Frades-Ana-
dia, Lusitânia Lourosa-Mortágua e
Sanjoanense-Gafanha

Camp. Nacional 
de Juvenis - Série C
9.ª jornada
Domingo Repesenses-Oliv. Fra-
des, Anadia-Sp. Pombal, ARCB
Valongo-Académica, Tondela-U.
Leiria e Beira-Mar-Naval.

Nacional de Iniciados
- Série C
11.ª jornada
Domingo Tondela-Oliveirense,
Taboeira-Gondomar, Feirense-
Avanca, Anadia-Gafanha e Fiães-
Sanjoanense.

Nacional de Iniciados
- Série D
11.ª jornada
Domingo
B. C.Branco-U. Leiria, Vigor Moci-
dade-Naval, Ac. Fundão-Pinguinzi-
nho, Sabugal-Sertanense e Aca-
démica-Estação.

Camp. Nacional da 
1.ª Divisão - Feminino
7.ª jornada
Domingo Atl. Ouriense-Cadima,
Fut. Benfica-Clube Albergaria, Vi-
laverdense-Fundação Laura San-
tos, Valadares-A-dos-Francos e
Viseu 2001-Boavista.

AF Viseu

Divisão de Honra
6.ª jornada
Domingo Penalva Castelo-Sátão,
Carregal do Sal-Viseu e Benfica,
Alvite-Lamelas, Paivense-Tarou-
quense, Ferreira de Aves-Silguei-
ros, Resende-Sampedrense, Cas-
tro Daire-Moimenta da Beira e
Molelos-Mangualde.

1.ª Divisão - Zona Norte
4.ª jornada
Domingo Nespereira-Parada, Vi-
lamaiorense-Roriz, Santacru-
zense-Sp. Lamego, Ceireiros-Se-
zurense e Oliv. do Douro-Vouze-
lenses.

1.ª Divisão - Zona Sul
4.ª jornada
Domingo Pedreles-Nandufe, San-
tacombadense-Canas Senhorim,
Nelas-Lajeosa do Dão, Vale de
Açores-Moimenta Dão e Vila Chã
de Sá-S. Cassurrães (troca da or-
dem de jogos entre os clubes)

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

Juniores - Zona Sul
4.ª jornada
Amanhã Molelos-Mortágua, Vi-
seu e Benfica-Ranhados, Vila Chã
de Sá-Viseu 2001, Mangualde-Ca-
nas Senhorim e Lusitano FC-Re-
pesenses.

Juvenis - Zona Norte
5.ª jornada
Amanhã Resende-Cinfães (troca
da ordem de jogos)
Domingo Repesenses B-Os Viria-
tos, Moim.ª da Beira-O Crasto, P.

Castelo-Tarouca, Cracks Lamego-
Vouzelenses e Sátão-Paivense.

Juvenis - Zona Sul
5.ª jornada
Amanhã Viseu e Benfica-Viseu
2001
Domingo Ranhados-Lusitano,
Mortágua-Nelas, Carregal do Sal-
Molelos, E. Mondego-Santo André
e Ac. Viseu-Mangualde. 

Iniciados - Zona Norte
5.ª jornada
Domingo O Crasto-Cracks La-
mego, Resende-Ceireiros, Sou-
selo-Moim.ª da Beira, Cinfães-SC
Tarouca e Viseu e Benfica B-Pai-
vense.

Iniciados - Zona Centro
5.ª jornada
Amanhã Viseu 2001-Ac. Viseu
Domingo Sátão-Lusitano, Vouze-
lenses-Repesenses B, Viseu Uni-
ted FC-Penalva Castelo e Os Vi-
riatos-Oliv. Frades.

Iniciados - Zona Sul
5.ª jornada
Amanhã
Vale de Açores-E. Mondego e Lu-
sitano B-Mangualde.
Domingo Canas Senhorim-Vila
Chã de Sá, Repesenses-Carregal
do Sal e Molelos-Viseu 2001 B.

Infantis Sub-13 Norte
3.ª jornada
Amanhã Cinfães-Resende, Ta-
rouca-Ferreira de Aves, Cracks
Lamego-O Crasto, Vila Nova
Paiva-Leomil e Sampedrense-
Souselo.

Infantis Sub-13 Centro
6.ª jornada
Amanhã O Pinguinzinho B-Lusi-
tano, Sátão-Os Viriatos, Oliv. Fra-
des-Penalva Castelo, Académico-
Vouzelenses e Viseu e Benfica-Vi-
seu 2001.

Infantis Sub-13 Sul
6.ª jornada
Amanhã Vale de Açores-Vila Chã
de Sá, Repesenses-Mangualde,
Os Pestinhas-Santo André, SL
Nelas-O Pinguinzinho e Canas Se-
nhorim-Os Galfarritos.

Infantis Sub-12 Norte
3.ª jornada
Amanhã
O Crasto-ASDREQ/Quintela,
Sampedrense- Oliv. Frades, Cei-
reiros-AEFD São Pedro Sul e Os
Viriatos-Cracks Lamego.

Infantis Sub-12 Centro
2.ª jornada
Amanhã
Viseu e Benfica-CB Viseu, Repe-
senses B-Dínamo da Estação, Vi-
seu 2001-Penalva Castelo e Lusi-
tano FC-Académico.

Infantis Sub-12 Sul
3.ª jornada
Amanhã O Pinguinzinho-Repe-
senses, Os Galfarritos-Mortágua,
Os Pestinhas-Vila Chã de Sá e
Mangualde-Viseu e Benfica B.

Benjamins Sub-11 Norte 
3.ª jornada
Amanhã LCP Vila Nova Paiva-
Leomil, Resende-Cinfães, O
Crasto-Cracks Lamego e
Footlafões-Tarouca.

Benjamins Sub-11 Centro
3.ª jornada
Amanhã
Vouzelenses-ADSátão, Penalva
Castelo-Viseu e Benfica e Dínamo
da Estação-GD Oliv. Frades
Domingo
Académico-Lusitano 

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

Escolas Sub-10 Norte
4.ª jornada
Amanhã Leomil-CP Vila Nova
Paiva, Sátão-ASDREQ/Quintela,
Tarouca-Cracks Lamego e Viseu e
Benfica B-O Crasto.

Escolas Sub-10 Centro
4.ª jornada
Amanhã Vila Chã de Sá-Santo
André, Mangualde B-Viseu e
Benfica, Repesenses-Lusitano  e
Académico-Viseu 2001.

Escolas Sub-10 Sul
4.ª jornada
Amanhã SL Nelas- Pinguinzinho,
Os Galfarritos-Mangualde,
Lusitano B-Repesenses B,
Carregal do Sal-Canas Senhorim
e Mortágua-Os Pestinhas.

AF Guarda

1.ª Divisão
7.ª jornada
Domingo G. Figueirense-Vila Cor-
tez, Trancoso-Sp. Mêda, Vilar For-
moso-Fornos de Algodres, Gou-
veia-Vilanovenses, Aguiar da

Beira-Desportiva do Soito, Man-
teigas-VF Naves e Pinhelenses-
Celoricense.

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

FUTSAL
2.ª Divisão - Série B
7.ª jornada
Amanhã
Freixieiro-AJAB Tabuaço, Paraíso
Foz-Arsenal Parada, Sp. Lamego-
Mogadouro, Desp. Ordem-AA
Douro e Paredes-U. Pinheirense.

2.ª Divisão - Série C
7.ª jornada
Amanhã
CFCP Meda-Viseu 2001, Futsal
Azeméis-ABC Nelas e Lamas Fut-
sal-Lameirinhas.
Domingo
Jaca-Ossela e Vale de Cambra-
Domus Nostra.

Nacional Feminino 
- Zona Norte
9.ª jornada
Amanhã 
Santa Luzia-Sporting Canidelo,
Chaves-Lusitano,  Vermoim-
Nun’Álvares e Novasemente-Res-
tauradores Avintenses.

Nacional de Juniores
- Zona Norte
4.ª jornada
Amanhã Jorge Antunes-Caxinas,
Contacto-Lobitos Futsal e Boa-
vista-Académica-SF.
Domingo AJAB Tabuaço-U. Pi-
nheirense

AF Viseu 

Divisão de Honra
5.ª jornada
Amanhã InterTarouca-Bela Vista,
SJ Pesqueira-Viseu 2001 B, CB
Viseu-CB Castro Daire, CB Moim.ª
Beira-Pedreles, U. da Estação-
CSC Sever e Rio de Moinhos-SM
Mouros.

1.ª Divisão Feminina
6.ª jornada
Amanhã ADR Carbelrio-Oliv. Fra-
des, Armamar-Penedono, O
Crasto-Viseu e Benfica, CB Mor-
tágua-Inter Futsal Tarouca e
GD SJ Pesqueira-Repesenses.

Divisão de Juniores 
3.ª jornada
Domingo CB Viseu-Viseu 2001;
Pedreles-Armamar e Sp. Lamego-
ABC de Nelas.

Divisão de Juvenis
7.ª jornada
Amanhã Armamar-Traquinas,
AJAB Tabuaço-CSC Sever, CB
Vseu-GD S.J.Pesq.ª, U. Estação-G.
Mangualde, CB Sernancelhe-ABC
Nelas e Viseu 2001-Sp. Lamego.

Divisão de Iniciados
1.ª jornada
Domingo Sp. Lamego-Viseu
2001, ABC Nelas-G. Mangualde e
CB Viseu-CB Moimenta da Beira. 

ANDEBOL
3.ª Divisão Nacional
Masc. - Zona Centro
5.ª jornada
Amanhã SC Espinho-ACD Monte,
Alavarium-ADEF-C Carregal do
Sal e Feirense-Beira Mar.

.
2.ª Divisão Nacional
Juvenis - Zona Centro
5.ª jornada
Amanhã CD S.Paio Oleiros-CAIC,
Águeda AC-ACD Monte, AA
Avanca-CP Vacariça e AD
Sanjoanense-EA Falcão Pinhel.

Nacional Seniores
Feminino -Zona Centro
6.ª jornada
Domingo CP Valongo do Vouga-
Ílhavo Andebol Clube, Batalha
Andebol Clube-Andebol Clube de
Salréu, Andebol Clube de Oliveira
de Frades-Cister SA e ADA
Canelas-SIR1.º de Maio.

Juvenis Femininos -
Aveiro Viseu
6.ª jornada
Amanhã LAAC-Alavarium AC,
Andebol Clube Oliveira de
Frades-AA Espinho, AD
Sanjoanense-CP Valongo Vouga e
AC Salreu-Andebol Academia de
S. Pedro do Sul.

Nacional de Iniciados
Fem. - Zona Centro
5.ª jornada
Domingo
Andebol Academia de S. Pedro do
Sul-Andebol Clube de Oliveira de
Frades e Casa do Povo de
Valongo do Vouga-Associação
Desportiva de Andebol de
Canelas.

Agenda desportiva
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Portugal vence Geórgia e joga com Israel presença no ´play-off´ do Mundial de
andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 06-11-2015

Meio: Diário Digital Online

URL:http://diariodigital.sapo.pt/news.asp?id_news=797814

 
HOJE às 18:14
 
 Portugal venceu hoje a Geórgia, por 37-22, na segunda jornada do Grupo 4 de apuramento para o
'play-off' do Mundial2017 de andebol, e vai discutir a qualificação no sábado com Israel.
 
 Depois de ter empatado o primeiro encontro com a Estónia (28-28), Portugal somou hoje o primeiro
triunfo, passando a somar três pontos, menos um do que Israel.
 
 Para garantir o apuramento, a seleção portuguesa precisa de vencer Israel, que venceu hoje a
Estónia (28-25), equipa que com um ponto está já afastada da qualificação, tal como a Geórgia, que
ainda não pontuou.
 
 Diário Digital / Lusa
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Andebol: Taça de Portugal

Arsenal visita Estarreja

O 
Arsenal da Deve-
sa visita o Estarreja 
na segunda elimi-
natória da Taça de 

Portugal em andebol, a 
disputar no dia 15 de no-
vembro. O Xico Andebol 
joga no seu pavilhão fren-
te ao Amarante, enquan-
to o Fermentões visita o 
S. Mamede.

Em casa joga ainda a 
equipa da Póvoa de La-
nhoso, que recebe o Gon-
domar. O que ditou o sor-
teio para a zona norte:

Sanjoanense-Boavista, 
Marítimo-Infesta, S. Ma-

Em jogo antecipado, Arsenal derrotou FC Porto B por 40-28

mede-Fermentões, Mon-
te-S. Bernardo, Póvoa de 
Lanhoso-Gondomar, Es-
tarreja-Arsenal da Devesa, 
1.º Maio-Sismarias, San-
to Tirso-Modicus, Xico-
-Amarante, Espinho-Le-
ça, Beira Mar-SP Oleiros 
e Ac. Coimbra-Juve Lis.

2.ª divisão:
Arsenal da Devesa 
na segunda posição
O Arsenal da Devesa re-
cebeu e goleou a equipa 
B do FC Porto por 40-28, 
em encontro disputado no 
Pavilhão Flávio Sá Leite, e 

ascendeu à segunda posi-
ção da tabela classificativa 
da zona norte do campeo-
nato nacional de andebol 
da segunda divisão.

O encontro, da sexta 
jornada da prova, foi ante-
cipado para a noite da pas-
sada quarta-feira, e decor-
reu com clara supremacia 
dos bracarenses, traduzi-
da no final em doze golos 
de diferença.

André Caldas, do Ar-
senal, com dez golos, foi 
o melhor marcador do 
encontro. Ainda nos bra-
carenses, André Azeve-

do, marcou sete, e Carlos 
Osório, com seis. No FC 
Porto, Henrique Figuei-
redo marcou oito golos e  
Ruben Ribeiro, sete.

Com este triunfo, o 
Arsenal da Devesa ascen-
deu ao segundo lugar, 
com 14 pontos, menos 
um que o comandante 
Santo Tirso, mas tam-
bém com mais um jogo 
disputado, e os mesmos 
que o FC Gaia.

Amanhã a equipa bra-
carense joga na Madeira, 
frente ao Marítimo, a par-
tir das 18h00.

D
R
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Andebol: play-off para o mundial

Portugal empatou na Estónia

A 
seleção portuguesa 
de andebol empatou 
ontem 28-28 com a 
Estónia, em Telavi-

ve, em jogo do grupo 4 da 
fase de qualificação euro-
peia para o Campeonato do 
Mundo de 2017, que inte-
gra ainda Israel e Geórgia.

Ao intervalo registava-
-se uma igualdade (14-14), 
apesar de por cinco vezes 
Portugal ter estado a ven-
cer por três golos, aos 4-1, 
7-4, 11-8, 12-9 e 19-16.

A seleção orientado por 
Rolando Freitas não con-
seguiu, no entanto, evitar 

as sucessivas recuperações 
da Estónia e foi mesmo 
obrigada a anular uma des-
vantagem de dois golos, 
aos 24-26, nos minutos fi-
nais da partida, ao sofrer 
um parcial de três tentos 

seguidos.
Portugal foi obrigado 

a perseguir o empate nos 
derradeiros minutos, de 
25-27 para 27-27 e, por úl-
timo, de 27-28 para a igual-
dade final a 28-28, tirando 

a vitória à Eslovénia.
Portugal iniciou o jo-

go com Alfredo Quintana 
na baliza, Fábio Antunes e 
Pedro Portela nas pontas, 
Tiago Rocha, João Ferraz, 
Bosko Bjelanovic e Gilber-
to Duarte defendiam ao 
centro.

Tiago Rocha, com seis 
golos, e Pedro Portela, com 
cinco, foram os melho-
res marcadores da turma 
portuguesa.

Portugal defronta hoje 
a Geórgia e encerra ama-
nhã o apuramento frente 
à seleção anfitriã de Israel.

Seleção portuguesa preparada para o embate

D
R
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Portugal vence Geórgia e joga com Israel presença no ´play-off´ do Mundial de
andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 06-11-2015

Meio: i Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=1714e7a9

 
Portugal venceu hoje a Geórgia, por 37-22, na segunda jornada do Grupo 4 de apuramento para o
'play-off' do Mundial2017 de andebol, e vai discutir a qualificação no sábado com Israel. e Depois de
ter empatado o primeiro encontro com a Estónia (28-28), Portugal somou hoje o primeiro triunfo,
passando a somar três pontos, menos um do que Israel. Para garantir o apuramento, a selecção
portuguesa precisa de vencer Israel, que venceu hoje a Estónia (28-25), equipa que com um ponto
está já afastada da qualificação, tal como a Geórgia, que ainda não pontuou. Lusa
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ANDEBOL
SELEÇÃO EMPATA 
COM A ESTÓNIA

A seleção portuguesa de an-
debol empatou na tarde de
ontem com a Estónia, a 28
golos, na partida que marcou
a sua estreia no grupo 4 de
apuramento para o ‘play-off’
do Mundial de 2017, que se
disputa em Telavive, em Is-
rael. Ao intervalo, o encontro
já estava empatado a 14 go-
los, com Portugal a defrontar
na próxima ronda, a ter lugar
hoje, a Geórgia. Apenas o pri-
meiro classificado de cada
um dos grupos de apura-
mento terá acesso ao ‘play-
off’.
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AEscola Básica e Secundária
de Santa Cruz recebeu a visita
da equipa sénior masculina

de andebol do Madeira SAD. A
iniciativa, “Dia do Andebol”, rea-
lizou-se no âmbito da Atividade
Interna do projeto do Desporto
Escolar. Os objetivos desta ação
foram promover a modalidade
na escola, proporcionar o conví-
vio entre os alunos e incutir há-
bitos de vida saudáveis através

da atividade física. O ponto alto
deu-se quando os atletas, que se
encontram a disputar o campeo-
nato nacional da 1.ª divisão, par-
ticiparam em alguns exercícios
e jogos com os alunos. A iniciativa
teve grande adesão por parte dos
alunos, que assim tiveram a oca-
sião de aprender com jogadores
experientes nesta modalidade,
bem como com o técnico Paulo
Fidalgo. JM

Madeira SAD foi à Escola
Secundária de Santa Cruz

Andebolistas foram contagiar alunos para a prática da modalidade.
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Portugal arrasa a Geórgia - O Jogo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 06-11-2015

Meio: Jogo Online (O)

URL:http://www.ojogo.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=4873528

 
Seleção Nacional de andebol venceu, por 37-22, no segundo jogo da fase de pré-apuramento para o
Mundial de França'2017 Depois do empate no primeiro dia (28-28, com a Estónia), a Seleção Nacional
de andebol derrotou, esta quinta-feira, a Geórgia, por 37-22, em jogo da segunda jornada da fase de
pré-qualificação para o Mundial de 2017, que terá lugar em França. Como Israel venceu a Estónia (28-
25), o encontro desta sexta-feira, entre a formação israelita - a jogar em casa - e Portugal será
decisivo, estando o conjunto de Rolando Freitas obrigado a vencer para seguir para o play-off.
 
 2015-11-06T17:57:00Z
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Andebol: se não é por paixão não vale a pena
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 06-11-2015

Meio: Mais Futebol Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=3008081b

 
Nuno Madureira e um vídeo surpreendente que chega de Espanha.
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Andebol: Portugal bateu Geórgia e discute lugar no play-off com Israel
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 06-11-2015

Meio: Mais Futebol Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=31ba2735

 
Fase de qualificação para o Campeonato do Mundo.
 
 há 15 minutos
 
 Portugal venceu esta sexta-feira a Geórgia, por 37-22, na segunda jornada do Grupo 4 de
apuramento para o play-off do Campeonato de Mundo de andebol, e vai discutir a qualificação no
sábado com Israel.
 
 Depois de ter empatado o primeiro encontro com a Estónia (28-28), Portugal somou hoje o primeiro
triunfo, passando a somar três pontos, menos um do que Israel.
 
 Para garantir o apuramento, a Seleção Nacional precisa de vencer os israelitas, que bateram a já
eliminada Estónia (28-25). Também a Geórgia ficou hoje afastada da próxima fase.
 
Redação
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Portugal vence Geórgia e joga com Israel presença no ´play-off´ do Mundial
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 06-11-2015

Meio: Notícias ao Minuto Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=c33f771f

 
Portugal venceu hoje a Geórgia, por 37-22, na segunda jornada do Grupo 4 de apuramento para o
'play-off' do Mundial2017 de andebol, e vai discutir a qualificação no sábado com Israel. Depois de ter
empatado o primeiro encontro com a Estónia (28-28), Portugal somou hoje o primeiro triunfo,
passando a somar três pontos, menos um do que Israel. PUB Para garantir o apuramento, a seleção
portuguesa precisa de vencer Israel, que venceu hoje a Estónia (28-25), equipa que com um ponto
está já afastada da qualificação, tal como a Geórgia, que ainda não pontuou.
 
 Há 13 mins
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Portugal vence Geórgia e joga com Israel presença no ´play-off´ do Mundial de
andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 06-11-2015

Meio: Observador Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=df30299b

 
playoff Portugal venceu a Geórgia, por 37-22, na segunda jornada do Grupo 4 de apuramento para o
'play-off' do Mundial'2017 de andebol, e vai discutir a qualificação no sábado com Israel. JUANJO
MARTIN/EPA Portugal venceu hoje a Geórgia, por 37-22, na segunda jornada do Grupo 4 de
apuramento para o 'play-off' do Mundial'2017 de andebol, e vai discutir a qualificação no sábado com
Israel. Depois de ter empatado o primeiro encontro com a Estónia (28-28), Portugal somou hoje o
primeiro triunfo, passando a somar três pontos, menos um do que Israel. Para garantir o apuramento,
a seleção portuguesa precisa de vencer Israel, que venceu hoje a Estónia (28-25), equipa que com um
ponto está já afastada da qualificação, tal como a Geórgia, que ainda não pontuou.
 
 6/11/2015, 18:20
 
Agência Lusa
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Portugal goleia Geórgia e agenda "final" com Israel
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 06-11-2015

Meio: Público Online Autores: Manuel Assunção

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=8fa474ce

 
Por Manuel Assunção 06/11/2015 - 18:38 Selecção vai discutir com congénere israelita apuramento
para os play-offs do Mundial de Andebol. Andebol Outras Modalidades Ao contrário do que fez a
Estónia na véspera, a Geórgia não apresentou problemas à selecção nacional de andebol, que vai
agora disputar um jogo decisivo com Israel no caminho para o Campeonato do Mundo de 2017.
Portugal goleou a equipa georgiana por 37-22 e jogará neste sábado com Israel, anfitrião do mini-
torneio de Telavive, para decidir quem segue em frente para os play-offs. A vitória é o único resultado
que serve ao conjunto português, que partiu como favorito para este Grupo 4 da 1.ª fase de
qualificação, mas foi atrasado pelo empate inesperado na jornada inaugural frente à Estónia (28-28).
Outro desfecho terminará desde já com as possibilidades de regresso a um Mundial, competição em
que esteve pela última vez em 2003, quando foi organizador. Com dois triunfos em outros tantos
jogos, Israel lidera com quatro pontos, mais um do que Portugal, e por isso precisa apenas de
empatar para garantir o primeiro posto. Estónia (1 ponto) e Geórgia (0) já não entram nestas contas.
Este grupo é o único que, por acordo dos envolvidos, está a ser disputado num sistema de torneio
concentrado com uma só volta. Os outros cinco têm o formato normal, com partidas em casa e fora.
Apesar do desnível no marcador, só aos 19 minutos (10-9) é que Portugal passou definitivamente para
o comando. O parcial de 8-1 a fechar a primeira metade desequilibrou de vez o jogo a favor dos
homens de Rolando Freitas, que chegaram ao intervalo já a vencer por 17-10. O ataque luso foi
liderado pelos pontas António Areia (nove golos) e Pedro Portela (quatro) e pelo pivot Tiago Rocha
(cinco).
 
 06/11/2015 - 18:38
 
Manuel Assunção
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Portugal vence Geórgia e disputa qualificação com Israel
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 06-11-2015

Meio: Renascença Online

URL:http://rr.sapo.pt/noticia/38826/portugal_vence_georgia_e_disputa_qualificacao_com_israel

 
Selecção Nacional de andebol tenta passagem aos "playoff" de apuramento para o campeonato do
mundo A Selecção Nacional de andebol venceu a Geórgia (37-22), esta sexta-feira, em jogo da
segunda jornada do Grupo 4 de apuramento para os "playoff" do Mundial 2017. Portugal vai agora
discutir a qualificação amanhã, diante da congénere de Israel. Depois de ter empatado o primeiro
encontro com a Estónia (28-28), Portugal somou hoje o primeiro triunfo, passando a somar três
pontos, menos um do que Israel. Para garantir o apuramento, a equipa das quinas, orientada por
Rolando Freitas, precisa de vencer os israelitas, que hoje bateram a Estónia (28-25), equipa que com
um ponto está já afastada da qualificação, tal como a Geórgia, que ainda não pontuou.
 
 06 Nov, 2015 - 18:06
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Mundial de andebol: Portugal vence  e joga com Israel presença no `play-off`
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 06-11-2015

Meio: RTP Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=487b3392

 
Carlos J Barros - RTP 06 Nov, 2015, 18:06 | Andebol | Portugal venceu esta sexta-feira a Geórgia, por
37-22, na segunda jornada do Grupo 4 de apuramento para o 'play-off' do Mundial2017 de andebol, e
vai discutir a qualificação no sábado com Israel. Depois de ter empatado o primeiro encontro com a
Estónia (28-28), Portugal somou hoje o primeiro triunfo, passando a somar três pontos, menos um do
que Israel. Para garantir o apuramento, a seleção portuguesa precisa de vencer Israel, que venceu
hoje a Estónia (28-25), equipa que com um ponto está já afastada da qualificação, tal como a
Geórgia, que ainda não pontuou. Please enable JavaScript to view the Powered by Disqus.
 
 06 Nov, 2015, 18:06|
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Portugal goleia Geórgia
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 06-11-2015

Meio: Sapo Online - Sapo Desporto Online

URL:http://desporto.sapo.pt/andebol/artigo/2015/11/06/portugal-goleia-georgia

 
06-11-2015 18:29
 
 A seleção portuguesa de andebol disputa o pré-apuramento para o Mundial de França 2017.
 
 Selecionador português de andebol.
 
 Por SAPO Desportosapodesporto@sapo.pt
 
 Portugal goleou esta sexta-feira a Geórgia por 37-22, em encontro da segunda jornada da fase de
pré-qualificação para o Mundial de 2017.
 
 A seleção orientada por Rolando Freitas corrigiu assim o percalço que teve no primeiro encontro em
registou um empate a 28 golos com a Estónia.
 
 Agora, para se apurar para o play-off, a formação lusa terá de bater Israel na terceira jornada, a
seleção da casa, uma vez que este apuramento se disputa em Tel Aviv.
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Sporting da Horta visita AA Avanca para acertar contas da 1ª jornada
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 06-11-2015

Meio: Sapo Online - Sapo Desporto Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=840cbe34

 
06-11-2015 16:50
 
 O jogo entre AA Avanca e SC Horta tem início às 18h00.
 
 Jogadores do Sporting da Horta celebram uma vitória
 
 Por SAPO Desportosapodesporto@sapo.pt
 
 O AA Avanca recebe, este sábado, o SC Horta, no jogo que vai completar a 1ª jornada do
Campeonato Fidelidade Andebol 1.
 
 O Avanca vai procurar não perder pontos em casa frente ao último classificado que, por sua vez, vai
procurar a vitória e os três pontos, que garantem uma subida na tabela classificativa.
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Israel no caminho de Portugal para o ´play-off´ do Mundial
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 06-11-2015

Meio: Sapo Online - Sapo Desporto Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=45ae7343

 
06-11-2015 17:47
 
 Seleção portuguesa vence Geórgia e joga com Israel presença no 'play-off' do Mundial de andebol.
 
 Moreira Almeida em ação contra a Estónia
 
 Por SAPO Desporto c/Lusasapodesporto@sapo.pt
 
 Portugal venceu hoje a Geórgia, por 37-22, na segunda jornada do Grupo 4 de apuramento para o
'play-off' do Mundial2017 de andebol, e vai discutir a qualificação no sábado com Israel.
 
 Depois de ter empatado o primeiro encontro com a Estónia (28-28), Portugal somou hoje o primeiro
triunfo, passando a somar três pontos, menos um do que Israel.
 
 Para garantir o apuramento, a seleção portuguesa precisa de vencer Israel, que venceu hoje a
Estónia (28-25), equipa que com um ponto está já afastada da qualificação, tal como a Geórgia, que
ainda não pontuou.
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Portugal vence Geórgia e joga com Israel presença no ´play-off´ do Mundial de
andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 06-11-2015

Meio: Sapo Online - Sapo Notícias da Agência Lusa Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=5a6d7748

 
6 de Novembro de 2015, às 17:59
 
 Portugal venceu hoje a Geórgia, por 37-22, na segunda jornada do Grupo 4 de apuramento para o
'play-off' do Mundial2017 de andebol, e vai discutir a qualificação no sábado com Israel.
 
 Depois de ter empatado o primeiro encontro com a Estónia (28-28), Portugal somou hoje o primeiro
triunfo, passando a somar três pontos, menos um do que Israel.
 
 Para garantir o apuramento, a seleção portuguesa precisa de vencer Israel, que venceu hoje a
Estónia (28-25), equipa que com um ponto está já afastada da qualificação, tal como a Geórgia, que
ainda não pontuou.
 
 NFO // NFO
 
 Lusa/Fim
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Andebol vitoriano aponta 
a mais um triunfo caseiro
O andebol sénior vito-

riano volta a jogar 
este sábado, a par-

tir das 17 horas, no pavi-
lhão Antoine Velge. Em jo-
go a contar para a 6ª jor-
nada do Campeonato Na-
cional da 2ª divisão – 1ª fa-
se da Zona Sul, os sadinos, 
treinados por António San-
tos, terão pela frente a for-
mação do 1.º Dezembro.

O desafi o deixa antever 
um certo favoritismo pa-
ra a equipa verde e branca, 
que está a ter um desem-
penho muito favorável nes-
te arranque de temporada 

competitiva, mas a prova 
também é reconhecida pe-
lo grande grau de difi cul-
dade, pelo que os jogado-
res vitorianos terão de fa-
zer vincar a sua qualidade.

Recorde-se que fechados 
os primeiros cinco jogos do 
campeonato, o Vitória ocu-
pa a 5ª posição na tabela 
classifi cativa, com 13 pon-
tos somados, em resultado 
de quatro triunfos e ape-
nas um desaire, totalizan-
do 123 golos marcados e 
107 sofridos.

Números que contras-
tam com o conseguido pelo 

adversário deste sábado. O 
1.º Dezembro apenas ven-
ceu por uma vez no cam-
peonato e por isso, apre-
senta-se em Setúbal no 10º 
lugar da tabela geral que 
envolve 14 equipas concor-
rentes a um lugar na se-
gunda fase da prova.

Além do Vitória-1º De-
zembro, a 6ª jornada do 
campeonato da 2ª divisão 
tem agendaos os seguintes 
embates: Sismaria-Marien-
ses; Boa-Hora-Benfi ca ‘B’; Al-
mada-Torrense; Loures-Ílha-
vo;  Benavente-aldo do Moi-
nho e Juve Lis-CDE Camões.

[ DR �
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Andebol tigre em frente na Taça de Portugal 
A equipa de andebol de 

seniores masculinos do Spor-
ting Clube de Espinho pas-
sou à segunda eliminatória 
da Taça de Portugal ao ven-
cer o Pombal por 23-39 (10-19 
ao intervalo), em encontro 
realizado no pavilhão do ad-
versário. Os Tigres irão jogar 
a segunda eliminatória da 
Taça do próximo dia 15, Na 
Nave Polivalente de Espinho, 
às 15 horas, defrontando a 
equipa do Clube Andebol 
Leça (Associação de Andebol 
do Porto), também da 3.' Di-
visão. 

Por sua vez, a equipa de 
juvenis masculinos foi ao Pa-
vilhão da Escola Fontes Pe-
reira de Melo, no Porto, bater 
o Boavista por 26.30 (13-15, 
ao intervalo), em encontro a 
contar para o Campeonato 
Nacional da 1.a Divisão. 

Por fim, a equipa de inici-
ados do Sporting de Espinho 
foi ao pavilhão de S. Paio de 
Oleiros perder com os locais 
por 27-20 (13-11 ao interva-
lo). 

Seniores (Taça de Portu-
gal) - Tiago Sousa, Vítor Pe-
reira e João Ribeiro (guarda-
redes); Bruno Antunes (8 go-
los), Pedro Almeida, João 
Domingues (2), André Ma-
chado (4), Manuel Sousa (1), 
André Sousa (4), Filipe La-
garto (1), Gustavo Silva (4), 
Francisco Lopes (3), Ricardo 
Soares (7), Tiago Ferreira (3) 
e José Capela (2). 

Treinador: Pedro La-
garto. 

Juvenis - Francisco Vas-
concelos e João Castro (guar-
da-redes); Jorge Ferreira (2 
golos), João Póvoa (3), Tiago 
Fonseca, Tiago Guedes (6), 
António Pinto (10), João Soa-
res, José Cruz, Leonardo 
Morgado, Artur Pinto, José 
Caetano (2), Tiago Soares, 
João Furtado (3), Guilherme 
Baptista e Ivo Bernardo (4). 

Treinador: Mário Lopes. 
Iniciados - Gonçalo Lou-

reiro, Bruno Aguiar e Ruben 
Aguincha (guarda-redes); 
João Fé lix, Sérgio Maganinho, 
Pedro Salvador (6 golos), 
André Sousa (2), Ricardo Sil-
va (8), Bruno Lourenço (1), 
Bruno Castro, Manuel Melo 
(1), Manuel Campos, Gonça-
lo Pinto, Frederico Queirós e 
Nuno Lima (2). 

Treinador: Vítor Pinhal. 
Próximos jogos: Sporting 

de Espinho-Monte (seniores 
masculinos), sábado, às 20 
horas, na Nave Polivalente 
de Espinho; Sporting de Es-
pinho-Académico Viseu (ju-
niores masculinos), domin-
go, às 17 horas, na Nave 
Polivalente de Espinho; Spor-
ting de Espinho-Lamego (ju-
venis masculinos), sábado, às 
16 horas, na Nave Polivalente 
de Espinho; Sporting de Es-
pinho-Académica de Coim-
bra (infantis masculinos), sá-
bado, às 18 horas, na Nave 
Polivalente de Espinho. 
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Andebol Taça junta
Sismaria e SIR 1.º 
de Maio

O fim-de-semana serviu para
jogar-se a 1.ª eliminatória da Taça
de Portugal, em andebol
masculino. Realce para o SIR 1.º
de Maio, de Picassinos, e para a
Sismaria, de Leiria, que venceram
o Alavarium (43-24) e o Ílhavo (28-
34), respectivamente, e vão
encontrar-se na 2.ª ronda, a 15 de
Novembro, na Marinha Grande.
Isenta na 1.ª ronda, a Juve Lis, irá
defrontar, em Coimbra, a
Académica. NDA Pombal e
Batalha AC foram eliminados.
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Equipa de Leiria na Champions Cup de andebol de praia

As 100 ondas querem surpreender a Europa
� É já hoje, quinta-feira, às 9:45 horas,
que as meninas 100 ondasentram em
acção na Taça dos Campeões de an-
debol de praia, competição que, a
exemplo do ano passado, vai decor-
rer na Playa del Inglés, na Gran Ca-
nária, até ao próximo domingo. A
equipa de Leiria, tricampeã nacional,
volta a representar Portugal e na pri-
meira fase terá como adversárias as
Beachqueens, da Suíça, OVB Beach
Girls, da Hungria, Skrim Kongsberg, da
Noruega, BHC Dubrava, da Croácia, e
Strandgeflüster Minden, da Alema-
nha. 

O treinador, Paulo Félix, aponta
como objectivo para esta participação
ficar num dos quatro primeiros luga-
res do grupo, o que garantirá um lu-
gar nos quartos-de-final da prova,

melhorando, assim, a prestação de
2014. No entanto, nem tudo tem sido
fácil para este grupo que domina o an-
debol de praia feminino nacional.
“As dificuldades passaram ainda pela
preparação da equipa, que tem atle-
tas de vários clubes de pavilhão. Por
outro lado, não vamos levar todas as
atletas, sendo que quatro delas não fa-
zem os jogos do primeiro dia por
motivos profissionais.”

Sem contar com grandes apoios,
viu-se ainda obrigado a organizar
uma competição nocturna para con-
seguir angariar algum dos 6 mil euros
que custa esta participação que não
conta com apoios financeiros de ne-
nhuma entidade oficial. Agora é hora
de jogar. As partidas são transmitidas
em directo em grancanariabhb.com. 

DR
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Sucesso total 
no topo do futebol 
e futsal 

Jornada em grande para as 
equipas da região nos principais 
campeonatos de futebol. Em mas-
culinos três vitórias (U. Leiria e 
Caldas mais isolados no topo), 
em femininos duas. No futsal, 
o mesmo cenário: duas vitórias 
para Golpilheira e Louriçal na I 
divisão feminina, vitória mínima 
do Burinhosa na Liga masculina. 
Em andebol, a Juve Lis perdeu 
pela primeira vez na II divisão 
masculina, em jogo antecipado. E 
no hóquei, o Turquel perdeu em 
femininos e masculinos, ao passo 
que, na III divisão, S. Marinhense 
e Alcobacense não desarmam: na 
próxima jornada defrontam-se. 

Página 68



A69

  Tiragem: 15100

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 21

  Cores: Cor

  Área: 16,00 x 23,88 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 61719875 05-11-2015

Andebol de Praia 100 Ondas e com 
realismo na Taça dos Campeões 
Pelo segundo ano consecutivo 
Leiria tem uma equipa na Taça 
dos Campeões Europeus de an-
debol de praia. A partir de hoje, 
quinta-feira, a 100 Ondas/N. Bel-
chior, representa Portugal na 
competição feminina que decorre 
na Praia do Inglês, Gran Canaria, 
em Espanha. 

Na segunda edição da com-
petição, 100 Ondas repete a pre-
sença com o objetivo de melho-
rar o oitavo lugar de 2014. Mas o 
treinador Paulo Félix é realista: 
há fatores que retiram força à 
equipa maioritariamente cons-
tituída por jogadoras de Leiria 
ë da região. Desde logo, a dispo-
nibilidade. "Estamos com alguns 
problemas, não levamos a equipa 
toda", sublinha. Maria Pereira, 
Joana Espinha e Vera Gorjão (à 
hora do fecho desta edição ainda 
em dúvida) não viajaram. Para 
complicar, Gizelle Vieira, Fátima 
Suaré, Ana Teles e Helena Côrro 
apenas se juntam à equipa mais 
tarde e falham os jogos de hoje. 

"Gostávamos de melhorar a 
classificação do ano passado, mas 
é difícil", reconhece Paulo Félix. 

100 Ondas 
Jogadoras 
Carolina Costa 
Beatriz Santos 
Bárbara Homem 
Joana Biel 
Neuza VAlente, 
Rita Henriques 
Leticia Cobo 
Gizelle Vieira 
Fátima Suaré 
Ana Teles 
Helena Côrro 

Treinador 
Paulo Félix 

Oficiais 
João Portela 
Bruno Ferreira 
Alvaro André 

Até porque as equipas adversárias 
são bastante poderosas. "Estamos 
num grupo muito forte, com a 
atual campeã da Europa - da No-
ruega -, a campeã da Croácia e 
uma equipa da Hungria. São todas 
muito fortes, mas, passando aos 
quartos de final, logo se vê. Sem  

a equipa no máximo, será difícil. 
Vamos tentar fazer o melhor". 

Para complicar, nas últimas 
semanas foi difícil conseguir trei-
nar porque tiveram de se desdo-
brar em iniciativas para arranjar 
apoios que cubram os seis mil 
euros que custa a deslocação à 
Taça dos Campeões Europeus. "A 
preparação tornou-se difícil", mas 
esse é o menor dos problemas da 
100 Ondas, criada em 2013 e que 
junta atletas de diversas equipas 
de pavilhão. "Estamos juntos há 
três anos, não há muita coisa a 
preparar. Pertencem a vários clu-
bes mas dão-se muito bem. Somos 
mesmo 'sem ondas'". 

Complicado é mesmo angariar 
o dinheiro para a viagem. "Esta-
mos muito longe do necessário", 
reconhece Paulo Félix. No sábado, 
a equipa organizou um torneio 
de andebol noturno em Leiria. 
Juntaram 18 equipas e 140 atletas 
e ganhou o EFE Os Tigres. Em 
compensação, 100 Ondas viajou 
para a Gran Canaria com uma 
"claque". "São só cinco, mas vão-
nos acompanhar e dar apoio". 
ML 
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Andebol Club de Lamego – Campeonato Nacional de Juvenis Masculinos 
– 1ª Divisão (1ª Fase - Zona 2)

Defesa permite ganhar jogo!
AC Lamego    24
A.A. São Mamede  18

No passado fim-de-sema-
na, 31 de Outubro, o Andebol 
Club de Lamego recebia em 
sua casa à 6ª jornada a equi-
pa da A.A. São Mamede. 

Numa primeira parte bem 
disputada, onde as defesas 
se superiorizaram aos ata-
ques, mas também muito 
por culpa das falhas técni-
cas cometidas por ambas 
as equipas, registava-se ao 
intervalo um empate a 12 
golos, um resultado que não 
correspondia à superiorida-
de evidenciada no ataque da 
equipa da casa.

Na segunda parte, fruto 
de uma grande exibição do 
guarda-redes do Andebol 
Club de Lamego, aliado a um 
maior acerto das iniciativas 
ofensivas, nomeadamente 
os contra ataques, por parte 
da equipa da casa, permitiu 

que no final da segunda par-
te se regista-se uma diferen-
ça de 6 golos terminando o 
encontro com o resultado de 
24-18 para o Andebol Club de 
Lamego, que assim mantém 
as suas aspirações intactas. 

Mais uma vez os adeptos 

da casa tiveram um papel 
preponderante no incentivo à 
equipa que nunca deixou que 
estes se sentissem sozinhos 
nesta caminhada no campeo-
nato nacional de juvenis.

Andebol Club de Lame-
go: Guedes, Henrique, João 
Reis (5), Rodrigo Pinhel (4), 
André Dias (5), João Nuno 
(2), Diogo Pereira (4), Artur 
Mantoshko, António Sousa, 
Luís Marques, André Co-
ruche (2), João Afonso (2), 
Sérgio Pereira.

Treinador: João Araújo; 
Luís Machado

Diretor: Afonso Ferreira; 
Óscar Furtado; 

Andebol Club Lamego
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FUTEBOL - SENIORES 
DIVISÃO DE HONRA 

Estremoz a somar 
O conjunto estremocense somou dois resultados positivos nas duas jornadas 
disputadas. A vitória em sua casa diante do sempre complicado Fazendas do 
Cortiço (2-0), num encontro em que a equipa "encarnada" demonstrou a sua 
superioridade materializada em dois golos apontados por Jójó e Rui Lopes e 
uma igualdade (1-1) obtida no Campo Cunha Rivara, em Arraiolos frente ao 
aguerrido Lusitano Arraiolense. Resultados estes que podem guindar a equipa 
do Estremoz na rota da tão almejada tentativa de regresso à elite distrital. 

3'' JORNADA (18/10) 

Estremoz, 2 - Fazendas do Cortiço. 0. Casa da Cultura do Corval, 3 - Cabrela, 1, 
Santana do Campo, 1 - Alcaçovense, 4, Valenças (Ciborro), 2 - Arraiolense, 5 e 
Unidos da Giesteira, 1 - União de Montemor B, 2. Folgou o Estrela de Vendas 
Novas. 

4' JORNADA (25/10) 

Arraiolense, 1 - Estremoz, 1, Alcaçovense, 1 - Casa da Cultura do Corval, 0, 
Fazendas do Cortiço, 3 - Santana do Campo, 0, União de Montemor B, O -
Valenças, 7 e Estrela de Vendas Novas, 4 - Giesteira, 2. Folgou o Cabrela. 

CLASSIFICAÇÃO 
1° Alcaçovense, 12 pontos, 2° Estrela de Vendas Novas, 9, 3° Arraiolense, 7, 4° 
CF Estremoz, 7, 5° Valenças, 6, 6° Corval, 6, 7° Fazendas do Cortiço, 6, 8° 
Cabrela, 3, 9° União de Montemor B, 3, 10° Giesteira, O e 11° Santana do 
Campo, 0. 

PRÓXIMAS JORNADAS 

5'' JORNADA (08/11) 

Estremoz - União de Montemor B, Cabrela - Alcaçovense, Corval - Fazendas 
do Cortiço, Santana do Campo - Arraiolense e Valenças - Estrela de Vendas 
Novas. Folga o Giesteira. 

68  JORNADA (15/11) 

Estrela de Vendas Novas Estremoz, Fazendas do Cortiço - Cabrela, Arraiolen-
se - Corval, União de Montemor B - Santana do Campo e Gisteira - Valenças. 
Folga o Alcaçovense. Rui Caeiro 
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ACV EM BRAGA
E ESPOSENDE

No passado fim-de-semana, as equipas feminina e
masculina de iniciados AC Vermoim defrontaram em Braga
o ABC; a equipa de seniores foi a Esposende defrontar a
formação da Juvemar.
Os atletas ACV mostraram a sua qualidade, ainda que
com sorte diferente no resultado, em função da qualidade
dos adversários e do estado de preparação.
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ANDEBOL
DIDÁXIS COM VITÓRIAS

EXPRESSIVAS
No sábado, a equipa sénior da Didáxis venceu, por 11 go-
los de diferença, a formação do ABC/Manabola. Ao intervalo
já vencia por 16-9 e no final o resultado fixou-se em 32-
21. Para isso contribuiu a eficácia ofensiva das atletas Diana
Oliveira, com 7 golos, e de Filipa Gonçalves, com 8 tentos.
Foi um jogo em que as atletas da AA Didáxis mostraram
que, apesar de um jogo menos conseguido, têm argu-
mentos e qualidade.
No domingo, as iniciadas defrontaram, em casa, a equipa
do Juventude do Mar e perderam por números que, após
a 1ª parte, não seriam de esperar. Ao intervalo, o resultado
era de 13-16, no entanto na 2ª parte a AA Didáxis acu-
mulou erros ofensivos que permitiram que a equipa adver-
sária se destacasse em definitivo. Mesmo assim, boa
prestação da guarda-redes da AA Didáxis, Maria Amaro.
As juniores estraram em campo logo a seguir e tiveram
um jogo descansado, pois o AC Caminha não conseguiu
discutir o jogo. Nos primeiros minutos, a AA Didáxis já
ganhava por 10-0. A primeira parte terminou com números
pouco habituais neste escalão com a equipa da casa a
vencer por 24-1. A 2ª parte apenas serviu para avolumar
o resultado que se cifrou nuns expressivos 46-4. Cristina
Pontes e Diana Oliveira foram as atletas com maior acerto
ofensivo, com 9 e 10 golos apontados.
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PRÉMIO JOVI_NS GAS  '2015 
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Prensa para vinho e esmagador 
Prensa para vinho e esmagador para pequenos pro-
dutores vinícolas. Aspeto inovador no mercado: duplo 
acionamento mecânico e manual. Daniel José Lopes 
Antunes, 18 anos, Salvaterra de Magos - Escola Profis-
sional de Coruche 
CURRÍCULO - Prémio ideia inovadora - concurso nacio-
nal de protótipos tecnológicos 2015 organizado pela 
Associação Nacional de Professores de Eletrotecnia e 
Eletrónica 

Área Empreendedorismo 

Projeto Safer Bedbound Care 
Cama ortopédica multiarticulada que, para além dos mo-
vimentos latitudinais realiza movimentos longitudinais, 
o que constitui a inovação do prototipo. Miguel Alexan-
dre Ribeiro de Almeida, 18 anos, Benavente - Escola Pro-
fissional de Salvaterra de Magos • Miguel António Sousa 
Nabiço, 18 anos, Benavente - Escola Profissional de Sal-
vaterra de Magos 
CURRICULO - Menção honrosa no concurso nacional 
"Ciência na escola" - 12a edição 
AMBIÇÃO - Registar patente e comercializar 

Projeto FOR (Future of Recycle) 
Ecoponto inteligente com capacidade para proceder à 
seleção e separação de resíduos domésticos recicláveis 
Diogo Vitorino, 17 anos, Rio Maior - Escola Profissional 
de Rio Maior 
CURRICULO - Prémio Especial de Engenharia na 9a 
mostra da Ciência/ concurso Jovens cientistas investiga-
dores - Fundação da Juventude 2015 • Menção Honrosa 
do concurso de ideias INOVA-DIGESTE 
AMBIÇÃO - Continuar a evolução do protótipo e regis-
tar a patente. 

Projeto 4 x 4 in Schools 
Consiste em avaliar as competências nas áreas de en-
genharia (design, conceção e construção de carroçaria); 
marketing; marca; stand; na construção de um carro (4 
wheels drive). Francisco Santos, 15 anos, Ourém - Colé-
gio S. Miguel - Fátima • Bruno MotaJo, 16 anos, Ourém 
- Colégio S. Miguel - Fátima • Ana Figueira, 16 anos, 
Ourém - Colégio S. Miguel - Fátima 
CURRICULO - Participaram no Campeonato Mundial no 
reino Unido tendo ficado em 7° lugar e ganho o prémio 
Judges Special Award - 2015 • Participaram na final do 4 
x 4 in Schools em Conventry Inglaterra - 2015 
AMBIÇÃO - Dar o seu melhor para tentarem ir nova-
mente ao Mundial em representação de Portugal. 

Projeto IF (Intelligent Flow) 
Criação de um mecanismo que permite poupar água 
durante o processo de obtenção de água quente não 
sendo necessário desperdiçar-se água ou combustível 
para o fazer. João Rodrigues, 17 anos, Santarém - Escola 
Profissional de Rio Maior 
CURRÍCULO - 2° lugar no concurso internacional Intel 
ISEF - maior feira mundial de ciência nas escolas - St 
Pittsburgh EUA 2015 • 1° lugar no concurso ciência na 
escota 2014* 2° classificado no concurso FABLAB EDP 
Challenge 2014 
AMBIÇÃO - Registar a patente do projeto. Começar a 
fabricar e comercializar o protótipo. 

Fertalcume 
Aproveitamento de Resíduos (raspas verdes) da indús-
tria de curtumes para produzir fertilizantes. As raspas 
verdes são um resíduo não curtido da indústria de 
curtumes. Ruben Nascimento Nunes, 16 anos, Alcanena, 
Agrupamento de Escolas de Alcanena 
CURRÍCULO - Projeto vencedor do Prémio INOVA 
Criatividade 2015 ( 3° cliclo do ensino básico e secundá-
rio organizado pelo IAPMEI, Direção Geral de Educação 
e IPDJ) • 1° Prémio do concurso de ideias de negócio 
promovido pela CCDR Centro 
AMBIÇÃO - Contribuir para a valorização e otimização 
dos produtos resultantes da indústria dos curtumes da 
região de Alcanena. 

Ensino/Artes 

Barman 
Diogo Miguel Nunes Lopes, 18 anos, Benavente - Escola 
Profissional de Salvaterra de Magos. 
CURRICULO - Vencedor do concurso Jovem Talento 
da Gastronomia na categoria de Barman • Presença na 
final do concurso de Jovem talento da Gastronomia que 
decorrerá em Novembro 
AMBIÇÃO - Assumir-se como uma referência na sua 
área profissional 

Matemática 
Afonso Pinhal do Canto, 14 anos, Almeirim, Escola Bási-
ca Febo Moniz 
CURRICULO - 1° lugar no concurso nacional Canguru 
Matemático Sem Fronteiras 2015 Categoria Benjamins 
(7°/8° ano de escolaridade) 
AMBIÇÃO - Ter 5 a todas as disciplinas do 9° ano. 

Filosofia 
Maria João Robalo Portijo e Silva, 15 anos, Cartaxo, 
Escola Secundária do Cartaxo 
CURRICULO - Medalha de ouro nas IV Olimpíadas 
Nacionais de Filosofia - 2015 • Representou Portugal nas 
XXIII Olimpíadas Internacionais de Filosofia em Tartu 
(Estónia) 
AMBIÇÃO - Ser investigadora nas áreas de engenharia 
mecânica, aeronáutica ou biomédica. 
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Desporto 

Danças de Salão 
Mariana Alexandra Martinho Alcobaça, 14 anos, En-
troncamento - Academia de Dança do Entroncamento 
• Francisco Eduardo de Carvalho Pedrosa, 15 anos, En-
troncamento - Academia de Dança do Entroncamento 
CURRÍCULO DO PAR - Integra a seleção nacional de 
dança desportiva • Representou Portugal no campeo-
nato do mundo das 10 danças em Rimini Itália - 2015 • 
Convocado para campeonato do mundo danças latinas 
na Letónia e campeonato do mundo em danças stan-
dard na Moldávia • 7 vezes campeão nacional em danças 
latinas • 5 vezes campeão nacional em danças standard 
AMBIÇÃO - Ser cada vez melhor 

Andebol 
Mihaela Oana Minciuna, 16 anos, Alcanena - Juventude 
Amizade e Convívio (JAC) Alcanena 
CURRÍCULO - Internacional pela Seleção Portuguesa 
Sub17 • 13 Internacionalizações • Participação no cam-
peonato da Europa Sub17 na Macedónia 
AMBIÇÃO - Continuar a representar a Seleção Nacional 
Portuguesa • Ter carreira andebolista fora do país 

Andebol 
Patricia Emídio Rodrigues, 17 anos, Alcanena - HSG 
Blomberg (Alemanha) 
CURRÍCULO- Jogadora profissional da 1a divisão no 
clube HSG Blomberg (Alemanha) • Jogadora seleção na-
cional A • Internacional aos 15 anos • 102 internacionali-
zações - seleção sub17; sub18; Subi 9; Sub20; seleção A 
Nomeada 2 vezes para melhor jogadora do Campeonato 
Nacional 1a Divisão Seniores 
AMBIÇÃO - Alcançar a carreira profissional • Tirar o 
curso de Gestão 

Filosofia 
Sofia Cavaca Avelino, 17 anos, Santarém - Escola Secun-
dária Dr. Ginestal Machado 
CURRÍCULO- Representou Portugal nas XXII Olimpíadas 
de Filosofia em Tartu (Estónia) - 2015 • Medalha Prata 
nas IV Olimpíadas Nacionais - 2015 
AMBIÇÃO - Ter excelente percurso académico na área 
da saúde, biologia ou ciências. 

Andebol 
Raquel Ferreira Anacleto, 16 anos, Alcanena - Juventude 
Amizade e Convívio (JAC) 
CURRÍCULO - Internacional pela Seleção Portuguesa 
Sub17 • 13 Internacionalizações• Campeã nacional 
juvenis femininos 2013/2014• Campeã nacional juvenis 
femininos 2011/2012 
AMBIÇÃO -  Jogar num país estrangeiro • Atletismo 

Atletismo 
Carlos Prino, 18 anos, Ourem - Grupo de Atletismo de 
Fátima 
CURRÍCULO - Campeão nacional de Decatlo juniores 
2015 • Possuidor de vários títulos distritais nas diversas 
disciplinas do atletismo 
AMBIÇÃO - Participar em competições internacionais 

Música 
Bruno Filipe Ribeiro Santos, 16 anos, Entroncamento —
Sociedade Filarmónica Riachense 
CURRÍCULO - Vencedor Prémio Jovens Músicos 
organizado pela RTP/Antena2 - 2015 categoria solista 
em trompete menos de 21anos • Tocou a solo com a 
orquesta Gulbenkian, concerto transmitido em direto 
pela RTP2 
AMBIÇÃO - Fazer provas à Escola Superior de Hambur-
go - Alemanha 

Atletismo 
Mariana Rosa António, 17 anos, Abrantes, Sporting 
Clube de Abrantes 
CURRÍCULO - Medalha de bronze em Salto em compri-
mento nos campeonatos mundiais ISF que decorreram 
na China - 2015 • Medalha de prata nos 100mt barreiras 
nos campeonatos mundiais ISF que decorreram na China 
- 2015 
AMBIÇÃO -  Representar Portugal nos Jogos Olímpicos 

Atletismo 
Fabiana Jorge de Sousa, 15 anos, Torres Novas, Núcleo 
Sportinguista de Torres Novas 
CURRÍCULO - Campeã nacional olímpico jovem - 
1000mt • vice-campeã nacional corta mato - 2015 • 
Medalha de bronze no campeonato nacional de juvenis 
(ainda como iniciada) nos 1500m 
AMBIÇÃO - Representar Portugal nos Jogos Olímpicos 
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• 

- •  - 

C-A 

Atletismo 
Nádia Alberto Giovetty Carvalho, 14 anos, Torres Novas 
- Núcleo Sportinguista de Torres Novas 
CURRÍCULO - Campeã nacional Olímpico Jovem -
1500m obstáculos 2015 • Detentora do record nacional 
1500m obstáculos - 2015 • Campeã Nacional corta mato 
escolar - 2015 
AMBIÇÃO - Representar Portugal nas principais provas 
a nível mundial 

Triatlo 
Carolina Leal Vale da Serra, 16 anos, Ourém - Clube 
Natação de Torres Novas - Escola de Triatlo 
CURRÍCULO - Integrou seleção nacional categoria cade-
tes no campeonato europeu de triatlo 2015 • Integrou 
a seleção nacional na Taça da Europa de Triatlo 2015 • 
Vice-campeã Duatlo em cadetes 
AMBIÇÃO - Alcançar resultados de destaque em cam-
peonatos da Europa e do Mundo 

Triatlo 
Ricardo Filipe Lopes Batista, 15 anos, Torres Novas - Clu-
be Natação de Torres Novas - Escola de Triatlo 
CURRÍCULO - Integra a Seleção Nacional de Triatlo 
(cadetes e juvenis 2° ano) • Medalha de bronze no Cam-
peonato Europa - Cat Cadetes e juvenis - 2015 (Espanha) 
• Campeão Nacional Triatlo em juvenis - 2014* Medalha 
de prata Campeonato do Mundo de Biatle em iniciados 
(Guatemala) 
AMBIÇÃO - Lugares do pódio nos campeonatos da 
Europa e do Mundo 

Atletismo 
Patrícia Alexandra Cabral Silva -16 anos, Cartaxo - Asso- 
ciação Escola de Atletismo Rui Silva 
CURRÍCULO - Campeã Nacional 800 mt - Juvenis - 2015 
• Selecionada para participar no Festival Olímpico da 
juventude Europeia na Geórgia • Vice-Campeã Nacional 
Juvenis - 800mt - 2014 • Campeã Nacional Olímpico 
Jovem - 800 mt • Campeã Nacional Mega -Km • Vice-
-campeã Nacional Pista Coberta 800 mt - juvenis 
AMBIÇÃO - Melhorar as performances desportivas 

Triatlo 
Joana Beatriz Matos Luís Miranda, 14 anos, Torres No-
vas - Clube Natação de Torres Novas - Escola de Triatlo 
CURRÍCULO - Integra a seleção nacional no Campeo-
nato da Europa (cadetes e juvenis) • Campeã Nacional 
de triatlo por estafetas em 2014 • 4a classificada no 
Campeonato Nacional de Triatlo em 2012 
AMBIÇÃO - Conseguir resultados de destaque em Cam-
peonatos da Europa e do Mundo 

Basquetebol 
Mariana Barata Silva, 16 anos, Rio Maior - Clube Basket 
de Rio Maior 
CURRÍCULO - Vice- Campeã da Europa Sub16 • Interna-
cional desde os 14 anos • Atleta interna no Centro de 
Alto Rendimento em Lisboa desde 2013 
AMBIÇÃO - Continuar a representar a seleção nacional 
Jogar na equipa do Benfica 

Triatlo 
Alexandra Bettencourt Isabelinha Valério dos Santos, 
17 anos, Almeirim - Clube Desportivo "Os Águias" de 
Alpiarça 
CURRÍCULO - Campeã nacional triatlo cadetes 2014 • 
Representa a seleção nacional de triatlo desde 2013 • 6a 
classificada na Taça Europa de Triatlo em Viena 
AMBIÇÃO - Participar no campeonato de mundo de 
triatlo em Chicago 

Triatlo 
José Pedro Ferreira Vieira, 14 anos, Torres Novas - Clube 
Natação de Torres Novas - Escola de Triatlo 
CURRÍCULO - Campeão nacional triatlo categoria inicia-
dos 2014 • Praticante com estatuto de alto rendimento 
2014 • Medalha ouro campeonato da Europa Biatlo 2013 
• Medalha prata campeonato do mundo Biatlo infantis 
AMBIÇÃO - Conquistar lugares no pódio nos campeona-
tos da Europa e do Mundo 

Equestre - Equitação Desportiva 
Adaptada 
Gonçalo Pereira Marques -16 anos, Ourém - Sporting 
Clube de Portugal 
CURRÍCULO - 1° lugar no campeonato nacional - Sub18 
• 5° lugar no campeonato nacional absoluto 
AMBIÇÃO - Representar a Seleção nos jogos europeus 
e mundiais 
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Equestre - Hipismo 
Jorge Maria Dewaele Pereira Escudeiro, 14 anos, Tomar 
CURRÍCULO - Campeão Nacional de pré-juvenis - 2015 
• 2° lugar Taça da Juventude - 2014 • Diversos primeiros 
lugares em concursos nacionais 
AMBIÇÃO - Integrar a Seleção Nacional • Classificar-se 
em todos os concursos 

Futebol 
Ana Margarida Martins Silva, 15 anos, Ferreira do Zêzere 
- Clube Atlético Ouriense 
CURRÍCULO - Internacional pela Seleção Portuguesa na 
categoria sub-16 • Integrou equipa masculina futebol 7 
de Ferreira do Zêzere nos escalões infantil e iniciados 
• Representou a seleção distrital de iniciados sendo a 
única jogadora feminina a fazê-lo 
AMBIÇAO - Ser uma das melhores jogadoras femininas 
portuguesa • Continuar na Seleção Nacional • Jogar num 
país estrangeiro 

Futebol 
Henrique Ferreira Grazina Martins de Sá, 10 anos, Santa-
rém - S.L.Benfica 
CURRÍCULO - Jogador do S.L.Benfica há 4 anos • 
Campeão da Associação Futebol Lisboa - categoria 
Benjamins (Sub10) (2014-2015) • Campeão distrital de 
diversas categorias • Participou em diversos torneios in-
ternacionais defrontando equipas: Barcelona, Liverpool, 
Bayern Munique, Chelsea, Juventus, Manchester City 
AMBIÇÃO - Representar as cores de Portugal pela 
seleção nacional 

Esqui 
Marta Matias Ferreira Carvalho, 10 anos, Cartaxo - Ski 
Club Portugal 
CURRÍCULO - Campeã Nacional Slalon Gigante - Flocos 
(II) (10-12 anos) 2014/2015 • Ganhou todas as provas do 
calendário da Federação Portuguesa de Desportos de 
Inverno na época 2014/2015 • Participou em diversas 
provas internacionais em Espanha (Bejar;Sierra Nevada; 
Formigai) 
AMBIÇÃO - Continuar a ser Campeã Nacional nos 
próximos escalões e em todas as especialidades (Staton; 
Slalon Gigante e Super G) 

Futebol 
Afonso Carvalho Machado, 10 anos, Cartaxo -
S.L.Benfica 
CURRÍCULO - Jogador S.L.Benfica há 4 épocas • Cam-
peão da Associação Futebol Lisboa - categoria Benja-
mins (Sub10) (2014-2015) • Campeão da Associação Fu-
tebol Lisboa - categoria Traquinas A - Campeão distrital 
(2013-2014) • Campeão da Associação Futebol Lisboa 
- categoria Traquinas B - Campeão distrital (2012-2013) • 
Participou em diversos torneios internacionais defron-
tando equipas: Barcelona, Liverpool, Chelsea, Juventus, 
Manchester City, Inter Milão 
AMBIÇÃO - Ser jogador profissional no Benfica 

Futebol 
Lucas Rodrigues Carvalho dos Anjos, 11 anos, Santarém, 
Sporting Clube de Portugal 
CURRÍCULO -Jogador do Sporting Clube Portugal des- 
de 2015 - categoria traquinas 
AMBIÇÃO - Ser jogador profissional 

• 

Futebol 
João Pedro Fernandes Cardoso, 11 anos, Alpiarça -
S.L.Benfica 
CURRÍCULO -Jogador do S.L. Benfica desde 2010 
AMBIÇÃO - Ser profissional de futebol 

Futebol 
Francisco Maria Rosa Falcão, 13 anos, Abrantes -
S.L.Benfica 
CURRÍCULO - Jogador SL Benfica - época 2014/2015 • 
Campeão Associação Futebol Lisboa - iniciados • Vence-
dor Winter Cup Zenit St. Peterburg - 2015 
AMBIÇÃO - Ser internacional da seleção A 

Futebol 
Maria de Fátima Clemente Ribeiro, 16 anos, Vila Nova da 
Barquinha - Clube Atlético Ouriense 
CURRÍCULO - Integra a Seleção Nacional de Futebol cat. 
Sub16 desde 2014 
AMBIÇÃO - Ser internacional da equipa sénior de Por-
tugal 
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GUILHERME LOPES 
CAMPEÃO NACIONAL DE JUDO 

2015 JUVENIS 

ATLETA DO SPORTING 

CLUBE DE TOMAR 

Judo 
José Eduardo Ralha F. M. Cardoso, 14 anos, Tomar -
SCOCS Sem Soldos 
CURRÍCULO - Campeão nacional de juvenis - 2015 • Me-
dalha bronze no Campeonato Nacional Juvenis - 2014 
AMBIÇÃO - Participar em campeonatos internacionais 
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Futebol 
Martim Maria Ferreira, 9 anos, Santarém - S.L.Benfica 
CURRÍCULO - Jogador do S.L. Benfica desde época 
2013/2014 • Campeão distrital Lisboa - Cat. Traquinas A 
Capitão de equipa - Traquinas A 
AMBIÇÃO - Ser jogador profissional de futebol 

Ginástica 
Ana de Oliveira Gomes, 17 anos, Alpiarça - Clube de 
Trampolins de Salvaterra de Magos 
CURRÍCULO - Campeã nacional em trampolim individual 
em 2015 Categoria Juvenis Elite • Representa a Seleção 
Nacional desde 2012 • Medalha de bronze no campeo-
nato do mundo em trampolim individual • Campeã do 
mundo em Trampolim sincronizado realizado em Dayto-
na Beach (EUA) - 2014 • Ganhou 10 títulos nacionais 
AMBIÇÃO - Estar presente nos Jogos Olímpicos de 
2020 • Continuar a representar a Seleção Nacional • 
Conquistar títulos internacionais 

Judo 
Guilherme Pereira Lopes, 13 anos, Tomar - Sporting 
Clube de Tomar 
CURRÍCULO - Campeão Nacional Juvenis - 2015 • Inte-
grou a Seleção Nacional de Juvenis • Medalha Bronze 
Torneio Internacional de Valdemouro - Madrid 
AMBIÇÃO- Ser um grande judoca no futuro 

Ginástica 
Francisco Gabriel Rodrigues Santos, 15 anos, Torres 
Novas - União Desportiva e Recreativa da Zona Alta 
CURRÍCULO - Campeão nacional de cavalo com arções -
2015 • Vice-campeão nacional nas paralelas e barra fixa 
- 2015 • Ginasta na 1a divisão em todos os aparelhos da 
Ginástica Artística Masculina 
AMBIÇÃO - Participar no campeonato da Europa de 
Juniores na época 2017/2018 

Judo 
Bruno Ricardo Antunes Barros, 14 anos, Tomar - SCOCS 
Sem Soldos 
CURRÍCULO - Campeão nacional em -46kg - 2015 • Vice- 
-Campeão nacional em -50 kg - 2015 
AMBIÇÃO - Representar Portugal nos Jogos Olímpicos 

Ginástica 
João Francisco Diniz Antunes, 14 anos, Tomar, Socieda-
de Filarmónica Gualdira Pais 
CURRÍCULO  -  Campeão Nacional de Trampolim Indivi-
dual (escalão juvenil divisão base- 2015 • 3° classificado 
Copa Galícia 2015 - Trampolim Individual (escalão U14) 
AMBIÇÃO -  Ser campeão nacional de trampolim indivi-
dual no escalão junior divisão base 

Judo 
Patrícia Fernandes Sampaio, 16 anos, Abrantes - Socie-
dade Filarmónica Gualdim Pais 
CURRÍCULO - Campeã Nacional de Juniores - 2015 
Campeã Nacional de Cadetes - 2014 • Campeã Nacional 
de Juvenis - 2013 • 5° lugar Taça Europa Juniores - 2015 
• Diversos lugares de honra em torneios internacionais: 
Berlim, Corunha, Teplice, Toulouse, Vigo 
AMBIÇÃO - Participar nos Jogos Olímpicos 
Obter um bom resultado no Campeonato da Europa 

Natação 
Tiago Filipe Carvalho Campos - 16 anos, Salvaterra de 
Magos - Scalabiswim Club Natação Santarém 
CURRÍCULO -  Campeão Nacional juvenil S km (águas 
abertas) -2015 • Vice-campeão nacional 5km (indoor) • 
1° lugarjuvenil - 23° Circuito de Mar do Algarve 

1 AMBIÇAO -  Ser campeão europeu e olímpico 
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Natação 
Maria Madalena Sousa da Silva, 17 anos, Abrantes - Clu-
be Náutico de Abrantes 
CURRÍCULO - Campeã nacional absoluta 50m bruços 
2015 • Integrou a seleção nacional de desporto escolar 
no campeonato mundial e europeu • Detentora de 10 
recordes de junior e 11 absolutos 
AMBIÇÃO - Representar a seleção nacional • Baixar dos 
33 segundos nos 50m bruços em 2016 
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Natação 
Mafalda Sofia Jorge Rosa, 12 anos, Rio Maior - Clube de 
Natação de Rio Maior 
CURRÍCULO - Campeã Nacional 50, 400 e 800 metros 
livres • Recordista nacional 1500 m livres • Obteve o 2° 
lugar nos 400mt livres no Meeting de Berlim 
AMBIÇÃO - Estar presente nos Jogos Olímpicos de 
2020 

Rugby 
Guilherme Valente Vieira Curto, 16 anos, Santarém - 
Rugby Club de Santarém 
CURRÍCULO - Integrou a Seleção Nacional de Rugby 
Sub 16 (Lobinhos) - 2015 e 2014 • Integrou a Seleção 
Nacional de Rugby Sub 14 • Conquistou o 1° lugar Inter-
national Rugby Youth Festival- 2015 
AMBIÇÃO - Integrar a seleção nacional (Os Lobos) 

Natação 
Frederico Sucena Riachos,17 anos, Gotegã - Núcleo 
Sportinguista do Concelho da Golegã 
CURRÍCULO - Integra seleção nacional júnior • Integrou 
seleção nacional juvenis • Recordista nacional juvenil 50 
mt Livres 
AMBIÇÃO - Atingir os mínimos para o campeonato da 
Europa/2016 

Taekwondo 
Filipa Isabel Rafael Bastos, 16 anos, Almeirim - Associa-
ção 20Kms de Almeirim 
CURRÍCULO - Campeã nacional Sub21 - 2015 • Campeã 
nacional juniores - 2015 • Campeã nacional cadetes -
2013 
AMBIÇÃO - Integrar a seleção nacional para disputar o 
Campeonato Europeu de Juniores e revalidar os títulos 
alcançados 

Ténis 
Maria do Carmo Matos Lima Ruivo Ribeiro, 12 anos, 
Santarém - Clube Ténis Santarém 
CURRÍCULO - Integra a Seleção Nacional de Sub 12, 
tendo jogado em Agosto 2015 contra a Finlândia, Grã-
-Bretanha, Chipre e Polónia • Campeã Nacional em pares 
mistos (sub 12) - 2015 • Campeã Nacional Sub 10 - 2013 
• Campeã Nacional em pares mistos (sub 14) em 2014 • 
Selecionada para participar no Campeonato Europeu de 
Sub12 
AMBIÇÃO - Ser Campeã Nacional Sub 12 • Obter um 
bom resultado na Nations Challenge - Holanda 2015 

Natação 
José Henriques da Luz - 16 anos, Golegã - Núcleo Spor-
tinguista do Concelho da Golegã 
CURRÍCULO - Campeão Nacional de 100, 200 e 400 
metros livres • Integra a Seleção Nacional • Campeão 
Nacional em 2014, 2013 e 2012 
AMBIÇÃO - Alcançar os minimos para os Europeus de 
Juniores em 2016 

Taekwondo 
Lucian Procopciuc, 14 anos , Almeirim - Associação 
20Kms de Almeirim 
CURRÍCULO - Campeão nacional cadetes 2015 • Cam-
peão nacional cadetes 2014 • 17° no Campeonato da 
Europa de cadetes (Strasbourg)-2015 
AMBIÇÃO - Representar a seleção nacional • Revalidar 
o titulo de campeão 

Badminton 
António Luís Cruz Neves, 13 anos, Ourem - Associação 
Cultural Desportiva CHE Lagoense 
CURRÍCULO - Campeão Nacional de Singular Homens 
e Pares Mistos Subi 3 - 2015 • Vice-campeão Nacional 
de PM Subi 3 - 2015 • Campeão Nacional de PM Subi 3 -
2014 • Campeão Nacional equipas mistas Sub13 - 2014 
AMBIÇÃO - Tentar evoluir o mais possível dentro da 
modalidade 
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Seniores do Póvoa Andebol alcançam primeira vitória
A equipa de seniores do Clube de Andebol 
da Póvoa, criada esta época, conseguiu a 
sua primeira vitória no passado fim de se-
mana, ao vencer o SVR Benfica por 33-26.

Também vitoriosos saíram os minis, com 
um triunfo por 21-14 frente ao Gondomar, no 
jogo de estreia da época. Os infantis também 
saborearam a vitória nesta jornada ao ven-
cer em casa o Rio Tinto por 23-12.

Menos felizes foram as equipas de junio-
res e iniciados, que perderam 39-30 com o 
CPN e 25-21 com o AA São Mamede, res-
petivamente.

Poveiros vitoriosos no fim de semana

Página 81



A82

  Tiragem: 3000

  País: Portugal

  Period.: Mensal

  Âmbito: Regional

  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 25,40 x 28,37 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 61735692 28-10-2015 | Folha Desportiva

Centenas de atletas, treinadores, dirigentes e clubes 
do concelho da Póvoa de Varzim vão ser reconheci-
dos pelo Município da Póvoa de Varzim, na noite de 
20 de novembro, sexta-feira, numa cerimónia que 
terá lugar no Pavilhão Municipal, espaço central e 
nobre do desporto poveiro.

Depois da I Gala, realizada há um ano no Cine Tea-
tro Garrett, Aires Pereira, presidente da Câmara 
Municipal da Póvoa de Varzim, e que assume igual-
mente o Pelouro do Desporto, entendeu deslocar 
esta sessão para uma das infraestruturas despor-
tivas, onde se exibem e se consagram muitos dos 
campeões do desporto local.  

A mudança verifica-se porque no concelho “aumen-
tou o número de campeões, fruto do seu trabalho 

PAVILHÃO MUNICIPAL 
ACOLHE GALA
DE DESPORTO 
A 20 DE NOVEMBRO

ENTRADA GRATUITA 
E MODALIDADES 
GALARDOADAS

Para acomodar da melhor forma todos aqueles 
que pretendam assistir ao espetáculo da II Gala 
do Desporto da Póvoa, no Pavilhão Municipal, a 
autarquia informa que as entradas são gratui-
tas, mas sujeitas a convite, que podem ser obtidos 
através das associações.

Durante a sessão serão reconhecidas mais de 200 
pessoas, entre atletas, treinadores, dirigentes das 
modalidades de: Andebol, Atletismo, Basquetebol, 
Ciclismo, Dança, Futebol, Futebol de Praia, Futevó-
lei, Karaté, Natação, Polo Aquático, Ténis de Praia, 
Tiro e Voleibol. Haverá lugar a diplomas também 
para o Desporto Escolar com as Atividades Rít-
micas Expressivas, Bodyboard, Boccia, Basque-
tebol e Natação. 

e este ano fomos sensíveis aos pais e amigos que 
desta forma podem estar todos presentes”, explica 
o edil poveiro, que confessa um orgulho ao ver 
“a forma como os atletas fazem questão de onde 
estão, ao vencerem títulos, mostrarem a bandeira 
da Póvoa de Varzim, como o caso do Bruno Tor-
res no Campeonato do Mundo de Futebol de Praia, 
exemplo seguido em muitos outros locais do país 
e do estrangeiro pelos nossos atletas. 

O autarca reforça, ainda, que a II Gala do Desporto 
da Póvoa de Varzim “será o reconhecimento que 
a cidade e as freguesias fazem a todos os distin-
guidos e também é uma forma de incentivar mui-
tos mais a praticarem desporto”, acentuando o 
enorme “movimento desportivo amador na Póvoa 
de Varzim que é algo que não tem paralelo a nível 
do país, através das dezenas de clubes e associa-
ções que integram os vários planos e movimentos 
desportivos locais”.

O crescimento do Desporto
na Póvoa de Varzim

A cerimónia, que terá um condão de dinamismo e 
de distinção, pretende assinalar “o empenhamento 
de uma marca de crescimento da terra” confessa 
Aires Pereira, sendo ainda o evento marcado para 
mostrar “as infraestruturas e o apoio no desen-
volvimento do cariz associativo local, ao realiza-
rem durante 9 meses da época baixa, muitos even-
tos desportivos que trazem até à Póvoa de Varzim 
milhares de pessoas, permitindo desta forma um 
grande contributo para o desenvolvimento da terra”.

Rui Costa foi um dos distinguidos em 2014
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MARÍTIMO ESTEVE QUASE SEMPRE POR CIMA 

Xico Andebol trouxe quinta derrota 
da custosa viagem à Madeira 

Cinco derrotas marcam o percurso 
negativo do Xico Andebol no arranque 
da temporada. O quinto desaire acon-
teceu no passado sábado, na Madeira, 
diante do Marítimo, numa derrota por 
34-29. 

Pressionado pela necessidade de co-
meçar a somar pontos, o Xico Andebol 
viajou até à Madeira com o objectivo 
de conquistar o primeiro triunfo. Mas, 
nunca esteve perto de o conseguir, urna 
vez que o Marítimo esteve quase sem-
pre em vantagem. A equipa madeirense 
chegou ao intervalo a vencer por 17-14. 
Três golos de desvantagem que o Xico 
Andebol não conseguiu reduzir no de-
correr do segundo tempo, sobretudo 
porque não encontrou forma para tra-
var o ataque cia equipa cia casa. 

A paragem que se segue no campeo- 

nato será, certamente, positiva para 
o treinador Gustavo Castro ter tempo 
para trabalhar a sua equipa para as exi-
gências desta época. Este grupo jovem  

ainda não conseguiu adaptar-se a uma 
prova competitiva e também exigente. 

ARITIMO 34 
Tiago Rodrigues, Luís Gama (1), Rodrigo Sousa (4), 
Francisco Silva, Guilherme Nascimento (2), Már-
cio Abreu (6), Hugo Freitas, André Correia, Paulo 
Moura (9), Nélson Silva (5) Bruno Sousa, Fred Rodri-
gues, José Santos, José Castro (2), Diogo Nunes e 
Xavier Barradas (5) 
T: GABRIEL GOMES 

XICO ANDEBOL 29 
Fábio Macedo, Francisco Ribeiro (1), José Santos 
(1), Pedro Correia (8), Carlos Abreu, José Silva (1), 
Rui Oliveira (2), Luís Castro, Luís Sarmento (7), 
Pedro Teixeira (5), José Moreira, Rui Carvalho (3), 
André Ribeiro e Alfredo Bravo (1) 

T: GUSTAVO CASTRO 

LOCAL: Pavilhão do C.S. Marítimo 

Árbitros: Duarte Santos e Ricardo Fonseca 
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ANDEBOL Em jogo da 3.ª jornada do Cam-
peonato Nacional da 3.ª Divisão de Seniores 
Masculinos, a formação do Feirense rece-
beu e venceu, no Pavilhão da Lavandeira, a 
equipa do ACD Monte,que ainda não tinha 
perdido qualquer jogo, por 26-20. Com esta 
excelente vitória a formação do Feirense, 
ainda que com um jogo a menos, assume 
a vice-liderança do campeonato.
O encontro começou com a jovem equipa 
do Feirense a mandar no jogo e a surpreen-
der por completo a formação visitante que 
nunca evidenciou capacidade de reagir ao 
melhor jogo dos azuis, daí a vantagem de 
seis golos ao intervalo. Na 2.ª parte, fruto 
das muitas exclusões para os atletas do 
Feirense, o jogo foi mais equilibrado, mas 
nunca esteve em causa a vitória, que até 
poderia ter sido mais expressiva.
Pelo Feirense alinharam e marcaram: Rui 
Leite, Tiago Leite, João Cardoso (2), Nuno 

Reis, Fábio Cardoso (3), César Macedo (2), 
Miguel Borges (3), António Oliveira, Carlos 
Madureira (9), Pedro Machado (5), Diogo 
Tavares (2), Mário Barbosa, Miguel Barbosa, 
Orlando Oliveira e Pedro Ribeiro. Treinador: 
Manuel Gregório 

Resultados dos restantes 
escalões de formação
Campeonato Nacional de Infantis | Fase 
Regional | 2ª Jornada
CD Feirense “B” 28-17 ACD Monte
CD Feirense “A” folgou nesta jornada.
Campeonato Nacional Iniciados | Fase Re-
gional | 4ª Jornada
AD Sanjoanense 41-39 CD Feirense “A”
CD Feirense “B” folgou nesta jornada
Campeonato Nacional de Juvenis 1ª Divisão 
| 5ª Jornada
CD Pateira 30-32 CD Feirense 
(Ver tabela classificativa na página 30)

Feirense Derruba 
o líDer acD monte
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ANDEBOL Na 2.ª jornada do Campeonato 
Nacional Seniores Masculinos, da 2.ª divi-
são, o S. Paio de Oleiros foi derrotado pela 
equipa GC Santo Tirso (21-32). O Ginásio de 
Santo Tirso foi a S.Paio de Oleiros dispos-
to a demonstrar porque lidera o campeo-
nato somando por vitórias todos os jogos 
efectuados. Com um conjunto recheado 
de bons executantes, imprimiram ao jogo, 
de princípio a fim, um ritmo sem quebras, 
apesar das constantes trocas de jogado-
res. O marcador ia crescendo, como se um 
furacão estivesse a atingir o pavilhão de 
S. Paio de Oleiros. Os atletas da equipa 
da casa tentavam corresponder ao que 
lhes era pedido pelos técnicos, mas eram 
improdutivos os seus esforços. O 11-20 ao 
intervalo parecia indicar que iriam sofrer 
uma derrota por números elevados. Os 

forasteiros eram mais equipa e mereciam 
estar em vantagem.
A equipa de Santo Tirso continuou a de-
senvolver um andebol de 1.ª divisão na 2.ª 
parte, mas nesta fase a diferença entre as 
duas equipas esbateu-se até chegar ao 
ponto de inversão. Os atletas de S. Paio de 
Oleiros estavam a ser mais equipa e lenta-
mente a diferença do marcador começou 
a baixar até aos 20 minutos, altura em 
que perdiam por sete. Uma série anormal 
de defesas do guarda-redes forasteiro e 
bolas nos ferros da baliza, mantiveram a 
baliza dos visitantes incólume nos últimos 
10 minutos, período em que conseguiram 
marcar por cinco vezes, conferindo ao 
marcador números exagerados para o que 
foi a 2.ª parte da equipa de Oleiros. (Ver 
tabela classificativa na página 30)

vitória Do Ginásio santo 
tirso em s. paio De oleiros
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Em jogo da 3ª jornada do 
Campeonato Nacional da 
3ª Divisão de Seniores Mas-
culinos a formação do CD 
Feirense recebeu e venceu 
no Pavilhão da Lavandeira 
a equipa do ACD Monte 
por 26-20, equipa que ainda 
não tinha perdido qualquer 
jogo. Com esta vitória a 
formação do feirense, ainda 
que com um jogo a menos, 
assume a vice-liderança do 
Campeonato.

aNdebol q Por 26-20

Seniores do Feirense vencem líder

O encontro começou 
com a jovem equipa do 
Feirense a mandar no jogo 
e a surpreender por com-
pleto a formação visitante 
que  nunca  evidenciou 
capacidade de reagir ao 
melhor jogo dos azuis, 
daí a vantagem de 6 golos 
ao intervalo. Na 2ª parte, 
fruto das muitas exclusões 
para os atletas do Feirense 
o jogo foi mais equilibra-
do, mas nunca esteve em 

causa a vitória, que até 
poderia ter sido mais ex-
pressiva. 

Pelo CD Feirense alinha-
ram e marcaram: Rui Leite, 
Tiago Leite, João Cardoso 
(2), Nuno Reis, Fábio Car-
doso (3), César Macedo (2), 
Miguel Borges (3), António 
Oliveira, Carlos Madureira 
(9), Pedro Machado (5), 
Diogo Tavares (2), Mário 
Barbosa, Miguel Barbosa, 
Orlando Oliveira e Pedro 

Ribeiro. Treinador: Ma-
nuel Gregório.

CDC Oleiros perde 
em casa

O Ginásio Santo Tirso 
venceu no último sábado 
o CDC Oleiros por 32-21. 
Com um conjunto rechea-
do de bons executantes, os 
tirsenses imprimiram ao 
jogo de princípio a fim um 
ritmo de jogo sem quebras 
apesar das constantes trocas 
de jogadores. O marcador ia 
em crescendo, como se um 
“furacão” estivesse a atingir 
o pavilhão de S. Paio de Olei-
ros. Os atletas da equipa da 
casa tentavam corresponder 
ao que lhes era pedido pelos 
técnicos mas eram infrutíferos 
os seus esforços. O 11-20 ao 
intervalo parecia indicar que 
iriam sofrer uma derrota por 
números elevados. 

Uma série anormal de defe-
sas do guarda-redes forasteiro 
e bolas nos ferros da baliza 
mantiveram a baliza dos de 
S. Tirso incólume nos últimos 
10 minutos, período em que 
o S. Tirso ainda conseguiu 
marcar por 5 vezes confe-
rindo ao marcador números 
exagerados para o que foi a 
segunda parte de uma equipa 
que alia a presença de atletas 
com muitas horas de jogos na 
2ª divisão, com a presença de 
muitos jovens com um imen-
so potencial para crescerem 
na modalidade Andebol.
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Alunos do Agrupamento de Escolas de Santa Comba Dão 
foram laureados numa cerimónia de entrega de prémios 

Os alunos do Agrupamento de Escolas 
de Santa Comba Dão foram laureados 
numa cerimónia de entrega dos diplomas 
aos alunos que concluíram o 12° ano no ano 
transacto, dos prémios Columba, do prémio 
do Desporto Escolar e ainda do prémio 
"Escrever um conto...". A cerimónia 
decorreu no dia 14 de Outubro, pelas 19 
horas, na Casa da Cultura. 

Apresentada por dois alunos do 
Agrupamento de Escolas de Santa Comba 
Dão, Carolina Ferreira e Augusto 
Femandes, a cerimónia foi composta pelos 

seguintes momentos: interpretação 
musical, entrega dos diplomas aos alunos 
que concluíram o 12.° ano, interpretação 
musical, entrega dos prémios Columba por 
ano de escolaridade, entrega do prémio do 
Desporto Escolar, entrega do prémio 
"Escrever um conto...", e uma última 
interpretação musical. 

O primeiro momento musical foi 
protagonizado por Diogo Martins, aluno do 

CMAD — Conservatório de Música e Artes 
do Dão, que interpretou o tema "Stars" do 
musical "Les Misérables", acompanhado ao 
piano pela professora Aukje Sarneel. 

Seguiu-se a entrega dos diplomas aos 
alunos que concluíram o 12° ano, dos 
cursos regulares, dos cursos profissionais e 
do CEF's - Cursos de Educação e 
Formação. 

O segundo momento musical da 
cerimónia foi da responsabilidade de Inês 
Gouveia, aluna do CMAD, que interpretou o 
tema "On my own" do musical "Les 
Misérables". 

De seguida, decorreu a entrega dos  

prémios Columba aos melhores alunos do 
1° ao 12° ano, incluindo os cursos CEF e 
Profissional. O presidente da Câmara 
Municipal, Leonel Gouveia, procedeu à 
entrega dos prémios aos seguintes alunos 
do 1° ano: 3° lugar - Eunice do Carmo Pinto 
Lago e Joana Lavado Jesus, do Centro 
Escolar Centro (CEC), e Inês Ganhão 
Coelho Ilnoco, do Centro Escolar Sul 
(CES); 2° lugar - Díana Amaral Marques 
Alves, do CES; 1° lugar - Duarte Simões 
Martinho, do CES. 

Leonel Gouveia aproveitou para se 

dirigir aos presentes, começando por 
mencionar que a cerimónia era mais um 
momento alto do Agrupamento de Escolas, 
mas sobretudo era um momento alto para 
os jovens premiados e para as suas 
famílias. Disse ainda que a cerimónia era 

um incentivo para todos os alunos do 
Agrupamento. 

"A escola não deve nem pode, em minha 
humilde opinião, deixar de distinguir 
aqueles que mais se destacaram', 
sublinhou, acrescentando que a atitude de 
premiar não pode ser entendida como 
discriminação aos outros alunos. 

O presidente fez referência à sua 
profissão de professor e disse que aceitou o 
desafio da Universidade Sénior para dar o 
seu contributo no ensino dos alunos 
daquela instituição. Elogiou ainda as 
interpretações musicais, pediu uma salva 
de palmas para os professores e 
congratulou os pais e os alunos. 

Após a intervenção do autarca, a 
directora do Agrupamento de Escolas, 
Madalena Dinis, entregou os prémios aos 
seguintes alunos do 2° ano: 3° lugar - Ana 

João Viegas dos Santos Durães Tomàs, do 
CEC; 2° lugar - Lara Marisa Calixto 
Femandes, do CEC; 1° lugar - Luis Miguel 
Maia Real, do Centro Escolar Norte (CEN).  

se distinguiram pelo seu desempenho 
escolar, desportivo ou literário, e foram 
seleccionados a partir de critérios 
específicos, que constam do Regulamento 

Interno do Agrupamento. Felicitou os alunos 
premiados e todos os que contribuíram para 
que fossem galardoados. Apelou à 
colaboração de todos para consolidar o 
crescimento do Agrupamento na conquista 
da excelência. 

A directora desejou sucessos pessoais, 
académicos e profissionais aos alunos que 
saíram da escola e agradeceu aos alunos e 
professores que ornamentaram a cerimónia 
e aos colaboradores da autarquia, do 
CMAD e do Agrupamento de Escolas. 
Terminou frisando que os alunos do 
Agrupamento de Escolas de Santa Comba 
Dão "são os melhores". 

Seguidamente, o presidente do 
Conselho Geral do Agrupamento de 
Escolas, Rui Celso, entregou os prémios 
aos seguintes alunos do 3° ano: 3° lugar -
André Oliveira Santos, do CEC; 2° lugar -
Afonso de Jesus Ferreira Alexandre, do 
CEC; 1° lugar- Diogo Filipe da Silva Pires do 
CEC. Entregou ainda os prémios aos 

seguintes alunos do 4° ano: 3° lugar - Inês 
Ferraz Sequeira, do CEC; 2° lugar - Lara 
Filipa Neves Mendes, do CES; 1° lugar - 
Carlota Beatriz da Cunha Martins, do CEC. 

A adjunta da directora do Agrupamento 
de Escolas, Anabela Mendes, entregou os 
prémios aos seguintes alunos do 5° ano: 3° 
lugar - Gonçalo Filipe Abrantes Femandes; 
2° lugar - Joana Pego Roque; 1° lugar -
Diogo de Oliveira Mendes Dias Saldanha e 
João Francisco Cordeiro Morais. 

O professor Jorge Silvestre entregou os 
prémios aos seguintes alunos do 6° ano: 3° 
lugar - Francisca Silva Correia; 2° lugar -
José Carlos Beato Pacheco Canotilho Lage; 
1° lugar - Cláudio Costa Ramos e Rúben 
Guilherme da Silva Marques. 

O professor Bibliotecário, José 
Cruchinho, entregou os prémios aos 
seguintes alunos do 7° ano: 3° lugar -
Catarina Isabel G. Barbosa e Ema Filipa 
Costa Martins; 2° lugar - Simão Gomes 
Milheiro; 1° lugar - Cassandra Costa 
Coelho. 

O vice-presidente da Associação de 
Pais e Encarregados de Educação, Luís 
Nunes, entregou os prémios aos seguintes 
alunos do 8° ano: 3° lugar - Liane Simões 
Pereira; 2° lugar - Ana Cristina Santos 
Soares Dias; 1° lugar - João Pedro Ferraz 
Sequeira. 

A adjunta de directora, Teresa Estrada, 
entregou os prémios aos seguintes alunos 
do 9° ano: 3° lugar - Patrícia Deus Trindade 
Santos; 2° lugar - Miguel José Castanheira 
Ribeiro; 1° lugar -Ana Rita Mateus Cordeiro. 

O subdirector, João Ferraz, entregou os 
prémios aos seguintes alunos do 10° ano: 3° 
lugar - Bruno Filipe Castanheira dos Santos; 
2° lugar - Rafael Filipe Abrantes Fernandes; 
1° lugar- Miguel Pego Roque. 

A professora Manuela Marques 
entregou os prémios aos seguintes alunos 
do 11° ano: 3° lugar - Bohdana Drahunyac; 
2° lugar - João Miguel Brito Morgado; 1° 
lugar - Augusto Manuel Oliveira Fernandes. 

Adirectora doAgrupamento entregou os 
prémios aos seguintes alunos do 12° ano: 3° 
lugar - Francisco Pinto Ferraz e Diana Filipa 
Dias Trindade Lobo; 2° lugar - Sara Gabriela 
Ferraz Ferreira; 1° lugar - Mariana Marques 
Gomes Brandão Bandeira. 

O professor José Rolinho entregou os 
prémios aos seguintes alunos do CEF —
Instalação e Operação de Sistemas 
Informáticos: 2° lugar - Pedro Miguel Neves 
Loureiro; 1° lugar • Marcelo Ferreira Martins. 

Coube ainda à directora do Agrupamento 
entregar o prémio ao seguinte aluno do 
Curso Profissional de Técnico de Energias 
Renováveis — Sistemas Solares: 1° lugar - 
Mayelson Sousa. 

No âmbito do projecto SOBE (Saúde Oral 
Bibliotecas Escolares), foi entregue um 
prémio, pela professora Bibliotecária Ana 
Craveiro, à vencedora do concurso 'Escrever 
um conto...", com o conto "Sorrir para a vida", 
Márcia Filipa Borges, do 12°C. • 

No âmbito do Desporto Escolar, foram 
entregues medalhas às campeãs distritais de 
Andebol no ano lectivo 2014 / 15, 
nomeadamente: Beatriz Salgueiro, Beatriz 
Sempere Rosa, Inês Cordeiro, Mariana 
Jesus, Micaela Alves, Mariana Soares, 
Mariana Caldeira, Joana Ribeiro, Maria Inês 
Ferreira, Christiane da Costa, Ana Carolina 
Rocha, Lara Neves e Cátia Duarte. A entrega 
foi da responsabilidade do professor Pedro 
Rosa, e teve a ajuda do presidente do 
Município e da directora do Agrupamento. A 
capitã da equipa agradeceu, em nome de 
todas as jogadoras, ao professor Pedro 
Rosa. 

A cerimónia terminou com mais um 
momento musical, interpretado por Carina 
Moreira, aluna do CMAD, no tema "I'd Give 
My Life ForYou" do musical "Miss Saigon". 

Madalena Dinis também se dirigiu aos 
presentes, dizendo que os alunos laureados Página 87
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Alunos do Agrupamento de Escolas de Santa Comba Dão 

foram laureados numa cerimónia de entrega de prémios 
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Andebol Nacional Juvenis 1.3  Fase zona 6 (1.a jornada): Zona Azul-Costa 
d'Oiro, 32-16; CC Loulé-AC Sines, 12-38; NA Redondo-Évora AC, 13-26; Albufeira-CCP 
Serpa, 23-24. Líder: AC Sines, três pontos. Próxima jornada (24/10): Zona Azul-NA 
Redondo; CCP Serpa-CC Loulé. Évora AC-Albufeira; Costa d'Oiro-AC Sines. 
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Andebol 3.a Divisão 1.a Fase zona 5 (1.a  jornada): Zona Azul-Costa d'Oiro, 46- 
-20; Lagoa-Vela Tavira, 16-20; CCP Serpa-Quatro ao Cubo, 28-14. Líderes: Zona Azul 
e CCP Serpa, três pontos. Próxima jornada (24/10): Costa d'Oiro-Vela Tavira; Zona 
Azul-CCP Serpa (17 e 30 horas); Quatro ao Cubo-Lagoa. 
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Ambição Joaquim Coelho (treinador) e Vasco Cordeiro (presidente) enquadram equipa sénior 

O objetivo da Zona Azul é a qualificação para a fase final do campeonato 

A fasquia elevada 
O andebol da Zona Azul vive um 
novo ciclo. E uma das maiores no-
vidades deste início de temporada 
foi a estreia do treinador Joaquim 
Coelho, também presidente da 
Associação de Andebol de Beja. 

Texto e foto Firmino Paixão 

Aoutra diferença identifica-
-se na definição dos objeti-
vos, pela afirmação de que a 

equipa lutará pela qualificação para 
a fase final do Campeonato Nacional 
da 3' Divisão, com os olhos postos 
na subida ao escalão superior. O novo 
técnico, o eborense Joaquim Coelho, 
explicou ao "Diário do Alentejo" que 
"foi um apelo que a Zona Azul me 
fez e eu estou aqui exatamente, não 
só a responder a esse apelo, mas tam-
bém porque treinar tem sido a minha 
grande paixão durante estes anos to-
dos, ensinar esta gente a crescer e a 
serem cada vez melhores atletas". O 
treinador afirma que "estou aqui com 
o coração aberto, é evidente que cada 
treinador e cada homem tem a sua 
forma de estar, há aqui algumas in- 

troduções que estão a ser feitas, mas 
a Zona Azul teve sempre grandes trei-
nadores ao longo da sua história". 

Faltava-lhe este desafio no seu vasto 

currículo? 

É verdade, isto realmente não é fácil 
porque o dube tem tradição no ande-
bol nacional. Eu tenho aqui algumas 
responsabilidades também, porque 
o clube normalmente vai às segun-
das fases, só não vai às fases finais. Eu 
pus a fasquia um pouco alta quando cá 
cheguei, vamos vero que vai acontecer, 
mas tudo isto é importante, não só para 
mim, mas também para os jogadores, 
conhecem outras pessoas, outros mé-
todos. E, acima de tudo, estamos irma-
nados sempre numa forma muito cor-
reta e amiga de honrar a Zona Azul, 
que é um dos melhores clubes do sul 
do País e tem que, efetivamente, tam-
bém ser apoiado, não só pela massa as-
sociativa, mas também pelos órgãos 
competentes desta cidade. 

Étambémopresidenteda Associação 

de Andebol de Beja, por isso, é im-

perioso perguntar-lhe se não existe  

conflito de interesses com a sua atual 

função? 

É uma pergunta legítima. Mas vejo 
isto como uma forma de ajudar o an-
debol. Como calcula, faço a viagem 
três ou quatro vezes por semana en-
tre Évora e Beja e, no fundo, para 
quem gosta destas coisas, isso nem 
sequer se coloca. Distingo perfeita-
mente as duas atitudes, é evidente que 
não é muito curial, também percebo 
isso, mas há uma coisa que é impor-
tante dizer: eu tenho feito um esforço 
grande, desde que cheguei à associa-
ção, para que os dubes arranjem mais 
treinadores e, sabe, há muita dificul-
dade em formar treinadores. É as-
sim, temos que nos dispor a assumir 
responsabilidades e eu cá estou para 
aceitar este desafio enquanto quise-
rem a minha colaboração. 

Referiu que tinha subido a fasquia 

dos objetivos, isso significa exata-

mente o quê? 

Que nós temos de ir disputar a fase fi-
nal. Esta equipa quase sempre morre 
na praia e não é por causa dos téc-
nicos, mas cada treinador que entra  

tem uma ambição diferente, eu não 
vinha para a Zona Azul depois deste 
convite honroso para tentar fazer a 
mesma coisa. É evidente que as coi-
sas podem correr mal, mas eu disse 
aos atletas e à direção que temos de 
tentar chegar à fase final do campe-
onato nacional; ficamos sempre ali à 
bica na 2' fase. Infelizmente, o dube 
tem ficado em terceiro e quarto lu-
gar e tinha de ficar em segundo, por 
isso, acho que temos de colocar a fas-
quia ligeiramente mais alta do que 
tem sido posta até aqui. 

Com a subida de divisão no 

horizonte? 

Exatamente. Repare, há quantos anos 
a Zona Azul está na 3' Divisão. E isto 
também afeta um pouco os jogado-
res. Vamos tentar, não quer dizer que 
o consigamos, agora vir para aqui 
com ideias diferentes e deixar tudo na 
mesma, isso não. Por isso, estamos a 
mudar algumas coisas, sem radica-
lismos, aproveitando o bom traba-
lho que já aqui estava e alterando al-
guns aspetos em função daquilo que 
é a nossa perspetiva do jogo. 

Os próximos jogos, Campeonato e 

Taça de Portugal, serão com o CCP 

Serpa, um dérbi regional... 

Vamos ver, cada jogo tem a sua his-
tória e os jogadores sabem que te-
mos que ter cuidado com os jogos em 
casa. O que trabalhamos durante a 
semana tem de ser posto ao nível do 
jogo. Vamos ver como correm as coi-
sas, mas é evidente que estamos a tra-
balhar no sentido de sermos melho-
res que os outros. Os jogos em casa 
são para ganhar e depois pontuar nos 
jogos fora. 

De que impulso precisa o an-

debol alentejano para ser mais 

consistente? 

Quando me fazem essa pergunta res-
pondo com sinceridade que, se não 
temos mais e melhor andebol, não 
será por não existirem miúdos que o 
queiram praticar. Só que as entidades 
oficiais estão fechadas, as câmaras, os 
agrupamentos de escolas, eu já quis 
visitar estes organismos e fecham-me 
a porta, tenho sempre muita dificul-
dade, nunca arranjam forma de nós 
lá chegarmos. 
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Seniores  Equipa ladeada por António Baião (treinador) e Carlos Amarelinho (presidente) 

O CCP de Serpa estreou-se a ganhar e prepara o dérbi com a Zona Azul 

Um plantei jovem 
Um plantei jovem enquadrado 
por um treinador com mais de 
três décadas de experiência na 
modalidade. Eis a equipa sénior 
do Centro de Cultura Popular de 
Serpa, um baluarte do andebol 
naquela cidade. 

Texto e foto Firmino Paixão 

H
á três épocas consecuti-
vas que a equipa sénior do 
Centro de Cultura Popular de 

Serpa falha, por pequenos detalhes, 
o acesso à 2.° fase do Campeonato 
Nacional da 3° Divisão de Andebol. 
António Baião, o técnico da forma-
ção da Terra Forte, acredita que nesta 
época o clube tem margem para o 
conseguir, não obstante a juventude 
do plantei e a reconhecida qualidade 
dos adversários. O treinador perspe-
tiva o dérbi de amanhã na cidade de 
Beja, frente à Zona Azul, e deixa algu-
mas dicas para que a modalidade se 
desenvolva no Alentejo. 

Quais as novidades com que o CCP 
Serpa se apresenta em mais um  

Nacional da 3' Divisão? 
Cá estamos, mais um ano, sem mui-
tas novidades. Mantivemos, mais 
ou menos, os mesmos jogadores da 
época passada, com exceção de dois 
que saíram, um que abandonou a 
modalidade e outro que saiu por mo-
tivos académicos, mas fomos buscar 
dois atletas à Vidigueira e o grosso do 
plantei é o mesmo. 

O plantei apresenta-se com mais ma-
turidade, mais experiência e capaz 
de dar melhor resposta aos desafios? 
Temos um plantei muito jovem, o jo-
gador mais velho tem 23 anos e esse é 
o problema, porque nesta competição 
encontramos equipas mais maduras, 
mais experientes. Lembro-me, por 
exemplo, do Vela de Tavira, da Zona 
Azul, do Lagoa, equipas com outro 
traquejo, com jogadores que têm tido 
um percurso sempre na 3° Divisão e, 
às vezes, na 2°. Obviamente que isso 
lhes dá mais maturidade. 

Mais ambição e muita vontade em 
dignificar o CCP Serpa? 
Esse pensamento de dignificar o clube  

está sempre presente. Mas existe a am-
bição de nos qualificarmos para a 2.8 
fase do campeonato. O andebol em 
Serpa já tem algumas décadas, tem tido 
altos e baixos, mais altos do que baixos, 
e não falo propriamente só dos resulta-
dos, já que o dube manteve sempre ati-
vidade ao nível na formação. No ano 
passado, no início da época, fomos às 
escolas, tivemos algumas intervenções 
para podermos potenciar os escalões cá 
de baixo e conseguimos alguns resul-
tados nos bâmbis e nos minis, onde te-
mos já cerca de 20 miúdos a jogar. Não 
sei se eles serão o futuro, é muito cedo 
para estar a afirmar isso, mas uma 
coisa é certa: também é importante que 
existam seniores no clube, porque a re-
ferencia dos atletas está no topo da pi-
râmide, que é a equipa sénior, e esse é 
uni esforço que a direção tem mantido 
e que é de louvar. 

As metas são moderadas, o clube 
tem uma visão pragmática da sua 
capacidade? 
Os objetivos são idênticos aos do ano 
passado e passam por conseguirmos 
o apuramento para a segunda fase,  

essa é a meta principal da equipa. 
Temos consciência de que não será 
fácil, porque temos do outro lado ad-
versários difíceis, adversários expe-
rientes, com equipas mais rotina-
das. Andamos há três anos a falhar o 
acesso à 2° fase por um lugar na clas-
sificação, temos consciência de que 
existem equipas com outro potencial, 
mas nós cá estamos para a luta, com 
o nosso trabalho no dia a dia e com a 
dedicação destes jovens. 

Os dois próximos jogos serão em 
Beja com a Zona Azul, amanhã para o 
campeonato, a 1 de novembro para 
a Taça de Portugal... 
Serão jogos em que a Zona Azul tem 
um normal favoritismo, contudo os jo-
gadores, nessas circunstâncias, tam-
bém vão um pouco mais além e su-
peram-se só pelo facto de jogarem um 
dérbi. É assim em todas as modalida-
des, às vezes as equipas mais fracas su-
periorizam-se. Será um jogo difícil, a 
Zona Azul manteve a espinha dorsal, 
trocou apenas de treinador, mas será 
um jogo em que tentaremos dar o me-
lhor. Tentaremos ganhar, sabendo que  

será dificil, mas temos a consciência de 
que no campeonato temos que tradu-
zir o nosso valor em pontos, porque se 
não os conseguirmos começamos a fi-
car para trás, a equipa é nova e psico-
logicamente também pode ser afetada 
por esse fator. 

O andebol alentejano precisa de um 
forte impulso para a modalidade 
crescer e valorizar-se? 
Estou aqui há mais de 30 anos e estou 
a ficar cansado. Sinto que há dificul-
dades com os jogadores para poten-
ciar a formação, há dificuldades de 
dirigentes e treinadores, e não se to-
lera que um treinador tenha que pos-
suir o Grau 2 para treinar uma equipa 
de infantis. Olhamos para o futebol e 
um treinador de seniores tem o Grau 
1. As exigências que a federação faz 
são enormes, já fiz este apelo anterior-
mente, mas não chega lá acima, mas é 
importante que pensem que se que-
rem andebol no interior têm de mu-
dar alguma coisa. Isto tem de mudar 
algum dia, porque os clubes andam 
há muitos anos a fazer um esforço 
enorme, mas uni dia vão parar. 
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Ultimo jogo do Sporting disputado em casa contra o ABC 

SUSANA SILVA 

ANDEBOL 

Sporting da Horta regressa 
do Continente 
com mais duas derrotas 
Rumo da equipa pode mudar para a semana 

Sporting Clube da Horta 
(SCH) esteve esta semana 
no continente português 

para cumprir dois jogos que tinha 
em atraso no âmbito do Campeona-
to Fidelidade de Andebol 1. De am-
bos os encontros, a equipa faialense 
saiu com grandes derrotas. 

A equipa da Eduardo Bulcão via-
jou como a última equipa na tabela 
classificativa. Contudo, apenas ti- • 
nha realizado cinco dos oito jogos 
previstos nas oito jornadas já dispu-
tadas pelas outras equipas. 

No primeiro jogo, em atraso da 
quarta jornada, realizado segunda-
-feira no Dragão Caixa, a equipa 
faialense defrontou o Porto e saiu 
com uma pesada derrota, por 19-39. 

Na quarta-feira, o SCH foi ao Gi-
násio do Sul defrontar o Sporting, 
um jogo a contar para a oitava jor-
nada. Deste encontro, a equipa faia-
lense voltou a sair com uma clara 
derrota, por 40-21. 

As vitórias dos dragões desta 
semana, frente ao SCH e ao Delta/ 
Belenenses, permitiram-lhes recu-
perar a liderança da tabela classi-
ficativa da prova, encontrando-se 
agora com 27 pontos, uma vanta-
gem de cinco pontos em relação 
ao Benfica e Sporting, qs segundo 
classificados que contam com me-
nos um jogo realizado que o Porto. 

Com mais estes jogos disputa-
dos a equipa faialense mantém-se 
na base da tabela classificativa com 
nove pontos somados em sete jogos, 
tendo vencido apenas um deles. 

Jorge Rosa, vice-presidente do 
SCH para o andebol, fez um balanço 
negativo destes dois jogos, os quais  
a equipa faialense, não tendo tido 
"capacidade para dar mais luta", 
perdeu "por diferenças volumosas". 

"O valor da equipa não é aquele 
que vimos neste jogo", sublinhou 
Jorge Rosa. "Analisando as circuns-
tâncias, jogámos contra duas gran-
des equipas nas casas delas. O SCH 
está a passar uma fase difícil com  

alguns jogadores fundamentais le-
sionados ou debilitados", rematou. 

Confessando que as expetativas 
para estes dois últimos jogos eram 
"pouco otimistas", o vice-presiden-
te esclareceu que "o calendário não 
ajudou em nada" urna vez que de-
frontaram "as seis ou sete melhores 
equipas do Campeonato de uma 
vez". 

O SCH poderá ver uma luz ao 
fundo do túnel e o rumo da equi-
pa no Campeonato pode sofrer al-
terações. Jorge Rosa lembrou que 
a partir da próxima semana e nos 
próximos dois meses o SCH terá 
"uma agenda mais acessível com  

jogos mais adequados à equipa". Na 
opinião do vice-presidente, "o ver-
dadeiro valor do SCH será mostrado 
nos jogos do próximo mês". 

Este sábado, pelas 21h00, o Pavi-
lhão Desportivo da Horta será palco 
do jogo entre o SCH e o Benfica. Pa-
ra Jorge Rosa, este jogo enquadra-se 
na mesma linha dos jogos disputa-
dos esta semana já que é esperada 
uma equipa forte, o que dificultará 
a performance da equipa faialense. 

Contudo, o vice-presidente para 
o andebol, afirmou que "o objetivo 
tem que ser pontuar mesmo com li-
mitações", deixando claro que "há 
vontade para isso" já que o SCH joga 
em casa e contará com o apoio do 
público. 

Neste jogos no Continente, o úl-
timo reforço do SCH, o brasileiro 
Ramon Oliveira, não jogou visto só 
ter chegado quarta-feira ao Faial. O 
brasileiro fez ontem o primeiro trei-
no sob o comando de Filipe Duque 
e estará, à partida, disponível para 
o jogo de sábado frente ao Benfica. 

De relembrar que o SCH, para 
além do encontro com o Benfica, 
fica ainda com um jogo em atraso 
da primeira jornada frente ao Avan-
ca. O encontro está agendado para 
o dia 7 de novembro no Complexo 
Adelino D. Costa. • 

Susana Silva 
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Jogo entre os atuais lideres da tabela classificativa no passado domingo 
SUSarla S,Iva : ArclInvo 

AGENDA DESPORTIVA 

Sexta jornada da Taça AFH em jogo 
no domingo 
Vitória de um dos lideres da tabela pode assegurar 1Q lugar isolado 
Este domingo, as seis equipas 
participantes na Taça AFH, em 
futebol de seniores irão disputar 
a sexta jornada da prova. 

O impasse na liderança, com a 
mesma a ser partilhada pelo Ce-
drense e pelo Fayal Sport, poderá 
ser resolvida este fim de semana 
caso uma das equipas vença e ou-
tra empate ou perca nos encon-
tros que tem agendados. 

Contudo, o Flamengos ame-
aça chegar também ao topo da 
tabela classificativa já que, fruto 
dos resultados da última jornada, 
na qual foi a única equipa a ven-
cer o jogo que defrontou, se en-
contra atualmente com 10 pon-
tos, a um dos líderes (11 pontos). 

Uma vitória do Flamengos e 
uma derrota ou empate do Ce-
drense e do Fayal Sport pode mu-
dar o rumo dos acontecimentos 
e fazer com que a equipa do Vale 
se isole na primeira posição das  

classificações. 
Quanto ao calendário para 

a sexta jornada da Taça AFH, o 
Fayal Sport recebe o Lajense no 
Estádio da Magoa pelas 14h30. 

O Madalena vem ao Campo 
dos Flamengos defrontara equi-
pa da casa pelas 14h30. 

Pelas 15h00, no Campo do 
Atlético, tem lugar o jogo entre 
o Atlético e o Cedrense. 

Ainda no domingo, será dis-
putada a quinta jornada do Tor-
neio de Abertura do Faial em 
futsal de seniores. 

Em seniores femininos, o 
Grupo Desportivo da Ribeirinha 
desloca-se ao Pavilhão Ponta da 
Ilha, na vizinha ilha do Pico, pa-
ra defrontar o Vitória FC pelas 
15h00. Já em seniores masculi-
nos, o Fayal Sport enfrenta o fla-
mengos pelas 19h00 no Pavilhão 
da Horta. ■ 

Susana Silva 
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NOTÍCIAS DO GINÁSIO 
CLUBE DE SANTO TIRSO 

ANDEBOL — A equipa princi-
pal foi vencer ao Pavilhão Flávio Sá 
Leite, em Braga, o Arsenal, forma-
ção que partilhava, invicta, a lide-
rança do Campeonato Nacional da 

Divisão com o Ginásio. Foi, 
aliás, mais um fim-de-semana ex-
tremamente positivo em termos de 
resultados desportivos: 

Seniores: Arsenal de Braga, 26 
vs Ginásio, 27; seniores B: Ginásio, 
36 vs Godim, 21 e C. A. Póvoa, 25 
vs Ginásio, 28; juniores: F. C. Porto, 
23 vs Ginásio, 16, e Avanca, 27 vs 
Ginásio, 29; juvenis: Xico Andebol, 
23 vs Ginásio, 28 e infantis: Santana, 
10 vs Ginásio A, 56 e Ginásio B, 10 
vs F. C. Gaia, 35. 

NATAÇÃO — Juvenis, juniores 
e seniores: treze novos recordes 
pessoais alcançados, pelos sete 
nadores tirsenses em competição, 
num desempenho de 109,8%, na 
respetiva prova de preparação, que 
decorreu ao longo de todo o fim-de-
semana, na Piscina Municipal de 
Paços de Ferreira. 

Amanhã e domingo, será a vez 
de os infantis iniciarem a época, 
com a prova de preparação a ser 
disputada em Vila Meã. 

TÉNIS — Sub-18: João Barbo-
sa foi eliminado na primeira ronda 
do Torneio de Oliveira de Azeméis, 
por 6-2 e 6-4, frente a Pedro Vide, 
da E. T. Maia. Margarida Pereira e 
Patrícia Brandão não jogaram, de-
vido ao estado do tempo. Sub-12: 
Tomás Barbosa foi o vencedor da 
prova disputada em Vila do Conde. 
Para chegar à final, teve que ven-
cer, nas meias-finais, Francisco 
Vilaça (G.C.S.T.) e, na final, Gui-
lherme Cruz (C.T.G.). No setor fe-
minino, Isabel Gonçalves venceu 
dois encontros e perdeu outros tan-
tos. 

VOLEIBOL — Seniores femini-
nos: Ginásio, O vs Sp. Braga, 3 (19-
25; 20-25 e 17-25); juniores fem.: 
Castêlo da Maia, 3 vs Ginásio, O 
(25-23; 25-16 e 25-20); juvenis mas-
culinos: Ginásio, 2 vs C. A. 
Madalena, 3 (25-17; 25-23; 17-25; 
23-25 e 6-15); cadetes fem.: Giná-
sio, O vs Porto Volei, 3 (21-25; 13-25 
e 18-25); cadetes masc.: Ginásio, 1 
vs V. C. Viana, 3 (17-25; 21-25; 27-
25 e 22-25); iniciados fem.: C.N.S. 
Rosário, 3 vs Ginásio, O (25-3; 25-
16 e 25-13) e infantis fem.: A.A. S. 
Mamede, 3 vs Ginásio, O (25-7; 25- 

10 e 25-10). 
Neste final de semana, tem iní-

cio o Campeonato Nacional da 
Divisão Seniores masculinos, com 
a nossa equipa a receber o Amares, 
amanhã, pelas 15 horas, no Pavi-
lhão do Ginásio. Também os se-
niores femininos jogarão no mes-
mo, tanto no sábado, como no do-
mingo. 

INSCRIÇÕES 

Estão abertas as inscrições para 
a época 2015/2016 de todas as mo-
dalidades: 

Academias (Pilates, Manutenção 
Homens); Andebol; Artes Marciais 
(Alex Ryu Jitsu); Atletismo; Ballet; 
Campismo e Caravanismo; Ginásti-
ca Rítmica; Natação; Ténis; Ténis 
de Mesa; Trampolins e Voleibol. 

Fernando Vale 
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A Associação Masters Andebol 
do Porto (Masters Porto) venceu o 
European Masters Handball Cham-
pionships, no escalão +35, disputado 
em Nice, de 2 a 4 de outubro.

“Depois de avaliarmos todas as 
equipas a vê-las jogar ficamos com 
a ideia que tínhamos potencial para 
ganhar”. Foi com estas palavras que 
o trofense Paulo Sousa caracterizou 
a primeira participação da Masters 
Porto no campeonato europeu de an-
debol. A equipa portuguesa, com-
posta exclusivamente por ex-atletas 
de andebol do Futebol Clube do Por-
to, incluindo os atletas da Trofa Pau-
lo Sousa e Virgílio Pinto, defrontou 
a seleção Russa +35, vencendo por 
16-14 no desempate por lançamen-

A equipa “vintage” 
do Porto tem trofenses

tos de 7 metros, após uma igualda-
de a 12 golos no tempo regulamen-
tar. “Nós estávamos a ganhar 9-3 ao 
intervalo e estávamos todos muito 
entusiasmados a pensar ‘está ganho, 
isto é nosso’,  quando demos conta 
faltavam 3 segundos para acabar o 
jogo e  estávamos a perder 12-11. A 
três segundos do final o Jorge Car-
valho conseguiu fazer o golo do em-
pate, depois fomos para os sete me-
tros fazer os penáltis e ganhamos 
nos penaltis. Aí é que fizemos a fes-
ta”, explicou o atleta trofense de 48 
anos. A Masters Porto trouxe ain-
da para Portugal o troféu de melhor 
guarda-redes e de melhor jogador 
entregues a Sérgio Morgado e Mi-
guel Solha, respetivamente.
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Associação Desportiva Godim 
(Ondebol) - Peso Régua 
Jogos do próximo fim de semana 24/10 a 25/10/2015 
Campeonato Nacional Seniores 
Masculinos 3' Divisão 1' Fase Zona 
1 
24/10/2015, Sábado, 21:30 horas -
Pavilhão Municipal Ermesinde C P 
Natação - AD Godim 

Iniciados Masculinos - 1' fase -
Série B 
25/10/2015, Domingo, 11:00 horas 
- Pavilhão Municipal de Peso da 
Régua 
A D Godim - ABC Braga "A" 

Iniciadas Femininas - fase - Série 
A 
25/10/2015, Domingo, 15:00 horas -
Pavilhão Municipal Maia 
Maiastars - AD Godim 

Infantis Masculinos - Torneio Aber- 
tura - Série B 
24/10/2015, Sábado, 16:30 horas 
- Pavilhão Municipal de Peso da 
Régua 
AD Godim - BECA "A" 

Resultados do fim 
de semana anterior: 
Campeonato Nacional Seniores 
Masculinos 3' Divisão I' Fase Zona 
1 

17/10/2015, Sábado, 18:00 horas 
- Pavilhão Desportivo Rebordões - 
Santo Tirso 
GC Santo Tirso "B" 36 - AD Godim 
21 

18/10/2015, Domingo, 16:00 horas 
- Pavilhão Municipal de Peso da 
Régua 
AG Godim 23 - Sport Vila Real 
Benfica 22 

Iniciadas Femininas - P fase - Série 
A 
18/10/2015, Domingo, 14:00 horas 
- Pavilhão Municipal de Peso da 
Régua 
AD Godim 15 - AC Fafe 15 
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g O FC Porto bateu  segunda-feira o
Sporting da Horta, por 39-19, em jogo
em atraso da quarta jornada do
Campeonato Fidelidade Andebol 1,
recuperando assim a liderança da
prova, com 24 pontos, mais dois do
que o Benfica, segundo classificado. 

Na quarta ronda, os azuis e brancos
deveriam deslocar-se aos Açores, mas
deu-se uma inversão de jornada, que
permite aos insulares concentrar uma
série de jogos no território continen-
tal. 

Também por isso, o Sporting da
Horta apresentou-se no Dragão Caixa
como último classificado (sete pon-
tos, mas apenas cinco jogos).

O Passos Manuel foi vencer a
Avanca por 28-30, em jogo da oitava
jornada do Campeonato Fidelidade

Andebol 1. Num jogo que se espera-
va equilibrado, não houve surpresas
e, de facto, a partida esteve sempre
em aberto até ao final. 

Em Belém, o Águas Santas
Milaneza confirmou o seu favoritis-
mo. Foi para o intervalo a vencer o
Delta Belenenses por 11-14 e no
segundo tempo geriu essa vantagem,
terminando com uma vitória por

23-27. 
O jogo SL Benfica-Madeira SAD,

adiado para as 20.30 horas, devido a
problemas com os voos oriundos da
Madeira, foi ganho pelo SL Benfica
(29-23) depois de uma primeira parte
extremamente equilibrada (14-13). 

Já se realizaram os jogos Maia
ISMAI-ABC/UMinho (36-38) e AC
Fafe-FC Porto (18-34).

Maria José Silva

Porto confirma liderança após
vitória esmagadora ao SCH

CAMPEONAtO FIDElIDADE ANDEBOl 1

DR
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Callidas com 
entrada negativa 

Iniciou-se no último fim de 
semana a competição para as 
equipas do Callidas Club, que 
esta época participa apenas com 
duas equipas nas provas da 
Associação de Andebol de Braga. 
A equipa de Juvenis Femininos 
teve direito a jornada dupla, mas 
saiu derrotada de ambas as 
partidas. Em casa, na última 
sexta-feira jogou com o 
Maiastars e perdeu por 13-21. Já 
no passado domingo foi a Riba 
D' Ave defrontar a Didáxis, tendo 
perdido por 21-13. 

Já a formação de Juvenis 
Masculinos foi a Vita Real para 
defrontar o Vila Real e Benfica, 
num jogo mais equilibrado, mas 
perdeu por 25-21. 
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Andebol: Competições Nacionais 2015-2016 
estão a regressar 

II No Campeonato Nacional Juvenis 
Masculinos, 18  Divisão, 1° Fase, Zona 3, 
em jogo a contar para a 48  jornada, o 
Cister SA recebeu e perdeu com o 
Estarreja AC, (24-32). Na ronda 3 desta 
mesma competição, o Cister SA perdeu 
no reduto do CD Pateira (29-27). 

Iniciados Femininos 
Em partida contar para a 28  jornada 

do Campeonato Nacional de Iniciados 
Femininos zona 4, o Externato Dom 
Fuas Roupinho venceu em casa o CC 
Ansião, (28-20). Também nesta ¡ornada 
o Cister SA perdeu no seu pavilhão  

com o Batalha AC (6-10). Na ronda 
inaugural o Cister SA perdeu no reduto 
do CC Ansião, (23-15), enquanto o 
Externato Dom Duas Roupinho folgou 
nesta ¡ornada. 

Iniciados Masculinos 
Na 38  jornada do Torneio de Abertura  

para Iniciados Masculinos, o Externato 
Dom Fuas Roupinho foi vencer por 
margem folgada o Batalha AC, (7-45), 
enquanto o Cister SA perdeu em casa 
como SIR 1° Maio, (29-46). 

Captação na AEDFR 
A Associação Externato Dom  

Fuas Roupinho está a levar a efeito 
treinos de captação para os 
escalões de Masculinos e 
Femininos. Os treinos realizam-se 
no pavilhão gimnodesportivo da 
Nazaré, às 28  38  e sextas-feiras ao 
fim da tarde. II JJP 
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ANDEBOL DE PRAIA 

"Os Gordos" preparam 
participação na Liga dos Campeões 
Depois de dois europeus de clu-
bes, a equipa "Os Gordos" irá fa-
zer a sua estreia na segunda edi-
ção da Liga dos Campeões Euro-
peus de Andebol de Praia, que se 
realiza entre 5 a 8 de novembro, 
na ilha de Gran Canária, em Espa-
nha. A competição conta com os 
12 campeões nacionais dos prin- 

cipais campeonatos europeus da 
modalidade e Pedro Sardo Perei-
ra, treinador da equipa, afirma 
mesmo que o cenário "é bastante 
competitivo". 
"O primeiro jogo é contra a equi-
pa espanhola, uma das melhores 
defensivamente e que tem um 
jogo bastante idêntico ao nosso. 

Jogamos ainda contra os hexa-
campeões europeus e atuais cam-
peões croatas e teremos também 
pela frente os suecos, húngaros 
e alemães". 
Apesar da dificuldade, o treina-
dor tem como objectivos ficar en-
tre os quatro primeiros do grupo 
e passar aos oitavos". JV 
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ENTREVISTA A PAULO ALEIXO, PRESIDENTE DO GD BOTICAS 

"Queremos a cada dia que passa 
Após uma época onde o Grupo Desportivo de Boticas come-

morou 50 anos de vida, conquistou um título de campeão distri-
tal em benjamins de futebol, e um em infantis de futsal, uma 
nova temporada arrancou com a mesma ambição. Paulo Aleixo, 
presidente da instituição, lança e traça os objetivos para a tem-
porada de 2015/2016. 

Diogo Caldas 

Quais são os objetivos 
para a nova temporada? 

Os mesmos desde que as-
sumimos a liderança desta edi-
lidade cinquentenária. Dignifi-
car o clube e o concelho com a 
aposta clara na formação, como 
de resto tem sido o nosso lema, 
muito embora incomode uma ou 
outra pessoa que acha errado 
esta estratégia. O nosso propó-
sito é o de garantir o cumpri-
mento rigoroso do nosso progra-
ma desportivo, oferecer aos 
nossos atletas, pais, técnicos e 

milrmárs"áiéntes desportivos, 
condições para prática das vá-
rias modalidades de desporto de 
que o clube dispõe. Queremos 
um salutar convívio entre todos 
e competitividade nos campeo-
natos em que participamos mas 
sempre com o fair play que nos 
caracteriza. O nosso orgulho é 
de que tudo o que fizemos e 
continuamos a fazer para que 
este clube continue a ser um 
exemplo no desporto do conce-
lho, no distrito, no País e no 
mundo, é de forma totalmente 
gratuita, pelo amor à nossa ter-
ra que só o sente quem nasceu 
cá. Entregamos ao clube e ao 
concelho a nossa dedicação, o 
nosso tempo, a nossa persistên-
cia, e muitas vezes, a nossa pa-
ciência como "o velhinho do 
restelo", porque acreditamos na 
nossa terra e nos nossos jovens 
e que este é o caminho para o 
sucesso de todos. Os resultados 
desportivos, mas sobretudo, os 
resultados socioculturais e o 
crescimento humano dos nossos 
jovens, tem-nos dado total ra-
zão. Sabemos que muitas vezes 
o mérito e conquistas alcança-
dos por uns não são bem digeri-
dos por outros, mas "dos fracos  

não reza a história". Na histó-
ria ficam aqueles que criaram 
este grande clube e todos aque-
les que por aqui passaram e 
sempre deram tudo sem rece-
ber nada em troca e nunca aque-
les que por aqui passaram sem 
dar absolutamente nada e sem-
pre receberam. Fizemos histó-
ria ao sagrármo-nos campeões 
distritais na categoria de Benja-
mins de Futebol e Infantis de 
Futsal na época em que come-
moramos 50 anos de existência 
e isso importa realçar porque os 
nossos pequenos campeões 
merecem. Toda a estrutura do 
clube lhes será para sempre gra-
ta, bem como os técnicos na 
pessoa do extraordinário coor-
denador das nossas camadas 
jovens " Zé Albano". O "nos-
so" Zé Albano, que parece que 
nasceu cá, com o seu empenho, 
dedicação, carinho e humildade 
que incute nas funções que de-
sempenha, deixa marca todos os 
dias no clube. Com  gente desta 
dá gosto trabalhar e continuar a 
dar tudo sem nada receber, por-
que se vê a alegria estampada 
nos rostos dos nossos miúdos e 
que tanto nos orgulha e enalte-
ce! 

Ilá muitas mudanças no 
sta ff? 

Como se sabe foram reali-
zadas eleições no passado mês 
de junho para os órgãos sociais 
do clube, do qual resultou a nos-
sa reeleição, por apenas ter sido 
apresentada a nossa candidatu-
ra. A estrutura anterior mante-
ve-se toda. Entraram para a di-
reção mais cinco elementos que 
nos vão ajudar na persecução 
dos nossos objetivos e que vem, 
com certeza, acrescentar valor  

à organização. Em termos de 
disposição técnica, continuamos 
a servir-nos da boa vontade e 
disponibilidade de muitos dos 
nossos diretores que acumulam 
funções e estamos a aguardar 
aprovação de um estágio pro-
fissional para mais um técnico 
de desporto. 

A nível de futsal, quais os 
objetivos para a equipa sé-
nior masculina? 

Como no ano anterior, tere-
mos duas equipas de futsal se-
niores (Masculino e Feminino). 
Neste caso concreto e porque, 
infelizmente, por indisponibilida-
de de tempo, não poderei acu-
mular funções de técnico da 
equipa de futsal sénior mascu-
lina. Contudo, fica muitíssimo 
bem entregue a um colega da 
direção que comigo tem traba-
lhado abnegadamente sem um 
cêntimo de retribuição, Paulo 
Lopes, e um atleta com perga-
minhos no clube e no futsal na-
cional, Marcelo Marques, que 
farão ainda melhor trabalho. O 
objetivo será dignificar em pri-
meiro lugar o clube e o nosso 
concelho e, naturalmente, ga-
nhar sempre o próximo jogo 
sem que isso seja primordial. 

A equipa de futsal femi-
nino parte para a segunda 
época e apresenta inúmeras 
novidades... 

É verdade. Na equipa de 
futsal feminino existem muitís-
simo boas novidades, a come-
çar, desde logo, pelo facto de 
trabalharmos em conjunto e em 
sintonia com outro clube do Alto 
Tâmega. No que diz respeito a 
esta secção, decidimos, em boa 
hora, firmar um acordo de "ca- 

valheiros" com o nosso homó-
logo Grupo Desportivo de Cha-
ves e com o desporto escolar 
com vista à uniformização na 
formação. Pretendemos, para a 
próxima época, formalizar o 
acordo junto da Federação Por-
tuguesa de Futebol, porque 
achamos que, tal como noutras 
áreas, a agregação e união de 
esforços por um objetivo co-
mum nos fará mais fortes e 
mais sábios. Nessa perspectiva, 
como clube de formação que 
somos, no âmbito da parceria 
criada, teríamos que apostar em 
alguém que garantisse essa sim-
biose, experiência e maturida-
de na relação inter-humana. 
Apostamos para a nossa equi-
pa, na diretora, professora Ca-
rina Ferreira, por nos garantir 
cumplicidade, verdade e hones-
tidade. O trabalho entre as três 
entidades será monitorizado 
pela professora Regina Seixas, 
do G.D. de Chaves e existirão 
treinos em Boticas e Chaves. 
Muito embora tenhamos como 
principio fundamental a forma-
ção, convidamos todas as atle-
tas seniores que terminaram a  

época passada para abraçar 
este projeto e ajudar as atletas 
mais jovens a evoluir. Esta apos-
ta, estamos certos, dará frutos 
num futuro próximo. 

Quanto ao futsal de for-
mação que escalões vão ter 
e quais são os objetivos? 

Continuaremos com treinos 
nesta modalidade nos escalões 
mais baixos, mas, por força da 
nossa participação nos campe-
onatos de futebol, não podere-
mos competir nesta secção com 
equipas de camadas jovens. Por 
vontade dos atletas entraríamos 
com uma equipa de iniciados 
como candidatos naturais à con-
quista do campeonato, mas de-
cidimos que, também, temos de 
dar espaço à vida familiar e, 
sobretudo, ao mais importante 
disto tudo, os seus estudos. 

Em relação ao futebol de 
formação, após um ano tão 
positivo, o que se pode exi-
gir? 

Sem dúvida que foi um ano 
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melhorar e crescer ainda mais" 
muito positivo e um marco his-
tórico na vida do clube. No en-
tanto, queremos, cada dia que 
passa, melhorar e crescer ain-
da mais. A exigência de profis-
sionalismo de todos mantém-se. 
Aos nossos "heróis" e brilhan-
tes atletas que nos enchem de 
orgulho, apenas lhes pedimos o 
mesmo de sempre que é a sua 
inabalável dedicação, postura 
desportiva e humildade. Aos 
pais pedimos que sejam mais 
participativos e acompanhem de 
perto o crescimento desportivo 
e humano dos seus filhos den-
tro do clube. Aos sócios e sim-
patizantes aconselhamos vee-
mente que compareçam no es-
tádio e pavilhão, assistam, ana-
lisem e critiquem que nós que-
remos continuar a melhorar 
com o contributo de todos. 

Houve alterações nas re-
gras e formatos de competi-
Oh na AFVR, concorda com 
essas novidades? 

Concordo em alguns pontos 
mas discordo de outros. Toda-
via, isto é assunto que será de-
batido na direção do clube e 
naturalmente junto da Associa-
ção de Futebol de Vila Real, a 
seu tempo. Por agora, como 
sempre, o mais importante é 
que os nossos miúdos e miúdas 
se divirtam e pratiquem desporto 
com total alegria e com todas 
as condições necessárias ao 
bom desempenho desportivo, 
social e humano. É para isso que 
aqui estamos de corpo e alma 
todos quantos gostamos do clu-
be, do concelho e do desporto 
em geral. 

Quais são os objetivos 
para juniores?  

nos orgulha, naturalmente. Só 
alguém de má-fé poderá que-
rer diminuir este feito. É de tal 
forma brilhante e honroso para 
o clube que me atrevo, hoje, a 
comunicar que, se estes atletas 
cumprirem com rigor e mestria 
o plano que lhes foi pedido 
como sempre o fizeram, na pró-
xima época teremos uma equi-
pa sénior de futebol no campe-
onato proveniente da nossa for-
mação. Eles merecem e todos 
botiquenses também. Nesta 
conformidade, o objetivo princi-
pal da equipa de juniores será 
sempre o de dignificar e honrar 
a camisola que vestem sem nun-
ca descartar a disputa da vitó-
ria em cada jogo que se realize. 

Quanto à equipa de inici-
ados, quais os objetivos? 

A maior parte dos atletas 
neste escalão são de primeiro 
ano de Iniciados, mas vêm com 
espírito de vitória por se terem 
sagrado campeões distritais na 
secção de futsal e com lugar no 
pódio no futebol de 7. Por estas 
razões e pela sua qualidade de-
monstrada, esperamos bons re-
sultados, mas acima de tudo, que 
cheguem ao final da época com 
o espírito do dever cumprido e 
disso não temos nenhumas dú-
vidas que o conseguem. Neste 
escalão teremos pela primeira 
vez duas atletas femininas que 
nos deixam orgulhosos. À Bar-
bara Pinheiro, atleta de seleção 
distrital, já na época passada, 
muito embora sem poder com-
petir no clube pela tenra idade 
e termos regulamentares, junta-
se a atleta Sara Monteiro, que, 
estamos certos, vão ajudar os 
seus colegas a atingir os seus 
objetivos. 

foram campeões distritais de 
Benjamins na época passada e 
que acrescentarão valor aos 
atletas que transitam. Nessa 
perspectiva auguramos uma boa 
época para as duas equipas. 
Contamos, também, aqui com 
uma atleta feminina já com ex-
periência competitiva, a "nossa" 
Joana Reis. 

Há novidades no campe-
onato de benjamins, onde o 
Boticas foi campeão distrital 
na época passada... 

No escalão de benjamins o 
formato competitivo alterou 
completamente. Participaremos 
com uma equipa de miúdos que 
transitam da época anterior com 
alguns que sobem dos traquinas 
e mesmo outros com idade de 
traquinas. Neste escalão, mes-
mo não existindo pontuação, 
haverá sempre espírito de com-
petitividade. O nosso objetivo é 
que os atletas se ambientem à 
competição, se divirtam e sin-
tam felicidade a praticar o des-
porto que gostam. 

E quanto aos Petizes e 
Traquinas? 

No 1° e 2° grau de forma-
ção, continuaremos a trabalhar 
com a competência, dedicação 
e profissionalismo de sempre, 
para que depois consigamos re-
petir ou aumentar os feitos al-
cançados na época passada. A 
partir dos 4 anos de idade os 
atletas começam a "trabalhar" 
com o nosso coordenador de 
camadas jovens, José A lbano, e 
durante a época participaremos 
nos habituais encontros distritais. 

Quais são os objetivos 
para as restantes modalida-
des no clube? 

Os dois clubes trans-
montanos estabeleceram 
para as próximas tempo-
radas um protocolo de 
cooperação para a forma-
ção no futsal feminino. Jo-
gadoras do Chaves irão 
evoluir no distrital ao ser-
viço do Boticas esta épo-
ca. 

Apesar de para esta tem-
porada ainda não ser possí-
vel haver um protocolo de 
clube satélite entre flavien-
ses e botiquenses, pois a data 
limite para a apresentação 
dos documentos é de 31 de 
maio, já esta época irá ha-
ver jogadoras juniores do 
Desportivo de Chaves a jo-
garem no GD Boticas, no 
campeonato distrital da As-
sociação de Futebol de Vila 
Real. 

A treinadora do Despor-
tivo de Chaves, Regina Sei-
xas, explicou À Voz de Cha-
ves que "face à necessida-
de e à vontade do clube em 
ter formação irá haver um 
trabalho em conjunto", real-
çando que existe um proto-
colo "a nível do desporto 
escolar para jogadoras em 
idades de infantis e juvenis",  

sendo que em juniores haverá 
jogadoras "a rodarem e ganha-
rem experiência no campeona-
to distrital". 

Segundo Regina Seixas c 
trabalho em conjunto envolve 
também "o planeamento do que 
diz respeito aos treinos". "Para 
a próxima época, com o proto-
colo de equipa satélite com e 
Boticas, será possível rodar o-
gadoras nos dois clubes", atirou. 

O GD Boticas tem come 
objetivo no futsal feminino teX 
formação na sua equipa erti 
"cerca de 95%", conforme ex-
plicou Paulo Aleixo, presidente 
do clube. 

"O nosso objetivo é formar. 
Claro que temos jogadoras se-
niores na equipa, pois estamos 
no distrital sénior, mas quere-
mos que juvenis e juniores jo-
guem e este ano contamos com 
jovens do Desportivo de Cha-
ves", realçou Paulo Aleixo. 

Para o responsável do clube 
botiquense, esta época será um 
"projeto piloto", para que na 
próxima temporada exista um 
protocolo com os flavienses e 
para que no futuro "jogadoras 
de Boticas possam jogar na 1' 
Divisão pelo Chaves". 

Diogo Caldas 

GD Chaves e GD 
Boticas criam proto- 
colo para formação 
no futsal feminino 

Este escalão é o exemplo 
vivo de que o nosso programa 
desportivo que iniciamos há sete 
anos, foi e é assertivo. Temos 
muitos atletas que farão o últi-
mo ano de camadas jovens esta 
época desportiva e que jogam 
juntos desde o escalão de ben-
jamins. É algo singular num clu-
be de pequena dimensão e que 

E para a equipa de infan-
tis? 

Neste escalão teremos duas 
equipas a competir. Uma de sub 
13 e outra de sub 12, de acordo 
com os novos regulamentos 
competitivos da A.F.V.R. Tam-
bém neste escalão há atletas de 
primeiro ano de Infantis mas que 

Na secção de andebol, inici-
aremos em breve os treinos e 
encontros distritais, bem como 
na natação e Kung Fu. Nesta 
última modalidade, participare-
mos, em breve, numa competi-
ção nacional onde esperamos 
obter bons resultados, tal como 
na anterior. 
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"Queremos a cada dia 
que passa melhorar e 
crescer ainda mais" 

Após uma época onde o Grupo Desporti-
vo de Boticas comemorou 50 anos de vida, 
conquistou um título de campeão distrital 
em benjamins de futebol, e um em infantis 
de futsal, uma nova temporada arrancou com 
a mesma ambição. Paulo Alei», presidente 
da instituição, lança e traça os objetivos para 
a temporada de 2015/2016. 
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