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Ulisses não pretende avançar
Presidente da FAP convocou
assembleia geral para amanhã e
vai pedir eleições para junho
Ulisses Pereira deve anunciar
amanhã, numa Assembleia Geral
Extraordinária, com o ponto único Comunicação do Presidente da
Federação de Andebol de Portugal,
que não tem intenção de se recandidatar à presidência da Federação
de Andebol de Portugal (FAP). Fonte próxima do presidente, assegura, no entanto, que a decisão final
só será revelada na AG, durante a
qual Ulisses Pereira deverá também pedir que sejam marcadas
eleições para junho.
Na corrida à presidência, deve
igualmente apresentar -se Artur
Monteiro, que há muito anunciou
a sua intenção de concorrer à lide
rança da FAP.

Ulisses Pereira lidera FAP desde 2012
Para muitos, Augusto Silva,
atual vice, perfila-se como candidato e terá já sondado algumas pessoas, entre as quais José Carlos Ri bas (Maiastars) e António Mar-

reiros, atual presidente do ConseE.D.
lho de Arbitragem.
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Taça em modo `déjà-vu'
-> Sorteio da 'final four' ditou
Berifwa-FC Porto e Sporting-Madeira, em Almada, a 2 de abril
Respeito foi a palavra mais repetida pelos representantes dos clubes, ontem, no sorteio das meias- fi nais da Taça de Portugal que ditou,
precisamente, o mesmo emparelhamento do plav-off do Campeonato.
Um déjà vu com desfecho mais célere, pois a finalfour é a 2 e 3 de abril.
Sporting e Madeira, SAD são os
primeiros em ação no Complexo de
Desportos de Almada, palco onde
os leões, há seis anos, venceram a
Taça Challenge. Um argumento que
não desmoraliza os insulares. «Queremos chegar o mais longe possível,
respeitando o adversado. mas a dar
> máximo, para chegar a final", disse Mauro Aveiro, representante do
Madeira. Hugo Malcato, dirigente

leonino, recordou que é «apenas um
jogo» e o histórico com o Madeira,
esta época, «dá uma vitória e urna
derrota», sendo por isso «funda
mental respeitar o adversário apesar de considerar, teoricamente, o
sorteio favorável».
O Benfica voltou a marcar duelo
com FC Porto, no dia a seguir a ter
derrotado o heptacampeão em casa,
mas não há deslumbramento na Luz.
«É jogo diferente do pico,- off Aqui é
a eliminar, não pode haver deslizes
e, por isso, vamos encará-lo como
uma final», explicou o presidente
E D.
da secção, Filipe Gomes.

TAÇA DE PORTUGAL
complexo municipal, Almada
meias-finais '2 de abril
Madeira, SAD-Sporting
15 OL111
Berdica - FC Porto
i_

Página 2

A3

ID: 63628734

18-03-2016 | Modalidades

Tiragem: 125000

Pág: 2

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Ocasional

Área: 25,90 x 30,20 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 2

4,

QUINTA-FEIRA103 DE MARÇO
Desporto adaptado - floreia, coalbali, voleibol sentado - Atletas
partldpantes 106 Associação de Voleibol de Lisboa, Ginásio Clube Português, Agrupamento de Escolas
Francisco Arruda, CAC Clube Atlético e Cultural, Centro Helen Keller, Associação Nacional de Desporto para Deficientes Visuais,
Federação Portuguesa de Desporto para
Pessoas com Deficiência.

«OLISIPiADAS
ESTÃO A LEVAR
ÀS CRIANÇAS A 31P

SARADO 105 DE MARÇO
Ginástica - Atletas participantes
•
330 •
Ginásio Clube Portugués, EB1Sampaio Garrido, Lisboa Ginásio
Clube, Colégio Moderno, Externato "O Lar
da Criança", ADCEO - Associação Desportiva e Cultural da Encarnação e Olivais, Atlético Clube de Portugal, Colégio Santa Maria/oda - Atletas participantes 58

ALEGRIA DE FAZER
DESPORTO»
No dia em que escrevo este editorial, as Olisipiadas 2016 completaram o seu 50° evento da fase local com um grande momento de
andebol numa das freguesias. do
centro histórico da cidade de Lisboa. Desde dia 10 de Janeiro, durante todos os fins de semana, as Olisipiadas têm trazido a prática e a
experimentação desportiva a milhares de crianças de toda a cidade.
Tem sido urna sensação fantástica, assistir semanalmente ao entusiasmo de tantas crianças quando se abraçam ao Kiko, a nossa
mascote, e desfilam para participar, sempre muito orgulhosas, de
representarem as cores das suas
freguesias nestes jogos.
"O desporto temo poder de unir
os povos... fala às crianças numa
linguagem que elas entendem" é
nesta mensagem de Nelson Mandela que nos inspirámos para as Olisipiadas. Queremos usar o desporto para unir a cidade, mobilizando
as freguesias, as escolas, os clubes e
os agentes desportivos no esforço
conjunto de desenvolvermos uma
política municipalde educação desportiva que promova e valorize as
identidades e as diferenças dos vários territórios da cidade. Mas também que descentralize e estimule o
eclectismo, a experimentação e a
inclusão desportiva e que eduque
as nossas crianças para os valores do
respeito, solidariedade, participação,
empenho e espirito de equipa.
Os. números desta edição, deixam-me optimista e motivado a
prosseguir.
Até à grande fase final, a ter lugar entre os dias 3 e 5 de Junho, as
Olisipiadas vão continuar a levar o
desporto a todas as freguesias de
Lisboa. Serão mais de 100 momen tos de dinamização e experimen-

Escola de Judo Nuno Delgado e ADCEO - Associação Desportiva e
Cultural da Encarnação e Olivais Atletismo - Atletas participantes 65 Futebol Clube "Os Belenenses".
Agrupamento Francisco Arruda, Atlético
Clube de Portugal, clube de atletismo Amigos de Belémvoleibol - Atletas participantes 70 Futebol
Clube "Os Belenenses", associação de jovens Eco-Estilistas e clube de atletismo
Amigos de Belém.
DOMINGO 106 DE MARÇO
vutebol -Atletas participantes 155

tação com cerca de 20 modalidades desportivas.
Hoje já somos mais de 7000 inscritos, mas isso não é o mais importante.
O que realmente nos move é sentirmos que as Olisipiadas estão a
mobilizar a cidade para o desporto.
Estão a colocar o desporto na agenda politica das freguesias, estão a
revitalizar o associativismo desportivo da cidade, estão a alertar os pais
para a importância da educação desportiva dos seus filhos, e mais importante estão a levar às crianças
a alegria de fazer desporto.
E este, é um orgulho que partilho com todos os que acreditaram
e trabalham neste projecto.
Em 2021 Lisboa quer ser a Capital Europeia do Desporto, uma
marca que traduz uma ambição de
desenvolvermos uma cidade que
vive e sente o desporto como uma
componente quotidiana da vida
das pessoas, sinónimo de qualidade de vida e bem-estar.
As Olisipiadas são parte integrante desta estratégia. As crianças de hoje
são os adultos de amanhã. Ao investirmos na educação desportiva das

Gassociaçào juvenil Pedro
Jorge Frassati, A Voz do Operário. Externato "O Lar da Criança", Jardim Escola João
de Deus, Operário Futebol Clube, Núcleo
Josefa de Óbidos, Ginásio Clube Português.
Lisboa Clube Rio de Janeiro, Academia Recreativa Leais Amigos, Grémio de Instrução Liberal de Campo de Ouriquenasquetebol - Atletas partldpantes 40
Associação de Pais Escola de
Santo Antonio, Associação de Pais São joão
de Deus, EB1 Sampaio Garridoxadrez Atletas participantes 45 Associação Desportiva, Recreativa e Cultural da Mata de Benfica, Vicentix, associação
Educar a Sorrir e A Voz do Operário. ; ud
- Atletas partldpantes •je Judo Clube de Portugal, Externato Passos
Manuel, Judo Clube de Lisboa Futebol Atletas participantes 1s Associação Ester Janz, Futebol Clube Recreativo do Rossão, Vitória Clube de Lisboa. Associação de Pais da Escola do Parque das Naçôes, associação de jovens
Eco-Estilistas e Escola Alice Vieira.

nossas crianças estamos a influenciar comportamentos futuros na cidade. O desporto tem esse poder.
Por Lisboa, pelo desporto.
JORGE MÁXIMO

(Vereador do Desporto
da Câmara Municipal de Lisboa)

SEXTA-FEIRAI 18 DE MARÇO
Natação - JF Alcântara na Piscina Municipal do Alvito ás 18h00
SABÁD0119 DE MARÇO
xadrez -1F Areeiro, JF Arroios, JF Alvaiade,
JF Avenidas Novas, JF Campolide, JF Santo
António no Salão dos Bombeiros Lisbonenses as 9h00 Futebol - JJF Benfi ca, JF Carnide, JF Lumiar, JF Santa Clara, JF São Domingos de Benfica no Complexo Desportivo do
Alto do Lumiar ás 9h00
DOMING0120 DE MARCO
o In Nbol - JF Alcântara no Pavilhão da Ajuda ás 9h00

SÁBADO' 12 DE MARÇO
Andebol - Atletas participantes 132
Núcleo de Antigos Alunos
do Passos Manuel (ALPA), Federação de
Andebol de Portugal e Associação de Andebol de Lisboa. ciclismo - Atletas
participantes 120
Escola Francisco Arruda, Escola Clube de Ciclismo de Lisboa Coelhinhos ECCLX, Vitória
Clube de Lisboa, EB1Sampaio Garrido, Externato "0 Lar da Criança", Tri-Om Triatlo
Olivais e Moscavide e APEJ Santo António.
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«QUEREMOS USAR
O DESPORTO PARA UNIR LISBOA»
Ao investirmos na educação desportiva das
nossas crianças estamos a influenciar
comportamentos futuros na cidade
JORGE MÁXIMO
Vereador do Desporto
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«Trata-se dum
projeto estimulante
para as crianças»

«privilégio assistir
aos primeiros
•
passos de talentos
o
andebolistas»
•

«Num ano de Jogos Olímpicos é com muito
sou embaixadora das Olisipiadas. Considero tratar-se de um projeto estimulante para as
crianças e jovens da cidade. praticarem desporto.
Estou certa que é um instrumento bastante útil
que chega a todos, sem exceção: primeiro porque
é gratuito e facilita a adesão de todos aqueles que não
têm forma de fazer desporto, segundo porque envolve toda a cidade através da interligação do Município com as Juntas de Freguesia e as várias associações desportivas. O mais importante é permitir
o contato de todos os participantes com as várias modalidades propostas para que possam experimentar
e escolher para prática futura o desporto com que mais
se identificam».
gosto que

•
o

•
•
e
•
e
e

Rosa mota

«Dei os primeiros
passos no voleibol»
As Olisipiadas são uma competição muito recente no concelho de Lisboa, quando tinha a idade dos atuais participantes realizavam-se os Jogos de Lisboa que, tal como as Olisipiadas, envolviam muitos jovens atletas distribuídos por
várias modalidades, Era um momento único de grande diversão e convivo, onde aproveitávamos para dar os primeiros
passos no desporto no meu caso no Voleibol e acompanhar as
diversas modalidades.
A realização das Olisipiadas é de grande importância, pois permite a todos os jovens, inseridos em projetos de escolas ou clubes, ou simplesmente jovens que gostem de praticar desporto e não tenham essa possibilidade devido ao seu quotidiano ou
as suas condições financeiras, dado que o desporto coletivo
hoje em dia é sempre pago, nem todas as famílias tem essas condições, assim sendo as Olisipiadas vem promover um momento de desporto a TODAS as crianças, convívios com outros atletas e podem ainda experimentar várias modalidades. Muitas
vezes, é neste tipo de ações que os grandes atletas se iniciam na
sua modalidade.
O facto de Lisboa estar ligada a esta ação, é muito relevante, tanto para o concelho como para os seus habitantes, clubes e associações, permitindo o crescimento do número de praticantes desportivos e o desenvolvimento das modalidades.

joana polido

•
e

•
•
•
•

3 Alvaiade
4 Areeiro

e

s Arroios

e

tr Avenidas Novas
Beato

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

:) 011sipiirdarn matriz fundadora do
Ofimplsmo - O pulsar de vida da cidade
encontra na atividade física e desportiva
uma fonte enriquecedora para redescobrir
o espaço público enquanto núcleo de
comunhão de emoções e partilha de
experiências.
Perante as tendências que impelem a vida
urbana para rotinas individualistas e para a
quebra dos laços comunitários afigura-se
crucial implementar medidas que invertam
e reduzam o impacto negativo destes
fenómenos.
As Olisipiadas são desde a sua conceção
um projeto com uma missão específica
neste ambito uma vez que promove a
revitalizaçào da cidade através de uma
alargada parceria colaborativa entre clubes,
associações, federações desportivas,
estabelecimentos de ensino.
patrocinadores e parceiros institucionais
destinada a trazer o desporto junto das
crianças e jovens de Lisboa. •
Fundamentalmente, demonstra o potencial

Ajuda

2 Alcântara

•
•
•
•
•
•
•
•

Ricardo Andorinha, antigo andebolista internacional português, é o •
padrinho do Andebol nestas Olisipia- •
das. Orgulhoso pelo convite, des- :
taca o «privilégio de poder confirmar os primeiros passos de Jovens 4,
*
andebolistas», considerando a ini- •
ciativa da Càmara Municipal «vital
para a prática e desenvolvimento e
das modalidades e para as juntas de ••
freguesia, que conseguiram juntar •
clubes e escolas em torno de um •
evento que outrora constituiu uma •
base fundamental de desenvolvi- •
mento do desporto em Lisboa».
«Com as Oftsipiadas e com o esfor- e
ço de todos, é com orgulho que vemos o número de eventos a aumen- •
tar muito e de juntas de freguesia a •
aderir. No andebol Já temos restrita- 4,
•
dos muito positivos», diz.
O ex-andebofista do Sporting realça ainda o «espaço de alegria, com- •
petição, solidariedade e partilha de e
•
experiências» que esta iniciativa •
proporciona aos mais Jovens, que 4:
fazem do Desporto uma festa:
•
«É um espaço de competição privi- •
legiado que marcará a carreira des- •
porttva e social dos participantes, •
independentemente daqueles que
conseguirão enveredar no alto ren- •
dimento».
e

Ricardo Andorinha :

8 Belém

•

Benfica
to Campo de Ourique

e

•
•
•
•
•

u Campolide
Iï Carnide
Estrela
Lumiar
Marvila

e
e

•
•
•
•
•
•

Misericórdia
Olivais
IR Parque das Nações
11-? Penha de França
Santa Clara
21 Santa Maria Maior
Santo António
23 São Domingos de Benfica
São Vicente

e

•

e

singular do desporto em agregar vontades,
cimentar compromissos e mobilizar alunos
e docentes em torno de um quadro de
valores e principies pedagógicos essenciais
para um processo educativo harmonioso.
os quais representam a matriz fundadora
do Olimpismo.
Num contexto onde tais principias
fundadores se encontram em crise,

•
•
•
distantes de um papel central na educação e
e
dos cidadàos, e por isso ausentes da sua
•
vida civica e desportiva, revejo nas
Olisipiadas um exemplo de sucesso e um
contributo relevante da cidade de Lisboa
para assumirmos com esperança o desafio e
e
de valorizar socialmente o desporto..
•

rosé M. constantino
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OS JOGOS ESTÃO DE VOLTA
«NU

ano de Jogo t.
olímpicos é com
muito prazer que
sou embaixadora
das olisipíadas»
Rosa mota
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ANDEBOL -TAÇA DE PORTUGAL
MEIAS-FINAIS DEFINIDAS

FC Porto e Benfica defrontam-se nas meias-finais da Taça de
Portugal de andebol (2 de
abril), enquanto que a outra
vaga é discutida por Sporting,
recordista de títulos (16), e Madeira SAD, ditou o sorteio.
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- SPORTING

André Carrillo quer cumprir o contrato com o Sporting, válido até 30 de junho deste ano. Depois, segue-se o Benfica

CARRILLO NÃO

QUER RESCINDIR
ALCOCHETE O Treina

à margem do pkintel com técnico das modalidades.

NUNO MIGUEL SIMAS

ndré Canino reuniu-se
ontem com ogseus advogados e do encontro saiu
uma decisão: está fóra de hipótese o jogador avançar com um
pedido de rescisão unilateral de
contrato com o clube de Alvaiade, apesar de o clima entre as
partes não dar indicadores de
Goder melhorar.
O extremo cumpriu ontem
uma sessão bidiária, à parte do
plantei leonino, comum preparador físico e fisioterapeuta que
trabalha nas modalidades profissionais do clube: hóquei em
patins, andebol e futsal. Um dos
propósitos do jogador é perder
peso. Hoje, volta a treinar, com

A

duas sessões agendadas. Em médicos, apesar de o peruano
Alcochete, de resto, Carrillo ter apresentado justificação
tem feito tudo à margem do médica, por ter retirado um
plantei. Ontem, tomou o pe- dente do siso, no último fim dequeno-almoço numa sala à semana, numa clínica em Gonparte do grupo, treinou num domar. Fonte próxima do jogarelvado longe dos colegas com dor garantiu que Canino não foi
quem começou a época e almo- ao Porto para tirar um dente,
çou com funmas para se
cionários e jo- CARRILLO PODE TER DE IR
reunir com
vens que resi- PARA A TRIBUNA ASSISTIR
um dos seus
dem no centro
advogados e
AO JOGO COM O AROUCA
de estágio em
que depois
regime de internato.
sentiu dores e foi encaminhado
Uma vez que ainda decorre o para uma clínica.
processo disciplinar instaurado
André Carrillo poderá ter de ir
a Canino, o allapurou que o jo- amanhã a Alvaiade para assistir
gador terá agora deresponder ao Sporting-Arouca na tribuna,
por duas faltas às chamadas do situação que está a motivar
Sporting para cumprir exames preocupação no peruano. .
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Carrillo não quer rescindir

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

18-03-2016

Meio:

Correio da Manhã Online

Autores:

Nuno Miguel Simas

URL:http://www.cmjornal.xl.pt/desporto/futebol/detalhe/carrillo_nao_quer_rescindir.html

Treina à margem do plantel com técnico das modalidades André Carrillo reuniu-se ontem com os seus
advogados e do encontro saiu uma decisão: está fora de hipótese o jogador avançar com um pedido
de rescisão unilateral de contrato com o clube de Alvalade, apesar de o clima entre as partes não dar
indicadores de poder melhorar. O extremo cumpriu ontem uma sessão bidiária, à parte do plantel
leonino, com um preparador físico e fisioterapeuta que trabalha nas modalidades profissionais do
clube: hóquei em patins, andebol e futsal. Um dos propósitos do jogador é perder peso. Hoje, volta a
treinar, com duas sessões agendadas. Em Alcochete, de resto, Carrillo tem feito tudo à margem do
plantel. Ontem, tomou o pequeno-almoço numa sala à parte do grupo, treinou num relvado longe dos
colegas com quem começou a época e almoçou com funcionários e jovens que residem no centro de
estágio em regime de internato. Uma vez que ainda decorre o processo disciplinar instaurado a
Carrillo, o CM apurou que o jogador terá agora de responder por duas faltas às chamadas do Sporting
para cumprir exames médicos, apesar de o peruano ter apresentado justificação médica, por ter
retirado um dente do siso, no último fim de semana, numa clínica em Gondomar. Fonte próxima do
jogador garantiu que Carrillo não foi ao Porto para tirar um dente, mas para se reunir com um dos
seus advogados e que depois sentiu dores e foi encaminhado para uma clínica.
18.03.2016
Nuno Miguel Simas
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“Vamos à Suíça para ganhar”

ABC/UMINHO PARTE HOJE PARA A SUÍÇA, onde amanhã mede forças com o Wacker Thun, em jogo da segunda mão dos
quartos-de-final da Taça Challenge. Diogo Branquinho e João Gonçalves não se focam na vantagem e apontam a nova vitória.
ANDEBOL

+ viagem

| Joana Russo Belo |

Na bagagem até à Suíça vão sete
golos de vantagem. Margem que
dá conforto extra ao ABC/UMinho para o encontro da segunda
mão dos quartos-de-final da Taça Challenge, frente ao Wacker
Thun. Vencer é a palavra de ordem entre a equipa, já com o
pensamento claro em repetir a
final da prova europeia esta temporada.
“Conseguimos uma boa vantagem na primeira mão, mas não
nos vamos esconder atrás dela.
Vamos à Suíça para ganhar o jogo”, sublinhou Diogo Branquinho, na véspera da partida para a
Suíça.
O ponta lembra que os suíços
têm “um bom ataque organizado”, no entanto, “estudámos
muito bem a lição, estamos a trabalhar bem e motivados”, daí
que a receita para anular esse
ponto forte passe pela “concentração”: “no primeiro jogo conseguimos anulá-los com uma
boa defesa e um bom contra-ataque. Sofremos poucos golos, defendemos muito bem e lá quere-

Comitiva do ABC/UMinho
parte, esta manhã, para a
Suíça, onde amanhã
defronta o Wacker Thun,
em jogo da segunda mão
dos quartos-de-final da
Taça Challenge.
Equipa parte de Braga às
7 horas e o voo do Porto
está agendado para as
9.45 horas. Encontro é
amanhã, a partir das 17
horas, hora portuguesa.

DR

João Gonçalves e Diogo Branquinho reforçam a ambição do ABC/UMinho na Taça Challenge

mos fazer exactamente o mesmo, defender bem”.
Optimismo partilhado por João
Gonçalves, jogador que reforça
a meta da final como grande desígnio da época. Apesar desse

objectivo, para já o foco está no
Wacker Thun.
“É melhor não pensar já na final. Primeiro temos um jogo
com os suíços, depois ainda temos mais dois jogos, se passar-

mos, contra o Dukla de Praga.
Vamos jogo-a-jogo para chegar
à final, é um objectivo. A seguir,
venha quem vier na final, é para
ganhar”, frisou.
Para João Gonçalves, “a vanta-

gem de sete golos pode ser um
bocado enganosa”, por isso, não
há espaço para facilitismo: “vamos com o objectivo de ganhar
o jogo lá. Não vamos a pensar
nessa vantagem. Vai ser um jogo
complicado, em casa deles, mas
vamos ganhar, é o nosso grande
objectivo”. Apesar das baixas Nuno Rebelo, Tomás Albuquerque, Ricardo Pesqueira e Oleksandr - “vamos para cima deles
com os jogadores disponíveis”.
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Preparando dos Jogos das Ilhas

Selecção de juvenis
de futebol em estágio
Os jogadores convocados para a selecção de futebol de juvenis que vai competir na 20.ª edição dos Jogos das Ilhas, estagiam
entre Domingo e Quinta-feira da próxima semana na cidade da
Horta.
Para o segundo estágio, o seleccionador João Rosa e o treinador Sandro Silva, do gabinete técnico da Associação de Futebol
da Horta (AFH), chamaram 14 jogadores, sendo 7 da AFH, 4
da Associação de Futebol de Angra e 3 da Associação de Ponta
Delgada.
Por clubes, os atletas que vão participar em 5 treinos no campo da Alagoa são: Santa Clara: Luís Cavaco e Rodrigo Ponte:
Oliveirenses: Miguel Cunha; Flamengos: Isac Matos, João Ávila
e Tiago Fortuna; FaYal Sport; Pedro Pinto e Ronaldo Almada;
Madalena: Alexandre Gomes e Luís Goulart; Juventude Lajense:
Nuno Valadão e Rui Valadão; Angrense: José Costa e Miguel
Soares.
Em relação ao primeiro estágio, que teve lugar na Horta entre
9 e 13 de Setembro, que contou com 19 jogadores, saíram 11:
António Câmara e Henrique Puim, do Clube Futebol Pauleta;
Diogo Vieira e Rodrigo Alves, do Desportivo S. João, do Pico;
Ismael Oliveira, Ivo Catarina, Pedro Caeiro, Vitor Hugo Silva,
do Fayal Sport; Diogo Motty, Luís Simão e Ruben Pestana, do
Santa Clara.
As novidades são Nuno e Rui Valadão, do Juventude Lajense, e João Ávila, do Madalena.
“JOGOS” EM MAIORCA
A 20.ª edição dos Jogos das Ilhas está marcada para o período de 24 a 29 de Maio na cidade de Palma de Maiorca, da ilha
espanhola do arquipélago das Baleares.
Vão estar em actividade 13 modalidades: Basquetebol,
Andebol, Voleibol, Futebol, Rugby de 7, Vela, Ginástica, Judo,
Ténis de Mesa, Ténis, Natação, Triatlo e Atletismo.
A organização vai ainda abrir a possibilidade de colocar em
competição outras 6 disciplinas desportivas, desde que haja um
mínimo de 5 ilhas inscritas. São elas Badminton, Ciclismo, Karaté, Tiro com Arco, Xadrez e Taekwondo.
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A partir de amanhã, na Horta

Iniciados de andebol
concentram-se na Horta
A selecção de andebol dos Açores de iniciados (nascidos em
2000 e 2001) vai começar, amanhã, na Horta, o estágio visando a
presença dos Jogos das Ilhas de Maiorca.
A primeira semana de estágio conta com 17 atletas de 4 clubes,
com o Sporting da Horta fornecendo 10 jogadores.
O Marítimo de Ponta Delgada cede os jogadores João Ferreira,
Júlio Coelho, Henrique Farias e Valter Carreiro. Do Marienses estão convocados Jorge Tavares e Gonçalo Melo. Gustavo Costa é o
único representante da Associação Desportiva da Graciosa.
Gustavo Cipriano, Ricardo Silva, Miguel Bagaço, Afonso
Castro, Gustavo Santos, Tiago Braga, João Castro, Pedro Caeiro,
Rodrigo Pinto e Isac Neves são os atletas do Sporting da Horta.
Entretanto, para o grupo “A” do “regional” de iniciados, o Marítimo realiza, hoje, pelas 18h30, no pavilhão da escola Roberto Ivens,
em Ponta Delgada, o primeiro dos dois jogos com o Marienses, das

jornadas 5 e 6. O segundo encontro é às 09h00 de amanhã.
O Marítimo nas anteriores jornadas jogou na Horta com o
Sporting daquela cidade, perdendo por 35-25 e por 28-25. A equipa
faialense foi a Santa Maria nas primeiras duas jornadas vencer o
Marienses por 35-14 e por 27-22.
Em juvenis, o Sporting da Horta ganhou ao Grupo Desportivo
da Casa do Povo dos Arrifes por 35-11 e por 30-12. Os encontros
foram no Faial.
Entretanto, continua condicionada a participação das equipas da
Casa do Povo dos Arrifes nos campeonatos regionais de infantis,
de iniciados (grupo “B”), de juniores e de seniores, por ainda não
estarem concluídos os processos de inscrição.
Pela mesma razão a equipa do Colégio Castanheiro de Ponta
Delgada não está em condições de participar no campeonato de iniciados “B”.
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A.71/3FROL

Ulisses Pereira
não se recandidata
Liderou a Federação
nos últimos quatro
anos, tendo ganho
duas eleições, mas
não vai mais a votos

2009, Ulisses Pereira foi presidente num primeiro mandado, durante cerca de nove
meses - após o pedido de demissão do anterior líder, Henrique Torrinha -, numa eleição ganha a António Salvador
com mais de 75% dos votos.
lanounuiells
... Presidente da Federação Em novembro de 2012 não
de Andebol de Portugal desde teve oposição, vencendo com
31de março de 2012, Ulisses Pe- 100% dos votos, mas agora,
reira, 62 anos, anunciará ama- após 14 anos em três elencos
nhã, em assembleia geral mar- diretivos - Luís Santos, Hencada para o efeito, que não será rique Torrinha e o que o prócandidato às próximas elei- prio liderou -, vai deixara Feções, que deverão realizar-se deração.
ainda antes do final desta époPara suceder a Ulisses Pereica. Fontespróximas do lider fe- ra, que foi fundador e presidenderativo confirmaram a O te do São Bernardo e, como laJOGO a decisão de Ulisses, de- teral-direito, jogou por Beirapois de este a ter confidenciado Mar, Sanjoanense e Avanca,
aos colaboradores que o têm apenas se conhece a intenção
acompanhado mais de perto.
de Artur Monteiro, histórico
Natural de Aveiro, econo- dirigente do ABC e antigo dilemista, licenciado em Finan- tor-desportivo do Braga, que
ças e deputado na Assembleia há largos meses admitiu essa
da República pelo PSD desde possibilidade a O JOGO.
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Rivais podem ter de se defrontar seis vezes em 45 dias

Benfica-FC Porto
também para a Taça
••• Podem ser até seis clássicos entre FC Porto e Ben fica
no espaço de 45 dias. Além da
meia-final do play-offdo campeonato, jogada à melhor de
cinco partidas e que anteontem arrancou no Dragão Caixa
- vitória das águias, por 32-31
-, o sorteio da final- four da
Taça de Portugal ditou ontem
mais um encontro entre os
grandes rivais.
A final-four, que se vai jogar
emAlmada, terá lugar nos dias
2 e 3 de abril, ou seja, entre os

jogos 2 (Luz) e 3 (Dragão) do
play-off do campeonato.
A outra meia-final será jogada entre °Sporting e o Madeira SAD, com o conjunto de
Paulo Fidalgo a marcar presença em mais um momento
de decisão. -a.a.
TAÇA DE PORTUGAL
Madeira SAO-Sportwq

2 de abril
1Sh00

Bentica-FC Porco

17h00

3de abril

17h00
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çportim Peruano trabalha à parte e alMoça com miúdos do internato na Academia

Carrillo treina com
técnico de hóquei
Luís Antunes e Luís Mota
desporto@jn.pt

t> E, ao terceiro dia, André
Carrillo voltou a Alcochete.
O avançado treinou-se à
parte, ontem, na Academia,
depois de ter faltado, por
duas vezes, à convocatória
do Sporting, e de ter abandonado o local na segunda-feira, por se sentir desrespeitado e já não aguentar as dores
de dentes. A acompanhar o
peruano esteve um preparador físico do hóquei patins,
que também presta apoio ao
futsal e ao andebol, apurou o
IN junto de fonte leonina.
Canino apresentou-se por
volta das 9 horas preparado
para regressar aos treinos. E
assim foi, depois de ter sido
observado pelo médico, cuja
principal preocupação residiu em confirmar a remoção
do dente, o que comprovou e
deu razão às justificações
apresentadas pelos representantes do sul-americano. A
seguir, cumpriu as duas sessões. apurámos junto de fonte próxima do atleta, com
tranquilidade, num ambiente pacifico, dadas as circunstâncias que rodeiam o jogador - processo disciplinar e
saída para o rival Benfica.
As cargas a que o camisola 18 esteve sujeito cumpriram, no entanto. as recomendações pós-operatórias,
de acordo com fonte próxi-

ma do jogador. Após a extra
ção do dente do siso, Carrillo ficou algo limitado - a mé dica não recomendou ativi
dade física pesada durante
os cinco dias seguintes.
Entre o treino matinal e o
vespertino, o jogador almo
çou na Academia, junto dos
miúdos do internato e alguns
funcionários leoninos, naquela que poderá ser considerada como uma forma de
humilhação. Fonte próxima
do processo garante que
Carrillo terá sido proibido de
comer fora da Academia. No
entanto, fonte oficial do
Sporting assegura que a
questão nem sequer foi colocada. •

Carrillo
passou
o dia
na Academia
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Andebol Clássico
Benlica-F. C. Porta
mas meias da Taça
• O sorteio das meias-finais da Taça de Portugal ditou outro clássico entre o
Benfica e o F. C. Porto - estão a defrontar-se nas
"meias" da Liga. O outro finalista sairá do Madeira
SAD-Sporting. Os jogos são
a 2 de abril, em Almada. •
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ANDEBOL

Águias e dragões nas meias-finais
EZ O Benfica entrou a todo gás
nas meias-finais do playoff do
Campeonato frente ao FC Porto e
passou á liderar por 1-0, mas a disputa entre os dois rivais vai estender-se, também, à Taça de Portugal, cuja final -four se disputa a 2 e
3 de abril, no Complexo Municipal
dos Desportos, em Almada.
Para além do embate entre

ditou também um Madeira SADSporting, com os leões a apresenMeias-finais (a de abril)
tarem-se como claros favoritos
Madeira SAD-Sporting
15hoo
para chegarem à final.
Benfica-FC Porto
17ho0
Refira - se que até às meias - finais
Final (3 de abril)
• 17h00
da Taça, Benfica e FC Porto voltam a defrontar-se para o playoff
águias e dragões, o sorteio das no próximo dia 30, numa eliminameias-finais da Taça, realizado tória que está a decorrer à melhor
ontem na cidade da margem sul, de cinco jogos. e AR.
TAÇA DE PORTUGAL

Página 17

A18

ID: 63629020

18-03-2016

Tiragem: 77394

Pág: 33

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 4,69 x 4,98 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1

ANDEBOL O Águas Santas foi
multado em 500 ouros e reagiu
em comunicado, criticando os
"comportamentos inadequados
dos pais" dos atletas do clube da
Mala, numa partida de Iniciados
frente ao FC Porto. "Apelamos
ao civismo dos pais (...) Para
além de formarmos atletas,
pretendemos formar homens
com regras comportamentais
claras", lé -se na nota.
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55 Perguntas a António Areia

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

Meio:

Sapo Online - Sapo Desporto Online

18-03-2016

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=cb9deabe

18-03-2016 08:10
O SAPO Desporto continua a submeter os atletas portugueses a 55 perguntas diretas.
Foto: João Agre
Por João Agresapodesporto@sapo.pt
O jogador de andebol do FC Porto e da seleção portuguesa respondeu às 55 perguntas que o SAPO
Desporto tinha para lhe fazer. Tudo num só 'take', com respostas diretas, em menos de cinco minutos.
Descubra como se saiu o base de 27 anos numa entrevista onde até foi desafiado a fazer um
lançamento de bola a meio do campo.
Veja AQUI.
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FC Porto - Benfica nas meias-finais da Taça de Portugal

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Bola Online (A)

Data Publicação:

17-03-2016

URL:http://www.abola.pt/nnh/ver.aspx?id=602855

O sorteio da Taça de Portugal ditou que o Sporting vai defrontar o Madeira SAD nas meias-finais,
enquanto FC Porto e Benfica discutem a outra vaga no jogo decisivo. As meias-finais da segunda
prova mais importante do calendário nacional de andebol ficaram definidas no sorteio realizado no
Auditório do Complexo Municipal dos Desportos, em Almada. As duas meias-finais estão agendadas
para 2 de abril, com a final a decorrer no dia seguinte. No sábado, o jogo que define o primeiro
finalista, entre Sporting e Madeira SAD, está marcado para as 15 horas, enquanto dragões e águias
fecham o programa do primeiro dia, a partir das 17 horas.
17-03-2016

Página 20

A21

Sporting-Madeira SAD e FC Porto-Benfica nas meias

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Correio da Manhã Online

Data Publicação:

17-03-2016

URL:
http://www.cmjornal.xl.pt/desporto/modalidades/detalhe/andebol_sporting_madeira_sad_e_fc_porto_benfica_n
as_meias.html

Sorteio decorreu nesta quinta-feira O Sporting, recordista de títulos (16), vai defrontar o Madeira SAD
nas meias-finais da Taça de Portugal de andebol, enquanto FC Porto e Benfica discutem a outra vaga
no jogo decisivo, ditou esta quinta-feira o sorteio. As meias-finais da segunda prova mais importante
do calendário nacional de andebol ficaram definidas no sorteio realizado no Auditório do Complexo
Municipal dos Desportos, em Almada, 'palco' desta 'final 4'.
17.03.2016
Lusa
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Madeira Andebol SAD
no sorteio da final-four
A equipa masculina do Madeira
Andebol SAD conhece hoje o seu
adversário das meias-finais da
Taça de Portugal de andebol, no
sorteio que está marcado para as
16h30. Para além da equipa
insular, Benfica, Sporting e FC
Porto compõe o 'quarteto' que irá
disputar a final-four que está
agendada para 2 e 3 de Abril em
Almada.
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Viseenses mostraram evolução
ARQUIVO/PRESSCENTRO.PT

ACADÉMICO

28

Bruno Correia, David Gomes (13), José
Carvalho (2), David Figueiredo (1), António Figueiredo, Afonso Loureiro (1),
Tomás Silva, Telmo Silva (2), Hugo
Paula, Josué Santos (6) e Gabriel Pina
(3).
Treinador: Miguel Fernandes

BENAVENTE

53

Nuno Sadinha, Vasco Inês (1), Miguel
Silva (5), João Marques (4), Ricardo Reis
(2), Tiago Simões (5), Miguel Guerra
(10), João Verde (3), Lucas Oliveira (3),
João Borges (5), Guilherme Fonseca (3),
Vasco Moura (12)
Treinador: Paulo Jorge Guerra

JJogo no Pavilhão da Escola Infante D. Henrique, em Viseu
Árbitros: Mário Coutinho e Ramiro Silva
Oficial de Mesa: Miguel Figueiredo
Resultado ao intervalo: 14-24

Andebol
Nacional de Iniciados

Silvino Cardoso
Depois de na jornada iaugural
terem defrontado o Sporting,
os iniciados do Académico de
Viseu voltaram a receber uma
das equipas mais ‘credenciadas’ da zona 3 e averbaram
uma derrota por 28-53.
Os números do triunfo do
Benavente espelham, sem
margem para dúvida, a superioridade da formação do distrito de Santarém.
Quando ao intervalo se registava um diferencial de 10
golos em desfavor dos viseen-

ses, era previsível que no segundo tempo ela não só continuasse como até aumentasse,
o que veio a acontecer.
Ainda assim, refira-se, o Académico deu sempre boa réplica e foi David Correia quem
mais inconformado se mostrou ao conseguir, só à sua
conta, quase metade dos golos
obtidos pela sua equipa.
Mais um jogo em que a
turma comandada por Miguel
Fernandes mostrou trabalho e
evolução, o que demonstra
que a experiência acumulada
com a participação nesta fase
prova pode vir a ser muito importante e a dar frutos nas próximas épocas. |

Iniciados academistas ocupam a última posição da tabela
Zona 2 - 3.ª jornada
EA M.ª Beira-Sanjoanense
FC Gaia-Estarreja AC
C. Carvalhos-S.Paio Oleiros
NA Penedono-GC Tarouca
Estarreja AC
S. Paio Olieros
GC Tarouca
FC Gaia
Col. Carvalhos
NA Penedono
Sanjoanense
EA M.ª Beira

J
4
4
4
4
4
4
4
4

V
3
3
3
2
2
1
1
0

E
1
0
0
1
0
0
0
0

Zona 3 - 3.ª jornada
26-35
34-34
35-22
27-38

D GM-GS P
0 146-13011
1 133-11110
1 146-87 10
1 148-133 9
2 122-110 8
3 145-151 6
3 96-162 6
4 127-179 4

Próxima jornada
Estarreja AC-EA M.ªBeira, Sanjonanes-C. Carvalhos, GC TaroucaFC Gaia e S. Paio de Oleiros-NA
Penedono.

Sporting-Samora Correia
Sismaria-SIR 1.º de Maio
Juve Lis-S. Bernardo
Académico-Benavente
Sporting
Benavente
S. Berrnardo
Sismaria
SIR 1º Maio
Juve Lis
Samora Correia
Académico

J
4
4
4
3
3
3
4
3

V
4
4
2
1
1
1
0
0

E
0
0
0
1
1
0
0
0

41-11
31-31
28-34
28-53

D GM-GS P
0 155-77 12
0 152-10412
2 133-117 8
1 104-82 6
1 98-84 6
2 80-88 5
4 75-168 4
3 62-139 3

Próxima jornada
SIR 1º Maio-Sporting , Samora
Correia-Juve Lis, Benavente-AC
Sismaria e S. Bernardo-Académico
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ID: 63612270

17-03-2016

Tiragem: 5000

Pág: 13

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 16,63 x 15,53 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Moimenta da Beira recebe
Torneio “Terras do Demo”
Internacional Selecções seniores masculinas de Portugal, Holanda e Eslováquia
marcam presença na competição que vai decorrer nos dias 9 e 10 de Abril
DR

Andebol
Torneio “Terras do Demo”

O Pavilhão Municipal de Moimenta da Beira será o palco da
realização do torneio internacional de andebol “Terras do
Demo”, nos dias 9 e 10 de Abril,
competição que terá a presença das selecções de andebol sénior masculino da Holanda, Eslováquia e Portugal.
A escolha da ‘capital’ das Terras do Demo para o referido
torneio, comprova o grande
entusiasmo pela prática do andebol que se verifica em todo
o município, com a Escola de
Andebol de Moimenta a ser o
principal ‘motor’ desse desenvolvimento desportivo, fomentando a formação de atletas para a alta competição.
No âmbito da apresentação
do evento, a escola promoveu
um colóquio sobre o tema

Selecção portuguesa é orientada por Rolando Feitas

“Desporto sem contras” e uma
conferência de imprensa com
os dirigentes da Federação de
Andebol de Portugal. Na apre-

sentação do torneio foi divulgada a lista de jogadores convocados para o torneio internacional “Terras do Demo”.

O referido colóquio contou
com a presença do selecionador nacional de andebol, Rolando Freitas e de Ricardo Vasconcelos que, actualmente, desempenha funções na Federação Inglesa de Andebol, sendo
também o treinador principal
da equipa de Nottingham e,
ainda, da selecção inglesa de
sub-21.
O presidente da Federação
de Andebol de Portugal, Ulisses
Pereira e o vice-presidente Augusto Silva, bem como Joaquim Escada (presidente da
Associação de Andebol de Viseu), marcaram também presença nas duas iniciativas e nas
suas intervenções destacaram
a importância do torneio e a
forma com o executivo da Câmara Municipal, liderado pelo
presidente José Eduardo Ferreira, se disponibilizou a que o
mesmo seja possível. |
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Andebol: Sporting-Madeira SAD e FC Porto-Benfica nas meias da Taça de Portugal

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Diário Digital Online

Data Publicação:

17-03-2016

URL:http://diariodigital.sapo.pt/news.asp?id_news=816980

HOJE às 19:57
O Sporting, recordista de títulos (16), vai defrontar o Madeira SAD nas meias-finais da Taça de
Portugal de andebol, enquanto FC Porto e Benfica discutem a outra vaga no jogo decisivo.
As meias-finais da segunda prova mais importante do calendário nacional de andebol ficaram
definidas no sorteio realizado no Auditório do Complexo Municipal dos Desportos, em Almada, 'palco'
desta 'final 4'.
As duas meias-finais estão agendadas para 02 de abril, um sábado, com a final a decorrer no dia
seguinte.
No sábado, o jogo que define o primeiro finalista, entre Sporting e Madeira SAD, está marcado para
as 15:00, enquanto 'dragões' e 'águias' fecham o programa do primeiro dia, a partir das 17:00.
Programa:
Meias-finais (02 de abril):
Sporting - Madeira SAD, 15:00 (1)
FC Porto - Benfica, 17:00 (2)
Final (03 de abril):
Vencedor 1 - Vencedor 2, 17:00
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Benfica-FC Porto também na Taça de Portugal

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Jogo Online (O)

Data Publicação:

17-03-2016

URL:http://www.ojogo.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=5082612

Publicado
Sorteio das meias-finais da segunda prova do calendário nacional de andebol decorreu na tarde desta
quinta-feira
No meio das meias-finais do play-off do Campeonato Nacional de andebol, que FC Porto e Benfica
começaram a disputar esta quarta-feira, com os encarnados a vencer no Dragão Caixa (32-31), mais
um clássico entre dragões e águias ficou esta quinta-feira marcado, agora para as meias-finais da
Taça de Portugal, cuja final a quatro se joga em Almada, nos dias 2 e 3 de abril. Na outra meia-final
jogam Madeira SAD e Sporting.
Ou seja, entre o Jogo 2 das meias-finais do play-off (dia 30, na Luz) e o Jogo 3 (dia 16, no Dragão
Caixa), haverá mais um, para a Taça de Portugal, no dia 2, em Almada.
Meias-finais
Sábado, 2 de abril
Madeira SAD-Sporting, 15 horas
Benfica-FC Porto, 17 horas
Final
Domingo, dia 3 de abril
17horas
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Andebol: Sporting-Madeira SAD e FC Porto-Benfica nas meias-finais da Taça

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Mais Futebol Online

Data Publicação:

17-03-2016

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=f6bdeb0c

Encontros realizam-se a 2 de abril
O Sporting vai defrontar o Madeira SAD nas meias-finais da Taça de Portugal de andebol, enquanto
FC Porto e Benfica discutem a outra vaga no jogo decisivo, ditou o sorteio.
As duas meias-finais estão agendadas para 2 de abril, com a final a decorrer no dia seguinte.
No sábado, o jogo que define o primeiro finalista, entre Sporting e Madeira SAD, está marcado para as
15:00, enquanto dragões e águias fecham o programa do primeiro dia, a partir das 17:00.
Redação
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FC Porto-Benfica nas meias-finais da Taça de Portugal de andebol

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Público Online

Data Publicação:

17-03-2016

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=cdeec0d2

Por Lusa 17/03/2016 - 20:11 Na outro encontro, o Sporting, recordista de títulos, vai defrontar o
Madeira SAD. DR O Sporting, recordista de títulos (16), vai defrontar o Madeira SAD nas meias-finais
da Taça de Portugal de andebol, enquanto FC Porto e Benfica discutem a outra vaga no jogo decisivo,
ditou o sorteio. As meias-finais da segunda prova mais importante do calendário nacional de andebol
ficaram definidas no sorteio realizado no Auditório do Complexo Municipal dos Desportos, em Almada,
palco desta final a quatro. As duas meias-finais estão agendadas para 2 de Abril, um sábado, com a
final a decorrer no dia seguinte. Programa da final 4 da Taça Meias-finais (2 Abril) Sporting-Madeira
SAD: 15h FC Porto-Benfica: 17h Final (3 Abril) Vencedor 1-Vencedor 2: 17h
17/03/2016 - 20:11
Lusa
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FC Porto-Benfica nas meias-finais da Taça de Portugal

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Record Online

Data Publicação:

17-03-2016

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=1764fe4b

O Sporting, recordista de títulos (16), vai defrontar o Madeira SAD nas meias-finais da Taça de
Portugal de andebol, enquanto FC Porto e Benfica discutem a outra vaga no jogo decisivo, ditou esta
quinta-feira o sorteio. As meias-finais da segunda prova mais importante do calendário nacional de
andebol ficaram definidas no sorteio realizado no Auditório do Complexo Municipal dos Desportos, em
Almada, palco desta final-4. As duas meias-finais estão agendadas para 2 de abril, um sábado, com a
final a decorrer no dia seguinte. Continuar a ler No sábado, o jogo que define o primeiro finalista,
entre Sporting e Madeira SAD, está marcado para as 15 horas, enquanto dragões e águias fecham o
programa do primeiro dia, a partir das 17 horas. Programa da final-4 da Taça de Portugal: Meias-finais
(2 abril): Sporting-Madeira SAD, 15 horas (1). FC Porto-Benfica, 17 horas (2). Final (3 abril):
Vencedor 1-Vencedor 2, 17 horas Autores: Flávio Miguel Silva e Lusa
20h10
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Sporting-Madeira SAD e FC Porto-Benfica nas `meias` da Taça de Portugal de
andebol

Tipo Meio:

Internet

Meio:

RTP Online

Data Publicação:

17-03-2016

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=8474c4cf

Lusa 17 Mar, 2016, 20:06 | Outras Modalidades | Foto: José Coelho - Lusa O Sporting, recordista de
títulos (16), vai defrontar o Madeira SAD nas meias-finais da Taça de Portugal de andebol, enquanto
FC Porto e Benfica discutem a outra vaga no jogo decisivo, ditou hoje o sorteio. As meias-finais da
segunda prova mais importante do calendário nacional de andebol ficaram definidas no sorteio
realizado no Auditório do Complexo Municipal dos Desportos, em Almada, 'palco' desta 'final 4'. As
duas meias-finais estão agendadas para 02 de abril, um sábado, com a final a decorrer no dia
seguinte. No sábado, o jogo que define o primeiro finalista, entre Sporting e Madeira SAD, está
marcado para as 15:00, enquanto 'dragões' e 'águias' fecham o programa do primeiro dia, a partir das
17:00. Programa da 'final 4' da Taça de Portugal: Meias-finais (02 abr): Sporting -- Madeira SAD,
15:00 (1). FC Porto -- Benfica, 17:00 (2). Final (03 abr): Vencedor 1 -- Vencedor 2, 17:00. Please
enable JavaScript to view the Powered by Disqus.
17 Mar, 2016, 20:06|
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Taça de Portugal: Meias-finais com um escaldante ´clássico´ FC Porto-Benfica

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

Meio:

Sapo Online - Sapo Desporto Online

17-03-2016

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=3b85c95b

17-03-2016 19:32
Sporting-Madeira SAD e FC Porto-Benfica nas 'meias' da Taça de Portugal de andebol.
Foto: © 2016 LUSA - Agência de Notícias de Portugal, S.A.
FC Porto e Benfica voltam a defrontar-se esta época, mas para a Taça de Portugal
Por SAPO Desporto c/Lusasapodesporto@sapo.pt
O Sporting, recordista de títulos (16), vai defrontar o Madeira SAD nas meias-finais da Taça de
Portugal de andebol, enquanto FC Porto e Benfica discutem a outra vaga no jogo decisivo, ditou hoje o
sorteio.
As meias-finais da segunda prova mais importante do calendário nacional de andebol ficaram
definidas no sorteio realizado no Auditório do Complexo Municipal dos Desportos, em Almada, 'palco'
desta 'final 4'.
As duas meias-finais estão agendadas para 02 de abril, um sábado, com a final a decorrer no dia
seguinte.
No sábado, o jogo que define o primeiro finalista, entre Sporting e Madeira SAD, está marcado para
as 15:00, enquanto 'dragões' e 'águias' fecham o programa do primeiro dia, a partir das 17:00.
Programa da 'final 4' da Taça de Portugal:
Meias-finais (02 abr):
Sporting - Madeira SAD, 15:00 (1).
FC Porto - Benfica, 17:00 (2).
Final (03 abr):
Vencedor 1 - Vencedor 2, 17:00.
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FC Porto-Benfica nas meias-finais da Taça de Portugal

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Sábado Online

Data Publicação:

17-03-2016

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

As duas meias-finais estão agendadas para 2 de abril, um sábado, com a final a decorrer no dia
seguinte. Por Record O Sporting, recordista de títulos (16), vai defrontar o Madeira SAD nas meiasfinais da Taça de Portugal de andebol, enquanto FC Porto e Benfica discutem a outra vaga no jogo
decisivo, ditou esta quinta-feira o sorteio.As meias-finais da segunda prova mais importante do
calendário nacional de andebol ficaram definidas no sorteio realizado no Auditório do Complexo
Municipal dos Desportos, em Almada, palco desta final-4.As duas meias-finais estão agendadas para 2
de abril, um sábado, com a final a decorrer no dia seguinte.No sábado, o jogo que define o primeiro
finalista, entre Sporting e Madeira SAD, está marcado para as 15 horas, enquanto dragões e águias
fecham o programa do primeiro dia, a partir das 17 horas.Programa da final-4 da Taça de
Portugal:Meias-finais (2 abril):Sporting-Madeira SAD, 15 horas (1).FC Porto-Benfica, 17 horas
(2).Final (3 abril):Vencedor 1-Vencedor 2, 17 horas
20:10 . Record
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ID: 63613808

17-03-2016

Tiragem: 5206

Pág: 34

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 16,46 x 9,52 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

ANDEBOL

Jogos AD Godim

p DR

&DPSHRQDWR5HJLRQDO-XQLRUHV6HQLRUHV0DVFXOLQRV
5ȄDCFQȃUJPQ2CXKNJȆQ/WPKEKRCNFG2GPCƒGN
JȄLQIQGPVTG%#2GPCƒGN#&)QFKO
ENCONTRO NACIONAL DE MINIS
De 30 de junho a 3 de julho, realiza-se um Encontro
Nacional de Minis, em Peso da Régua, com a participação de 60 equipas. Este será o maior evento de
andebol da região, numa organização da Federação
Portuguesa de Andebol, a Associação Desportiva de
Godim e a Câmara Municipal de Peso da Régua.

z

EQUIPA MINIS BAMBIS

7RUQHLRGH(QFHUUDPHQWRGH,QLFLDGDV)HPLQLQDV
RESULTADOS DO FIM DE SEMANA:
ABC Braga/Manabola 33 - AD Godim 28
7RUQHLRGH(QFHUUDPHQWRGH,QLFLDGRV-XYHQLV
0DVFXOLQRV
&DPSHRQDWR5HJLRQDOGH,QIDQWLV0DVFXOLQRV
584$GPƒEC# ,WXGPKU #&)QFKO
GD Chaves 23 - AD Godim 30
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ID: 63616702

16-03-2016

Tiragem: 6000

Pág: 16

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Semanal

Área: 9,06 x 9,15 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Minis | Campeonato Regional
Andebol de 7 (1ª Jornada)

Seja de 7 ou de 5 é Andebol
A.C Lamego 20 |

Armamar FC 14

Depois do campeonato de Andebol de 5 vem sempre a
vertente de Andebol de 7, que normalmente é mais competitiva pois o jogo torna-se diferente por várias razões.
O que é certo, é que este escalão de minis do Andebol Club de Lamego continua a realizar jogos de grande
qualidade como foi este do passado domingo. Todos os
atletas tiveram mais uma vez oportunidade de jogar e de
sentir o que é jogar andebol de 7.
Nestas idades o objetivo não é só ganhar, a formação
está sempre presente neste escalão.
Treinador: Luís Machado e Daniel Taveira
Diretor: Tânia Taveira e Manuel Oliveira
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ID: 63616669

16-03-2016

Tiragem: 6000

Pág: 14

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Semanal

Área: 8,91 x 13,54 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Andebol Clube de Lamego

O Futuro
passa por aqui…

A Câmara Municipal de Lamego e o Andebol Clube de Lamego vão fazer uma parceria com o Futebol Clube do Porto para desenvolver o andebol na
região.
O Futebol Clube do Porto é campeão Nacional há
sete anos consecutivos, e este ano teve uma excelente
prestação Internacional na Liga dos Campeões, que é a
melhor prova Europeia de clubes.
Esta parceria irá desenvolver ainda mais as competências dos nossos atletas e dos nossos técnicos.
Este projeto pode ser o marco histórico na vida do
Andebol Clube de Lamego, levando a marca “Lamego”
a todo o país.
Esta parceria está prestes a ser assinada, sendo assim um motivo de orgulho para a cidade e para o clube.
Luis Machado/Carlos Magalhães
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ID: 63616667

16-03-2016

Tiragem: 6000

Pág: 14

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Semanal

Área: 8,84 x 12,09 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Andebol - Peso Régua

Associação Desportiva
de Godim
RESULTADOS
Torneio de Encerramento de Iniciados / Juvenis
Masculinos
13/03/2016, Domingo, 18:30 horas - Pavilhão Desportos
de Vila Real - SVR Benfica A (Juvenis) 30 - AD Godim 17
Torneio de Encerramento de Iniciadas Femininas
13/03/2016, Domingo, 15:00 horas - Pavilhão Municipal de
Peso da Régua - ABC Braga/Manabola 33 - AD Godim 28
Campeonato Regional de Infantis Masculinos
12/03/2016, Sábado, 11:00 horas - Pavilhão Municipal
de Chaves - GD Chaves 23 - AD Godim 30
PRÓXIMA JORNADA
Campeonato Regional Juniores / Seniores
Masculinos
19/03/2016, Sábado, 21:30 horas -Pavilhão Municipal
de Penafiel - CA Penafiel - AD Godim
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ID: 63616697

16-03-2016

Tiragem: 6000

Pág: 16

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Semanal

Área: 8,91 x 7,64 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Infantis | Campeonato Regional
Primeira Divisão (4ª Jornada)
A.C. Lamego 34 | São João da Pesqueira 33
No passado sábado o Andebol Club de Lamego recebeu e venceu o São João da Pesqueira em jogo a contar
para 4ª jornada da primeira divisão regional.
Mais um jogo onde a equipa lamecense conseguiu ser
mais forte para conseguir os três pontos importantes para
o objetivo final. Relembramos que esta equipa ainda não
perdeu neste campeonato e que neste momento está em
2º lugar com os mesmos pontos do 1º classificado.
No próximo domingo este escalão desloca-se a Molelos e quer arrecadar mais três importantes pontos.
Treinador: Diogo Leal
Diretor: António Manso e Carla Santos
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Tiragem: 6000

Pág: 16

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Semanal

Área: 18,98 x 15,43 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Andebol Club Lamego – 2ª fase - série B - Campeonato Nacional
da 1ªdivisão Nacional

Juvenis começam com vitória
e mantem 1º lugar da classificação
Andebol C. Lamego 24
Sporting de Espinho 23
O Andebol Club Lamego começou a 2ª fase série
B Campeonato Nacional da
1ªdivisão Nacional com uma
vitória contra o Sporting de
Espinho mantendo assim o
primeiro lugar com menos
um jogo.
Esta fase é realizada pelos clubes que ficaram do 4º
lugar para baixo na primeira
fase, mantendo a classificação foi-lhes subtraído metade da pontuação sendo que
o ACL fruto de ter ficado em
4ºlugar na primeira fase, começa esta fase no 1ºlugar
da classificação. Esta fase
é feita a uma só volta sendo que quem ficar em último
desce de divisão, o ACL tem
a permanência na 1ªdivisão
já assegurada, estando somente em jogo o assegurar o

1ºlugar de modo a demonstrar que a excelente primeira
fase em que ficaram a um
ponto da passagem á fase
seguinte não foi obra do acaso mas sim fruto de muito
empenhamento, vontade e
uma enorme qualidade dos
nossos jogadores, reconhecido pelos emblemas maiores
do Andebol Nacional.
Os jogadores do Andebol
Club Lamego entraram no
jogo algo nervosos e ansio-

sos devido á paragem que
tiveram e treinos menos conseguidos; o resultado esteve
sempre colado, com o ACL
sempre á frente do marcador
fruto das boas movimentações ofensivas.
Na segunda parte o Sporting de Espinho com uma defesa mais agressiva e aproveitando algum desacerto da
defesa do ACL aproximou-se
do resultado passando inclusive para a frente do marca-

dor, Depois de um time out
pedido pelo técnico João
Araújo, a equipa do Lamego
organizou-se e conseguiu ir
atrás do resultado através da
raça da vontade e do querer, passando para a frente
e conseguindo uma vitória
por 24-23, repondo a justiça
no resultado pois a equipa
do ACL foi a melhor equipa
em campo.
Próximo jogo: Boavista X
Andebol Club Lamego
O ACL jogou com: Rui
Guedes; João Reis(1); Luis
Marques(2); Rodrigo Pinhel(2); André Coruche(1);
Daniel Vieira(3); André
Dias(6); Rui Silva; Diogo Pereira(7); Henrique Mendes;
António Sousa(1); José Paiva
(2); David Silva; João Vieira.
Treinadores: João Araújo e Luís Machado
Diretores: Carlos Pereira
e Óscar Furtado
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ID: 63527885

10-03-2016

Tiragem: 5500

Pág: 18

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Semanal

Área: 17,82 x 5,32 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

ANDEBOL

ACV VENCE ABC
A equipa sénior feminina do Andebol ACV venceu a formação bracarense do ABC Andebol SAD por 21-12, a contar para
a competição PR 20 Taça Professor Miranda de Carvalho, organizada pela Associação de Andebol do Porto. De realçar
os sete golos de Mélanie Oliveira que lhe valeram a entrada direta para a lista de melhores marcadores da competição.
De destacar ainda Jéssica Dias, com 6 golos, e de Bruna Silva, com 4 golos. A equipa de minis masculinos participou
na 1.a Concentração Série A, defrontando as formações do Xico Andebol CCR Fermentões e a Associação de Andebol
da Póvoa de Lanhoso. Jogos que se disputaram no Desportivo Francisco de Holanda.
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ID: 63512862

10-03-2016

Tiragem: 3000

Pág: 17

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 4,98 x 15,87 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

andebol feminino
joga apuramento
em S. Pedro do Sul
A seleção de andebol feminino defronta hoje, 10 de
março, às 20h, a Turquia, em
jogo de apuramento para o
Campeonato de Andebol Feminino, que terá transmissão
televisiva em direto n’ A Bola
TV. Este será o terceiro jogo
de ambas as formações que
perderam os jogos já realizados.
Portugal e Turquiam integram o grupo 6, juntamente
com a Rússia e a Dinamarca,
seleções que lideram a prova com quatro pontos, em
resultado das duas vitórias
conseguidas. Depois do jogo
realizado em São Pedro do
Sul, Portugal volta a defrontar a Turquia, três dias depois, no sábado, 13 de março,
às 14h, desta vez na qualidade de visitante.
Já em 1 de junho, Portugal irá receber a formação da
Rússia, e no dia 5 desloca-se
à Dinamarca para o último
jogo desta segunda fase da
competição.
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ID: 63525968

10-03-2016
Andebol

Tiragem: 12000

Pág: 17

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 7,86 x 16,55 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

SIR 1º de Maio
sobe ao 1º lugar

As juniores da SIR 1º de Maio foram até Canelas medir forças com o Arsenal local. Primeira
parte muito intensa, com a equipa local a responder ao melhor desempenho coletivo das marinhenses com a capacidade individual da sua
lateral direita, frequentes alterações no marcador com 14-15 favorável à SIR 1º de Maio ao
intervalo.
Primeiros 10 minutos do segundo tempo iguais
até fisicamente as atletas marinhenses fazerem a
diferença e dominarem o restante da partida até
aos finais 22-33, de um jogo que ficou marcado
por uma cotovelada e consequente exclusão da
melhor atleta da casa, Cátia Fonseca, que até
aí tinha marcado 14 dos 22 golos do Arsenal
de Canelas. Com esta vitória a SIR 1º de Maio
somou mais três pontos e saltou, à condição,
para o 1º lugar da classificação, empatada com
o Alavarium. ß
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Campeonato Nacional Veteranos

S. Bernardo,19 - Sanjoanense, 31
Este é um clássico aveirense.
A Sanjoanense sabe que jogar em S. Bernardo é sempre difícil e tem que estar sempre
com a concentração elevada para não ser surpreendida.
Apesar de algumas baixas, a Sanjoanense mostrou que tem um plantel homogéneo e
deu tudo o que tinha a dar, como sempre o faz. E quando assim é, tudo se torna mais fácil.
Na primeira parte, no início, o equilíbrio foi nota dominante, mas a meio da mesma a
Sanjoanense conseguiu aproveitar bem os erros do adversário e começou a construir
a vitória.
A 2.ª parte serviu para cimentar essa mesma vitória numa exibição bem conseguida.
Foi um jogo interessante onde é bonito de ser ver a entrega e atitude destes atletas
que tão bons exemplos passam aos mais novos.

Página 42

A43

ID: 63516818

10-03-2016

Tiragem: 3000

Pág: 15

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 19,97 x 23,69 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 2

quinta-FEIRA 10 março 2016

andebol

alcobacenses deram a luta possível ao favorito madeira sad na taça (17-33)

A festa bonita do Cister Sport
O pavilhão da Escola D. Pedro I, “lavagem de motivação” às suas
em Alcobaça, encheu por comple- pupilas: “O jogo é bonito, a festa
to, na passada sexta-feira, para a é bonita. Sabemos as dificuldades,
receção do Cister Sport de Alcobaça mas o importante é aproveitar o
ao Madeira SAD, em encontro dos momento”.
Ao intervalo, as campeãs naciooitavos-de-final da Taça de Portugal. O resultado final (17-33) não nais já venciam por 6-19, tendo
causou surpresa, dadas as diferen- disparado no marcador na etapa
ças competitivas entre as equipas, complementar. No balneário, as
valendo o encontro, sobretudo, jogadoras receberam instruções
pela festa “bonita” do andebol para melhorar os aspetos defensivos. António Lorvão, presidente
feminino que se realizou.
Minutos antes da partida, os do clube, pediu empenho para a 2.ª
adeptos afinavam a voz, sob as parte e a equipa correspondeu.
“Chegámos ao intervalo e descominstruções da treinadora Isabel
Carolino, gritando pelo “Cister”. prometemos as atletas, porque estaEnquanto isso, no balneário, o téc- vam muito nervosas e expliquei que
nico Abel Ferreira dava a última não havia essa necessidade. Pedi que

entrassem para a 2.ª parte para se as dificuldades, que eram enormes”,
divertirem, com um sorriso na cara considerou o nazareno, que agradee encarassem o jogo com prazer”, ceu ainda a presença dos adeptos,
realçou o treinador no final do en- “porque é uma cabal demonstração
contro. As alcobacenses deram, de daquilo que o clube e a equipa têm
facto, uma boa resposta perante a vindo a fazer”.
Ana Margarida Gouveia, capitã da
melhor equipa nacional, mas, ainda
assim, não conseguiram discutir a equipa do Cister SA, confirmou que
“a 2.ª parte correu melhor do que
eliminatória.
“O Madeira SAD é uma equipa da a 1.ª e foi bom para a equipa cres1.ª Divisão, que joga para ser campeã cer”. A pivô, de 20 anos, reforçou
nacional. Não tem nada a ver com que “apesar de a equipa não seguir
a nossa realidade”, recordou Abel em frente na Taça, dá motivação
Ferreira, motivado para “trazer mais para continuar a trabalhar e, mais
jogos grandes a Alcobaça e projetar o cedo ou mais tarde, chegar ao nível
nome do clube”. “As minhas atletas delas”. E aí, quem sabe, dançar o
estão de parabéns, porque fizeram bailinho da Madeira...
um belíssimo jogo tendo em conta
texto/foto sara vieira
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desporto

sara vieira

15 No balneário do Cister SA no jogo com o Madeira SAD

O pavilhão da Escola D. Pedro I encheu para o embate do Cister SA frente ao Madeira SAD, uma das melhores,
e mais profissionalizadas, equipas de andebol do País, num jogo a contar para os oitavos-de-final da Taça
de Portugal. As alcobacenses foram derrotadas (17-33), mas em jogos como este o resultado é o que menos
importa. Estivemos no balneário e contamos como as andebolistas viveram o momento
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Juvenis do
Callidas
Os Juvenis Masculinos do
Callidas Club iniciaram no último fim
de semana a sua participação na
segunda fase do Campeonato
Distrital da Associação de Andebol
de Braga. A equipa de Vízela
deslocou-se ao Académico e num
jogo muito disputado terminou
derrotada por 30-29. Apesar da
derrota a formação de Emiliano
Sousa, deixou indicadores de que
continuam em progressão.
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