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Selecção nacional vence
Torneio Terras do Demo
Moimenta da Beira Três jogos e três vitórias abrem boas perspectivas à equipa
de Rolando Freitas para o “play-off” de apuramento rumo ao Mundial de 2017

A selecção nacional de Portu-
gal conquistou o Torneio In-
ternacional de Andebol Terras
do Demo ao vencer, no do-
mingo, a congénere da Eslo-
váquia por 33-23. 

Na sexta-feira os seleciona-
dos de Rolando Freitas tinham
batido a selecção da Holanda
(36-24), tal como já sucedera
no jogo de treino de quinta-
feira em que os lusos também
venceram, por 31-25. 

Um saldo de três jogos e três
vitórias para a equipa portu-
guesa no torneio disputado no
pavilhão municipal de Moi-
menta da Beira, sempre com
as bancadas muito bem com-
postas.

O torneio serviu para a se-
lecção Portuguesa preparar o
'play-off' de apuramento para
o Campeonato do Mundo de
França em 2017, no qual Por-
tugal terá pela frente a selecção

da Islândia, começando por jo-
gar em Reykjavik no dia 12 de
Junho para depois receber os
islandeses, no Dragão Caixa
(Porto), a 16 de Junho. 

Caso consiga ultrapassar a
barreira islandesa, Portugal ga-
rante a presença na fase final
do Mundial, um feito que já

não acontece desde 2003.
A iniciativa foi organizada

entre a Câmara Municipal de
Moimenta da Beira, a Federa-
ção de Andebol de Portugal, a
Escola Prática de Andebol, que
tem formado atletas para a alta
competição, designadamente
para as selecções nacionais, e

a Associação de Andebol de Vi-
seu.

O presidente da autarquia
moimentente, José Eduardo
Ferreira, sublinhou o sucesso
da organização e a capacidade
de Moimenta da Beira em “sa-
ber fazer bem e receber ainda
melhor”. |

Andebol
Torneio Terras do Demo

Equipa portuguesa venceu a Eslovénia por 33-23 no derradeiro encontro da competição

DR
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A8 Portugal vence Torneio Internacional de Andebol Terras do Demo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12-04-2016

Meio: Rua Direita Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=9ff19794

 
A seleção nacional de Portugal conquistou o Torneio Internacional de Andebol Terras do Demo ao
vencer este domingo, 10 de abril, a formação da Eslováquia por 33-23. Já na sexta-feira passada os
selecionados de Rolando Freitas tinham batido a seleção da Holanda (36-24), tal como já sucedera no
jogo de treino de quinta-feira em que venceram por 31-25. Foram três jogos, três vitórias no torneio
disputado no pavilhão municipal de Moimenta da Beira, sempre com muita assistência nas bancadas.
O torneio serviu de preparação de Portugal para o jogo de 'play-off' de apuramento para o
Campeonato do Mundo de França/2017, apuramento em que Portugal vai ter pela frente a seleção da
Islândia, começando por jogar em Reykjavik no dia 12 de Junho para depois receber os islandeses, no
Dragão Caixa, em jogo agendado para o dia 16 de Junho. Se Portugal amealhar mais pontos que os
islandeses nestes dois jogos, apura-se para o Mundial, coisa que já não consegue desde 2003. A
iniciativa foi organizada entre a Câmara Municipal de Moimenta da Beira, a Federação de Andebol de
Portugal, a Escola Prática de Andebol, que tem formado atletas para a alta competição,
designadamente para as seleções nacionais, e a Associação de Andebol de Viseu. O presidente da
autarquia, José Eduardo Ferreira, sublinhou o sucesso da organização e a capacidade de Moimenta da
Beira em "saber sempre receber bem". Rui Bondoso
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ALAVARIUM                                  32

Treinador: Herlânder Silva.
Isabel Góis; Mariana Lopes (2), Ana
Neves (4), Soraia Domingues (3),
Mónica Soares (12), Ana Moreira (2) e
Soraia Fernandes (3) - sete inicial - Inês
Rocha, Andreia Madaíl (1), Maria
Coelho (2), Viviana Rebelo (1), Inês
Moleiro, Filipa Fontes, Sara Sousa (2) e
Brynhildur Eddudottir.

MAIASTARS                                   24

Treinador: José Amaral.
Patrícia Pereira; Ana Sousa (5), Maria
Cerqueira (3), Diana Oliveira (4), Sofia
Gomes (3), Ana Dias (1) e Ana Silva (4) -
sete inicial - Marta Soares, Dulce
Oliveira (1), Ana Estêvão (1), Ana
Marcelino, Ana Fernandes, Daniela
Castro, Marta Alves, Mariana Azevedo
(2) e Ana Leão.

Pavilhão do Alavarium, em Aveiro.
Assistência: cerca de 250 especta-
dores.
Árbitros: Mário Coutinho e Ramiro
Silva.
Ao intervalo: 19-16.

Sérgio Loureiro

Dúvidas desfeitas, para quem
as tinha, obviamente, no con-
fronto a eliminar entre o Ala-
varium e o Maiastars. Depois
de no primeiro jogo dos quar-
tos-de-final do “play-off” da 1.ª
Divisão Feminina de Andebol
a turma maiata ter surpreen-
dido, com um triunfo apertado
(22-20), na decisão, em solo

aveirense, as tricampeãs nacio-
nais não vacilaram e seguem
para as meias-finais do cam-
peonato com dois triunfos ima-
culados, o último, este domin -
go, por oito golos de diferença
(32-24).

Herlânder Silva teve muito

mérito na forma como geriu “a
negra”. O Maiastars atreveu-se
a entrar melhor na partida,
conseguindo quatro vantagens
de dois golos (1-3, 2-4, 3-5 e 4-
6), aproveitando a fraca oposi-
ção defensiva mostrada pelo
Alavarium. A meio da primeira

parte, já a equipa da casa tinha
utilizado as três guarda-redes,
pertencendo à terceira a entrar
(Andreia Madaíl) o protago-
nismo maior.

Paralelamente, Soraia Do-
mingues passou a defender, in-
dividualmente, Maria Cerquei -

ra e o Alavarium partiu para
uma rápida recuperação, que
aos 13 minutos lhe permitiu
passar para a frente do marca-
dor (10-9). O jogo corria de fei-
ção, mas a lesão da influente
Mariana Lopes antevia dificul-
dades. A internacional portu-

guesa saiu da partida e regres-
sou apenas no segundo tempo.

Mónica Soares
marca que se farta

A riqueza que existe no plan-
tel do Alavarium foi suficiente
para suprir a saída de Mariana
Lopes. Mónica Soares gozou
de todos os privilégios para re-
matar e marcar, assim como
Soraia Fernandes se impôs na
defesa. Ao intervalo, a vanta-
gem de três golos era pronún-
cio suficiente para um final de
tarde em beleza.

O Alavarium reentrou ainda
mais forte. Foi construindo uma
vantagem cada vez mais acen-
tuada e, ao minuto 40, tinha a
eliminatória praticamente as-
segurada (23-19). Tanto assim
foi que o parcial de 5-1 (28-21)
que se seguiu foi tremendo e
aniquilou qualquer réstia de es-
perança ao adversário para dis-
cutir, sequer, o resultado.

Nem mesmo o desconto de
tempo solicitado por José
Ama ral alterou o sentido do
jogo. Com uma exibição tão se-
gura e forte, o Alavarium pode
continuar a sonhar com a con-
quista do “tetra” campeonato.
Assim, atletas e público repi-
tam o que se viu este fim-de-
semana. |

Alavarium mostra galões de campeão
na defesa do título nacional
Apuramento A formação aveirense, com uma exibição de classe, voltou a dar mostras da sua superioridade no jogo 
da “negra” dos quartos de final. A luta pelo “tetra” campeonato segue nas meias-finais, frente ao Colégio de Gaia

Andebol
1.ª Divisão Nacional

Sara Sousa contribuiu com dois golos para o triunfo das aveirenses no terceiro e decisivo jogo com as maiatas

PAULO RAMOS
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Campeãs nacionais continuam a poder defender o título  Página 24

iAlavarium nas “meias”i
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A
seleção portugue-
sa de andebol ven-
ceu, ontem, a Eslo-
váquia, por 33-23, e 

conquistou o Torneio In-
ternacional Terras do De-
mo, que decorreu desde 
sexta-feira em Moimenta 

andebol

Portugal bate Eslováquia
e conquista torneio em Viseu

da Beira e envolveu ain-
da a Holanda.

Portugal, que já tinha 
vencido na sexta-feira a 
Holanda, por 36-24, obte-
ve um triunfo claro sobre 
a seleção eslovaca, domi-
nando a partida sem gran-

des contratempos.
A seleção das ‘quinas’ 

iniciou a partida com Ri-
cardo Candeias (gr), Pedro 
Portela, Pedro Solha, João 
Ferraz, Gilberto Duarte, 
Rui Silva e Tiago Rocha.

O Torneio Internacio-

nal Terras do Demo in-
sere-se na preparação da 
equipa portuguesa para 
o play-off de apuramen-
to para o Mundial de 2017 
frente à Islândia, a dispu-
tar a duas mãos, em junho 
deste ano.

Pedro Seabra, andebolista do ABC/UMinho, em ação com a Eslováquia

D
R
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Portugal vence Torneio Internacional de Andebol Terras do Demo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11-04-2016

Meio: Viseu Now Online

URL:http://viseunow.pt/noticia.php?id=737

 
11.04.2016
 
 A seleção nacional de Portugal conquistou o Torneio Internacional de Andebol Terras do Demo ao
vencer, neste último domingo, a formação da Eslováquia por 33-23. Já na sexta-feira passada os
selecionados de Rolando Freitas tinham batido a seleção da Holanda (36-24), tal como já sucedera no
jogo de treino de quinta-feira em que venceram por 31-25. Foram três jogos, três vitórias no torneio
disputado no pavilhão municipal de Moimenta da Beira, sempre com muita assistência nas bancadas.
O torneio serviu de preparação de Portugal para o jogo de play-off de apuramento para o Campeonato
do Mundo de França/2017, apuramento em que Portugal vai ter pela frente a seleção da Islândia,
começando por jogar em Reykjavik no dia 12 de Junho para depois receber os islandeses, no Dragão
Caixa, em jogo agendado para o dia 16 de Junho. Se Portugal amealhar mais pontos que os islandeses
nestes dois jogos, apura-se para o Mundial, coisa que já não consegue desde 2003.
A iniciativa foi organizada entre a Câmara Municipal de Moimenta da Beira, a Federação de Andebol de
Portugal, a Escola Prática de Andebol, que tem formado atletas para a alta competição,
designadamente para as seleções nacionais, e a Associação de Andebol de Viseu.
O presidente da autarquia, José Eduardo Ferreira, sublinhou o sucesso da organização e a capacidade
de Moimenta da Beira em "saber sempre receber bem".
Número de edição: 243 | Fonte: Município de Moimenta da Beira
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Portugal vence Torneio Internacional de Andebol Terras do Demo
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11 Abril, 2016 |Autor:
 
  ViseuMais
 
 A selecção nacional de Portugal conquistou o Torneio Internacional de Andebol Terras do Demo ao
vencer este domingo, 10 de Abril, a formação da Eslováquia por 33-23. Já na sexta-feira passada os
seleccionados de Rolando Freitas tinham batido a selecção da Holanda (36-24), tal como já sucedera
no jogo de treino de quinta-feira em que venceram por 31-25. Foram três jogos, três vitórias no
torneio disputado no pavilhão municipal de Moimenta da Beira, sempre com muita assistência nas
bancadas.
 
 O torneio serviu de preparação de Portugal para o jogo de 'play-off' de apuramento para o
Campeonato do Mundo de França/2017, apuramento em que Portugal vai ter pela frente a selecção da
Islândia, começando por jogar em Reykjavik no dia 12 de Junho para depois receber os islandeses, no
Dragão Caixa, em jogo agendado para o dia 16 de Junho. Se Portugal amealhar mais pontos que os
islandeses nestes dois jogos, apura-se para o Mundial, coisa que já não consegue desde 2003.
 
 A iniciativa foi organizada entre a Câmara Municipal de Moimenta da Beira, a Federação de Andebol
de Portugal, a Escola Prática de Andebol, que tem formado atletas para a alta competição,
designadamente para as selecções nacionais, e a Associação de Andebol de Viseu.
 
 O presidente da autarquia, José Eduardo Ferreira, sublinhou o sucesso da organização e a capacidade
de Moimenta da Beira em "saber sempre receber bem".
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RTP Madeira -

Telejornal Madeira

 	Duração: 00:00:24

 	OCS: RTP Madeira - Telejornal Madeira

 
ID: 63966841

 
09-04-2016 21:37

1 1 1

Play-Off Andebol

http://www.pt.cision.com/s/?l=6a5af0b1

 
O Madeira Andebol venceu o CALE por 24-22. O Sports Madeira perdeu por 24-20 frente ao Colégio
João Barros.
 
 

Página 15



A16

  Tiragem: 5000

  País: Portugal

  Period.: +2 por Semana

  Âmbito: Regional

  Pág: 9

  Cores: Cor

  Área: 12,52 x 4,78 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 63920751 08-04-2016

A Câmara Munici-
pal aprovou quar-
ta-feira, em reu-

nião pública, a celebra-
ção de um contrato para 
a organização de even-
tos com a Federação de 
Andebol de Portugal, no 

âmbito do programa Se-
túbal Cidade Europeia 
Desporto 2016.

Assim sendo, foi ra-
tificada a compartici-
pação da autarquia se-
tubalense em cinco mil 
euros para apoiar na 

organização da Super-
taça de andebol mas-
culina e feminina e da 
Gala do Andebol, cuja 
realização está previs-
ta no concelho para o 
fim de semana de 27 e 
28 de agosto.

Supertaças de andebol na cidade
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Em Viseu, na variante de quatro

Primeiro título nacional do ano
para o andebol da APD Leiria 

� Primeira prova do ano, primeiro tí-
tulo de campeão nacional para a equi-
pa de andebol em cadeira de rodas da
delegação de Leiria da Associação
Portuguesa de Deficientes (APD Lei-
ria). Este fim-de-semana, em Viseu, só
uma palavra ocupava a mente dos
atletas da equipa da variante de qua-
tro jogadores: revalidação. Depois do
título da temporada passada, a APD
Leiria rumou à Beira Alta cheia de am-
bição e com vontade de fazer história.
E não é que fez mesmo?

O jogo da meia-final foi disputado
na manhã de sábado, frente à congé-
nere de Lisboa. “Entrámos com algu-
mas falhas na concretização e, acima
de tudo, erros no passe decisivo”,
salientou o treinador e jogador João Je-
rónimo. O resultado do primeiro set
manteve-se equilibrado e só um golo
marcado do meio campo a três se-
gundos do fim por Iderlindo Gomes é
que fez a balança pender para a equi-
pa de Leiria. O segundo set foi mais de-
sequilibrado, com a APD Leiria a ven-
cer a partida com naturalidade e a ga-
rantir um lugar no jogo decisivo, mar-
cado para a tarde.

“Na final entrámos com uma tác-

tica diferente, mais cautelosa, mas fi-
zemo-lo de forma bastante nervosa.
Tanto é que com cinco minutos de
jogo perdíamos por 2-0”, explicou
João Jerónimo. O que fez o treinador?
Pediu um time out. “Acalmei os jo-
gadores e demos a volta ao resulta-
do, acabando por vencer o set.” Com
a equipa “super-motivada”, a APD
Leiria acabou por vencer o segundo
parcial com “alguma facilidade”, re-
validando o título nacional da va-
riante de quatro de andebol em ca-
deira de rodas.

“É uma vitória que resulta, acima de
tudo, do nosso esforço e do nosso tra-
balho”, salientou o responsável da
equipa que é, agora, a mais titulada do
andebol em cadeira de rodas portu-
guês. É que além do campeonato
agora conquistado, a APD Leiria tem
já no seu palmarés os quatro títulos
conquistados na temporada transac-
tos: os campeonatos nacionais e as Ta-
ças de Portugal das variantes de qua-
tro e de sete. O objectivo será alargar
esse palmarés no próximo dia 23 de
Abril, quando disputarem, na Torre da
Marinha, Seixal, a fase final do Cam-
peonato Nacional da variante de sete.

Os títulos continuam a ser festejados como se fossem o primeiro

DR
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Andebol Colégio João
de Barros ganha
vantagem

O Colégio João de Barros colocou-se
em vantagem nos quartos-de-final
do playoff da 1.ª Divisão feminina
ao vencer, este sábado, no Funchal,
o Sports Madeira, por 30-28. A
equipa de Paulo Félix está agora a
uma vitória de garantir a presença
nas meias-finais competição, algo
que conseguiu sempre desde a
implantação deste sistema, em
2012/2013. O próximo jogo está
marcado para este sábado, pelas 18
horas, nas Meirinhas.
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Amadeo CUP’16
III Torneio de Andebol 
Cidade de Amarante

Realizou-se entre os dias 30 de Março e 01 de Abril 
o III Torneio Andebol Cidade de Amarante Amadeo Cup 
2016, que este ano contou com a valorosa participação 
do escalão de Infantis Masculinos e Femininos da Asso-
ciação Desportiva de Godim - ADG.

Para além do honroso 7º lugar da equipa masculi-
na, o grande destaque vai sem dúvida para a excelente 
classificação obtida pela equipa feminina, que conquistou 
um brilhante 2º lugar no torneio, tendo sido a sua atleta 
“Adriana de Jesus”, nomeada como  “Melhor Jogadora 
do Torneio”.

Este é sem dúvida um excelente prémio para toda 
a equipa técnica e dirigentes destes escalões, que vêm 
assim reconhecido o bom trabalho que têm vindo a de-
senvolver num escalão de formação de uma modalidade 
que tarda em ver o seu real valor reconhecido por toda 
a comunidade.

Parabéns a todos e VIVA o ADG.
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Andebol C Lamego   42
Moimenta da Beira    23

O Andebol Club Lamego 
realizou mais um jogo respei-
tante á 2ªfase série B Cam-
peonato Nacional da 1ªdivi-
são Nacional com uma vitória 
contra o Moimenta da Beira 
recuperando assim o primeiro 
lugar da classificação.

O Andebol Club Lamego 
entrou decidido no jogo de 
modo a não dar hipótese de 
reação ao adversário, com 
uma defesa forte obrigan-

do o adversário a recorrer a 
remates dos 9 metros; com 
um ataque letal  devido ás 
movimentações rápidas e 
incisivas dos jogadores do 
ACL  que mostraram toda a 
sua mais valia técnico-tácti-
ca, conseguindo vantagem 
desde cedo no marcador. 
Assistiu-se a  uma enorme 
diferença de qualidade quer 
individual quer coletiva entre 
as duas equipas resultando 
no afundamento da equi-
pa do Moimenta da Beira 
que ocupa o último lugar da 

classificação que tem como 
consequência a  descida á 
2ª Divisão. O ACL mesmo 
desfalcado aproveitou para 
chamar alguns jogadores do 
escalão de Iniciados e dar-
-lhes alguns minutos de jogo 
de modo a incentiva-los e 
prepará-los para a próxima 
época, pois alguns deles fa-
rão parte desta equipa.

Um agradecimento espe-
cial aos adeptos e público em 
geral que assistiram a este 
jogo e que não se cansam 
de apoiar esta equipa e o 

Andebol Club Lamego sendo 
de extrema importância o seu 
apoio e presença. 

Próximo jogo: Penedono  
-  Andebol Club Lamego.

ACL: Rui Guedes; Henri-
que Mendes; João Reis (4); 
Luis Marques (1); David Silva; 
André Coruche (7);André Dias 
(7);Rui Silva; Diogo Pereira 
(9);Sérgio Pereira (2); Antó-
nio Sousa (4); João Vieira (8).

Treinadores: Prof. José 
Rodrigues; Prof. João Araújo 
e Daniel Taveira

Diretores: Carlos Pereira 

Vitória incontestável recupera 
1ºlugar da classificação

Andebol Club Lamego
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Associação Desportiva 
de Godim

Andebol - Peso Régua

PRÓXIMA JORNADA

Campeonato Regional Juniores / Seniores 
Masculinos - Séria A

09/04/2016, Sábado, 19:00 horas - Pavilhão Municipal 
Leça da Palmeira – CA Leça - AD Godim

 
Torneio de Encerramento Iniciados / Juvenis 

Masculinos
10/04/2016, Domingo, 14:00 horas - Pavilhão Municipal 
Desportos de Vila Real – SVR Benfica “B” - AD Godim

 
Torneio de Encerramento de Iniciadas Femininas

10/04/2016, Domingo, 11:00 horas - Pavilhão Municipal 
de Fafe – AC Fafe - AD Godim

 
Campeonato Regional Infantis Masculinos

09/04/2016, Sábado, 12:00 horas - Pavilhão Municipal 
Desportos de Vila Real – SVR Benfica - AD Godim

RESULTADOS

Torneio de Encerramento Iniciados
Juvenis Masculinos

03/04/2016, Domingo, 12:00 horas - Pavilhão Flávio Sá 
Leite - Braga – ABC Braga “B” 34 - AD Godim 15

 
Torneio de Encerramento de Iniciadas Femininas

02/04/2016, Domingo, 17:00 horas - Pavilhão Municipal 
de Peso da Régua – AD Godim 28 - BECA 16
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A. C. Lamego 22 – 5 Anreade

Este escalão do Andebol Club de Lamego está 
realmente a realizar uma época extraordinária e a 
cada jogo que passa nota-se a evolução individual 
dos seus atletas. 

No passado domingo mais um grande jogo frente ao 
Anreade, a equipa lamecense entrou bem a defender e 
conseguiu logo nos primeiros 10 minutos uma vantagem 
que lhe permitiu ao intervalo estar a vencer por 12 – 3. 
Na segunda parte foi mais do mesmo, a equipa do A. C. 
Lamego foi claramente mais forte. 

Mais uma vez todos os atletas participaram neste en-
contro e todos tiveram o mesmo tempo de jogo. 

Jogaram pelo A. C: Lamego: Daniel Gomes, Francis-
co Alves, João Almeida, Rafael Rebelo, José Lamelas, 
João Andrade, Francisco Pinto, David Guedes, Guilherme 
Taveira, João Maças, José Nuno, Rui Rodrigues, Martin 
Sousa e Daniel Paiva. 

Treinador: Luís Machado. Diretor: Manuel Oliveira 

Andebol Club de Lamego

Título: Minis 
continuam em grande
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A equipa de ande-
bol sénior do Vi-
tória foi a Lei-
ria, no sábado, 

empatar no terreno do 2º 
classifi cado Sismaria (27-
27), e reforçando o 3º lu-
gar, o último de acesso à 
fase de subida à 1ª divisão 
nacional. Um bom resul-
tado, mas que no enten-
der dos sadinos podia ser 
melhor, não fosse a “dis-
paridade de critérios da 
equipa de arbitragem”.

“Não se percebeu os 
critérios das faltas ata-
cantes e das exclusões, 

com jogadores do Vitó-
ria a serem defendidos a 
soco”, afi rmou o treina-
dor e coordenador técni-
co António Santos, bas-
tante indignado.

“Impediram-nos de 
conquistar uma vitória 
no terreno de um adver-
sário direto. Estamos a 
disputar o acesso à fa-
se de subida e isso está 
a incomodar muita gen-
te”, afi rmou o timonei-
ro vitoriano, que ao nos-
so jornal avançou que já 
seguiu para os órgãos da 
Federação de Andebol de 

Portugal uma exposição 
demonstrativa da “revol-
ta” dos setubalenses.

Além do trabalho da 
dupla de arbitragem, tam-
bém merece o reparo de 
António Santos a nomea-
ção de Miguel Teixeira, 
antigo atleta do Camões, 
clube que também es-
tá envolvido nas contas 
da subida. “Tem que ha-
ver uniformidade de crité-
rios”, reclama.

“Assim não
vale a pena”

Em declarações a O Se-

tubalense, António San-
tos salientou que está a 
ser feito “um trabalho di-
fícil para tirar o Vitória do 
marasmo e de uma situa-
ção sem visibilidade” no 
que diz respeito ao ande-
bol, onde nenhum atleta 
é pago.

“Somos voluntários. O 
que ganhamos é práti-
ca desportiva. Mas assim 
não vale a pena continuar, 
ao impedirem-nos de lu-
tar por objetivos”, atirou 
o treinador, que fala ain-
da de jogos de bastidores. 
“O andebol está-se a tor-

nar um jogo de interesses, 
tal como o futebol. Há in-
teresses em ter determi-
nadas equipas na 1ª divi-
são e que outras desçam. 
Começa a haver propostas 
de alargamento da 1ª di-
visão só para que equipas 
com historial e que estão 
a ter maus resultados não 
caiam no segundo esca-
lão”, frisou.

Com três jornadas ain-
da por disputar, o pró-
ximo encontro do Vitó-
ria é em casa, no dia 16 
(sábado), diante do líder 
Boa Hora.

“Disputarmos a subida “Disputarmos a subida 
incomoda muita gente”incomoda muita gente”

Andebol Treinador e coordenador técnico da equipa sénior do Vitória, António Santos, 
queixa-se das arbitragens numa fase crucial do campeonato da 2ª divisão nacional.

� DR �
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Atletas da Escola de Andebol de S. Miguel do Mato 

participam em Torneio Internacional
A equipa de iniciados masculinos da Escola de Andebol 

da Associação de S. Miguel do Mato está a participar no 
Torneio Internacional Andebolmania, que está a decorrer 
desde ontem, quarta-feira, 23 de Março, até ao próximo 
sábado, dia 26, em S. João da Madeira. O evento conta com 
a participação de 120 equipas e 1700 atletas.

A equipa técnica da Escola de Andebol fala “numa 
experiência única e enriquecedora para os seus atletas, pois 
irão “viver e respirar” andebol 24 horas por dia durante o 
torneio, jogando e vendo jogar as melhores equipas de an-
debol”. “Será também uma excelente oportunidade para o 
desenvolvimento e consolidação da modalidade de andebol 
no concelho de Vouzela”, referem os treinadores. 
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Atletas da Escola de Andebol de S. Miguel do Mato 

participam em Torneio Internacional
A equipa de iniciados masculinos da Escola de Andebol 

da Associação de S. Miguel do Mato está a participar no 
Torneio Internacional Andebolmania, que está a decorrer 
desde ontem, quarta-feira, 23 de Março, até ao próximo 
sábado, dia 26, em S. João da Madeira. O evento conta com 
a participação de 120 equipas e 1700 atletas.

A equipa técnica da Escola de Andebol fala “numa 
experiência única e enriquecedora para os seus atletas, pois 
irão “viver e respirar” andebol 24 horas por dia durante o 
torneio, jogando e vendo jogar as melhores equipas de an-
debol”. “Será também uma excelente oportunidade para o 
desenvolvimento e consolidação da modalidade de andebol 
no concelho de Vouzela”, referem os treinadores. 
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S. Miguel
do Mato
Joaquim Fernandes

Falecimento
No dia 15 de 

Março de 2016, 
acendeu-se a luz 
d a  E t e rn id ade 
para o Sr.ª D. Ma-
ria Flor da Costa 
Fernandes Oliveira 
com 53 anos. Era 
natural e residente 
em Caria – São Miguel do Mato e casada 
com Carlos Alberto Marques Oliveira,  
mãe de Andreia Sofia Fernandes Oliveira 
e de Daniel Filipe de Oliveira, filha de 
Herminio Pereira Fernandes (falecido) e 
de D. Almerinda da Costa Ferreira, irmã 
de António Joaquim Costa Fernandes e 
Anabela da Costa Fernandes.  

No dia 16 de Março, pelas 16h00, saiu 
da Capela da N. Sr.ª dos Milagres onde 
se encontrava em câmara ardente para a 
Igreja Matriz, realizando-se a missa do 
corpo presente. De seguida seguiu em 
cortejo fúnebre para o cemitério local.

Acompanhou a extinta a Irmandade 
de S. Miguel

À Família enlutada os nossos sentidos 
pêsames.

Agradecimento
Na impossibilidade de agradecer in-

dividualmente a todas as pessoas, que de 
diversas formas nos confortaram com o 
seu carinho e apoio, durante estas horas 
difíceis, vimos por este meio, agradecer 
profundamente as palavras, actos e gestos 
de apoio e amizade para com a nossa Flor 
e família.

Filha, esposa, mãe, irmã, tia e cunha-
da, companheira e amiga, a nossa Flor 
deixa-nos uma série de exemplos, na 
saúde e na doença que nos deixam muito 

orgulhosos. Um orgulho que não acaba 
nestas linhas e que nos encorajam muito 
devagarinho a continuar a percorrer 
os trilhos desta vida, muitas vezes tão 
injusta.

Temos consciência que o nosso 
percurso nunca mais será como antes, a 
nossa perda é irreparável e a saudade não 
tem fim, nunca terá fim nesta passagem 
terreste.

Apesar disso, tentaremos confiar nos 
desígnios de Deus que a chamou para 
o seu regaço. Porque a chamou agora? 
Nunca encontraremos uma resposta que 
amenize a profunda dor que sentimos.

Uma vez mais muito obrigado a to-
dos pelo vosso apoio, pelo vosso amor, 
amizade, carinho e respeito demonstrado 
à nossa família e à nossa querida Flor. 

Até sempre querida irmã!... 

Torneio de Andebol
“AndebolMania”

“A equipa de iniciados masculinos da 
Escola de Andebol da Associação de S. 
Miguel do Mato irá participar no Torneio 
Internacional AndebolMania que se irá 
realizar entre o dia 23 e 26 de Março em 
S. João da Madeira. O evento irá contar 
com 120 equipas e 1700 atletas.

A equipa técnica da Escola de Ande-
bol considera que irá ser uma experiência 
única e enriquecedora para os seus atletas, 
pois irão “viver e respirar” andebol  24 
horas por dia durante o torneio, jogando 
e vendo jogar as melhores equipas de 
andebol. Será também uma excelente 
oportunidade para o desenvolvimento e 
consolidação da modalidade de andebol 
no Concelho de Vouzela”.

Agradecimento
A equipa técnica e atletas da Escola 

de Andebol da Associação de S. Miguel 
do mato agradecem ao Sr. Paulo Pereira 
pela oferta de camisolas aos atletas para 
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(Continuado da página anterior)

S. Miguel
do Mato
Joaquim Fernandes

a participação no Torneio Internacional 
de S. João da Madeira. “ Desporto é di-
vertido, desporto é saúde, desporto é São 
Miguel do Mato”

Francisco Queirós
Reunião Extraordinária

da AF de SMM
Reuniu no passado dia 19 pelas 

18H30, em Sessão Extraordinária, a As-
sembleia de Freguesia de SMM. Teve a 
seguinte Ordem de Trabalhos:

1) Período antes da ordem do dia
1º Apreciação e Votação da Ata da 

Sessão Ordinária de 18 De Fevereiro.
2º Leitura e assinatura das atas das 

reuniões anteriores.
2) Período da ordem do dia
1º Análise, discussão, alteração e 

aprovação do regimento da Assembleia 
de Freguesia SMM.

2º Análise da situação do Polides-
portivo. 

Resumo e apreciação dos Traba-
lhos:

Representou o Elenco da JF a Tesou-
reira Ana Lima, visto que o Presidente 
Gilberto do Carmo e o Secretário Eleu-
tério Cabral não puderam estar presentes;

Também não compareceu Lourenço 
Matos por motivos profissionais;

A Ata da Sessão Ordinária de 18 
De Fevereiro só foi disponibilizada a 
membros desta AF no dia e fora da rea-
lização desta Sessão. O que se lamenta! 
Colocada a votação vou rejeitada com 4 
votos contra e 1 favorável. No geral a sua 
reprovação deveu-se a algumas impre-
cisões importantes: não se iniciava por 
descrever o Plano da Sessão e claramente 
não descrevia de forma precisa alguns 
dos mais importantes pontos debatidos 
em 18 de Fevereiro;

Todas as Atas relativas ao presente 
Mandato Autárquico foram novamente 
analisadas pelos Membros Presentes. 
Houve que assinar, todas as que assim 
ainda se encontravam, nos termos da Lei;

 Regimento da Assembleia de Fregue-
sia SMM foi alterado em 2 pontos: artigo 
14.º e 18.º. Sucintamente: a destituição 
da Mesa da AF passa a poder ser feita 
por maioria simples e não de 2/3 como 
até aqui. As convocatórias das Sessões 
passam a poderem ser feitas por Carta re-
gistada, entrega pessoal de convocatória, 
protocolo e email. Alterações aprovadas 
por unanimidade;

Sobre o Polidesportivo 2 questões: 
exigir ao Executivo da JF a Organização 
de uma Inauguração Oficial do equipa-
mento coma presença de todos os que 
para a sua edificação contribuíram;

Em segundo lugar saber em que 
ponto está a devolução ao Município de 
Vouzela dos 20.000€ que este adiantou à 
Freguesia de SMM para que este pudesse 
concluir o pagamento dos trabalhos do 
Polidesportivo. Ana Lima esclareceu 
que sobre a Inauguração havia disponi-
bilidade do Executivo para tal; sobre a 
devolução da verba em causa já foram 
estabelecidos os contactos com o Muni-
cípio sobre a forma, meio e tempo de o 
fazer. Fica esta AF incumbida de fiscali-

zar a execução do propósito;
A Sessão decorreu num clima de cor-

dialidade, concórdia e elevação. Assim 
seja sempre!

O que em tanto tenho insistido 
comprova-se…

As JF possuem meios muito escassos, 
mormente financeiros, pelo que a coope-
ração com o Município é vital para uma 
acção efectiva na Freguesia. Apesar das 
divergências o Município de Vouzela 
tem sido irrepreensível no apoio a SMM. 
Repare-se:

Foi necessário um apoio excepcional 
de 20.000€ para se poder pagar as obras 
do Polidesportivo; o CMV não falhou e 
mais se propõe poder gastar tal verba em 
obras na nossa Terra!

Era necessário um tanque de retenção 
de águas para combate a incêndios no 
Senhor da Agonia e o Município tornou 
possível a empreitada.

Eram imprescindíveis novos abrigos 
nas paragens de autocarro e lá foram 
colocadas pelo Município Vouzelense.

Se mais não faz na Freguesia de 
SMM, com a indispensável colaboração 
do Município de Vouzela, temos de pe-
dir contas ao Executivo da JF. Se outros 
estivessem no seu lugar SMM avançaria 
de forma brilhante como aconteceu no 
passado… mas quem ganha as Eleições 
deve governar: têm ano e meio para cum-
prir o programa que os levou ao poder: 
já não falta assim tanto. Apressem-se!

Uma notícia muito Feliz… 

Gémeas Camila e Carolina ao colo do 
Padre, durante o baptismo

Foram baptizadas as gémeas Camila 
Rocha Madureira e Carolina Rocha 
Madureira, filhas de José Carlos Fer-
reira Madureira e de Andreia Patrícia 
Pereira Rocha Madureira. Os padrinhos 
da Carolina são o Sr. José António Lo-
pes Marinho e a Sra. Elisabete Cristina 
Ferreira Madureira. Os padrinhos da 
Camila são o Sr. Jorge Manuel Pereira 
Rocha e a Sra. Paula Cristina Lopes dos 
Santos Rocha. As bebés nasceram a 2 de 
Outubro de 2015, em Viseu, no hospital 
de São Teotónio. 

Uma Palavra Amiga…
No funeral de sua querida mãe, D.ª 

Maria Flor (tão prematuramente falecida 
com apenas 53 anos), a Andreia levou-
-nos à comoção das lágrimas ao ser capaz 
de ter a coragem de ler um texto de ho-
menagem à sua mãe. E ainda lhe dirigir 
palavras Amor e Carinho…

Naquela hora, perante uma Igreja 
repleta, junta da sua demais família… É 
preciso ser muito forte, corajosa e grande 
para ser capaz de o fazer. E tu foste-o 
Andreia! A Tua Mãe há-de ter sorrido de 
orgulho da sua querida filha!
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A Associação Desportiva 
Albicastrense ganhou por 
seis golos em Almada, ao 
Ginásio do Sul, na 2.ª jor-
nada da fase de subida da 
3.ª divisão de andebol. O 
triunfo (34-28) coloca a 
equipa de Castelo Branco 
no 1.º lugar da zona sul, 
com os mesmos pontos dos 
algarvios do Vela de Tavira, 
que também contabilizam 
os seus jogos por vitórias.
Foi na 2.ª parte do encontro 
de sábado à noite que a 
ADA resolveu o “assunto”. 
Perdia ao intervalo por um 
(15-14). Teve de apelar “a 
muita garra e disciplina”, 
como vincou José Curto, 
da estrutura técnica, para 
dar a volta ao marcador e 
ultrapassar as difi culdades 
impostas pelo antagonista.
A meia distância foi fulcral 

+���"�+��)��(�������%��+�

ADA defende 1.º lugar
no feriado de sexta-feira

e suprimiu a ausência do 
ponta Ricardo Oliveira, 
que por motivos pessoais 
não pôde dar o contributo 
à equipa. Tiago Vieitas e 
Tiago Carmo apontaram 
nove golos cada um e o ve-
terano Luís Gama também 
apareceu na finalização,  
com seis tentos. 
Filipe Pereira (Pipo), autor 
de dois golos, saiu lesionado e 
outro homem da casa, Ricar-
do Roberto, ajudou à vitória 
com três concretizações.
Esta sexta-feira, dia 25, 
feriado, os dois primeiros 
classificados encontram-
se em Castelo Branco. O 
ADA�Vela de Tavira joga-
se às 18H00 no Munici-
pal. Regressam às opções 
Ricardo Oliveira e David 
Tavares, este após cumprir 
castigo federativo.
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Infantis Masculinos - Campeonato Nacional
Monte, 19 - Sanjoanense, 52

Vitória tranquila num jogo em que se destacou a experi-
ência da nossa equipa.

Sábado, 19 de Março

Veteranos Masculinos
Avanca, 13 - Sanjoanense, 28

Seniores Masculinos
Boavista, 25 - Sanjoanense, 29

Juvenis Masculinos
CAIC, 27 - Sanjoanense, 32

Minis Masculinos
Sanjoanense, 37 - Alavarium, 4

Domingo, 20 de Março

Juvenis Masculinos
Sanjoanense, 33 - 1.º Maio, 16

Iniciados Masculinos
Sanjoanense, 10 
Col. Carvalhos, 39

Minis Masculinos
Sanjoanense, 21 - Feirense,15

Minis Femininos
Sanjoanense, 28 - V. Vouga,15
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Pedro Nuno Gual

S. João da Madeira também é cultura 
e desporto

A identidade de S. João da Madeira 
foi sendo construída, ao longo dos anos, 
em torno do espírito empreendedor dos 
sanjoanenses, o que permitiu que a cidade 
ocupe, hoje em dia, um papel central ao 
nível do desenvolvimento económico e 
social, tornando-se numa referência a nível 
regional e nacional. No entanto, a riqueza 
da população também assenta na valoriza-
ção das atividades culturais e desportivas. 
Aqui, tanto a Câmara Municipal como as 
instituições da cidade têm contribuído na 
promoção dos valores desportivos e cultu-
rais, valores essenciais para a elevação da 
qualidade de vida dos sanjoanenses.

Os meses de março e abril são marcan-
tes no panorama cultural e desportivo da 
cidade. Na área da cultura, destaca-se mais 
uma edição da “Poesia à Mesa”, da iniciativa 
da Câmara Municipal, e que, de ano para 

ano, ganha cada vez mais projeção local e 
nacional. Com uma organização que não 
merece qualquer reparo, a “Poesia à Mesa” 
tem a grande virtude de movimentar os 
sanjoanenses em torno dos poemas que 
são ditos nos restaurantes, bares e fábricas 
e expostos um pouco por toda a cidade. 
Mas nesta edição permito-me destacar o 
programa que envolveu o público escolar. 
A forma descontraída e cativante como a 
poesia foi levada junto das crianças vai 
fazer, sem dúvida nenhuma, com que estas 
passem a valorizar esta arte que tão bons 
autores tem no nosso país. O ponto alto 
desta iniciativa foi o “Serão Poético”, con-
duzido por José Fanha e Paulo Condessa, 
e que contou com a presença das fi guras 
nacionais ligadas à arte e à cultura Sinde 
Filipe e Laurent Filipe.  Foi um serão muito 
bem conduzido e interessante e que trouxe 
(mais) um momento marcante à nossa Casa 
da Criatividade. 

Terminada a “Poesia à Mesa”, é o des-

porto que vai ocupar o lugar de destaque 
na cidade com a realização do torneio 
“Andebolmania”. Este torneio grandioso, 
mobilizador do andebol junto das camadas 
mais jovens da população, contará, na 
presente edição, com a participação de 
cerca de 1700 atletas em representação 
de 57 equipas portuguesas, 60 equipas 
espanholas e 3 equipas francesas. Este tor-
neio, seguramente o maior e o melhor que 
se realiza no nosso país, é a melhor forma 
de divulgação do andebol junto dos jovens 
já que esta modalidade desportiva anda, 
muitas vezes, afastada dos destaques nos 
meios de comunicação social desportivos. 
Além da componente desportiva, também 
a componente social do torneio assume 
particular importância para os atletas, já 
que é uma oportunidade única de conví-
vio saudável que os marcará para toda a 
vida. A cidade e os sanjoanenses devem 
agradecer esta excelente oportunidade 
que lhes é oferecida e que contribui para 

a afi rmação da centralidade de S. João da 
Madeira no panorama desportivo nacional 
e internacional.

Depois da “Poesia à Mesa” e do 
“Andebolmania”, a cidade vai vibrar com 
a X edição do Festival de Teatro de S. 
João da Madeira. A partir de 8 de abril, os 
palcos dos Paços da Cultura e da Casa da 
Criatividade serão o centro da atividade 
cultural sanjoanense. Organizado pelo 
Projeto Espaço Aberto, do Agrupamento 
de Escolas Dr. Serafi m Leite, em parceria 
com a Câmara Municipal, este evento já 
faz parte da rotina anual dos sanjoanenses, 
sendo, inclusive, o evento cultural que mais 
pessoas envolve na cidade.

S. João da Madeira tem-se afi rmado não 
só ao nível económico e empresarial, mas 
também no panorama cultural e desportivo. 
S. João da Madeira é, cada vez mais, uma 
referencia para a região e para o país.
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Andebol: nazaréCup  
chega hoje ao fim

A 29.ª edição do Torneio Internacional 
Dr. Fernando Soares termina hoje, com 
a participação de equipas de nacionais 
e internacionais, pertencentes a clubes, 
escolas e seleções, nos escalões de minis, 
infantis, iniciados, juvenis e juniores, nas 
categorias de masculinos e femininos. An-
teontem, o Belenenses venceu o Sismaria 
(27-26) e arrecadou a Taça Amizade.
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A equipa de seniores femi-
ninos do Cister SA perdeu, no 
passado domingo, por 26-30, 
frente ao SIR 1.º Maio, a final 
da Taça Rui Faria, que decorreu 
no pavilhão da Escola D. Pedro 
I, em Alcobaça. 

As visitantes começaram 
melhor e foram para o balneá-
rio a vencer (11-17). No segundo 
tempo, as alcobacenses conse-
guiram recuperar no marcador, 
tendo conseguido empatar o 
jogo a 24 golos nos últimos mi-

nutos da partida. No entanto, 
o SIR 1.º Maio foi mais forte e 
fixou o resultado final, con-
quistando a Taça Rui Faria, uma 
competição organizada pela 
Associação de Andebol de Leiria 
e que na época passada tinha 
sido arrebatada pelas pupilas 
de Abel Ferreira.

Maria Vieira, com 10 golos, 
foi a jogadora em destaque na 
equipa da casa, que nas meias-
finais tinha ultrapassado o Ba-
talha AC (27-15), precisamente 

o próximo adversário do Cister 
SA na estreia no campeona-
to regional, agendada para o 
próximo dia 2 de abril. 

Entretanto, a equipa de 
juvenis masculinos do Cister 
SA somou a segunda derrota 
em três jornadas na zona 3 do 
Grupo B da 1.ª Divisão nacional 
na deslocação ao reduto do São 
Bernardo (38-29). A equipa de 
Rui Medeiros segue na 5.ª po-
sição da tabela.

texto/foto  joão neves

andebol    desaire com sir 1.º maio em casa (26-30)

Cister Sa perde final  
da Taça Rui Faria

embate na escola d. pedro i decidiu-se nos últimos minutos
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ANDEBOL Com inicio no dia 30 de 
mMarço e final no dia 2 de abril, 
vai realizar-se em Santarém mais 
uma edição do Caixeiros/Santarém 
Andebol Cup, torneio destinado 
aos escalões de formação que já 
é hoje uma referência nacional 
nos torneios de Andebol, e pelo 
qual já passaram diversos atletas 
que hoje representam as diver-
sas Selecções Nacionais Jovens.
Na apresente edição vão participar 
35 equipas de todo o país, onde se 
inclui as ilhas o que corresponde 
a cerca de 500 jovens praticantes 
desportivos, que durante 4 dias 

vão animar a cidade de Santarém.
Segundo a Comissão organizado-
ra do evento, vão ser fornecidas 
cerca de 1500 dormidas, 1500 
pequenos-almoços, 3000 Almoços 
e jantares e vão ser disputados 
cerca de 80 jogos, números estes 
que atestam a dimensão actual do 
Caixeiros/Santarém Andebol Cup.
Dar experiência competitiva aos 
jovens andebolistas do clube, congre-
gar em volta do clube, os pais, amigos 
e comunidade em geral, projectar a 
cidade com um torneio de referência 
na modalidade são os objectivos que 
presidem à organização do evento.

Santarém Andebol Cup com 35 
equipas de todo o país
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