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§ nomeados

Amares acolhe hoje a gala
dos troféus ‘O Minhoto’
NOITE DE GALA em Amares com a realização de mais uma Gala dos Troféus
Desportivos ‘O Minhoto’, que visa distinguir aqueles que mais se destacaram
nas diversas modalidades desportivas.

DR

Dulce Félix, João Ribeiro, João Sousa e Tiago estão nomeados para o Troféu Prémio Júri Individual

GALA

| Redacção |

São cerca de três dezenas de troféus a serem distribuídos pelos
atletas, treinadores, dirigentes,
árbitros e clubes que se encontram nomeados para mais uma
edição do Troféu Desportivo ‘O
Minhoto’. Este ano o evento realiza-se em Amares, com o apoio
da autarquia local e onde predominam — entre os nomeados —
vários atletas ligados ao Sporting Clube de Braga.
Um dos prémios mais prestigiados da noite é o Prémio do
Júri Individual, onde se encontram nomeados atletas de referências. São os casos de Dulce

Nomedados para a categoria do Grande Prémio de
Júri Colectivo são: CRAV,
Escola Desportiva de Viana,
Famalicense Atlético Clube
e Hóquei Clube de Braga.
Félix (atletismo), João Ribeiro
(canoagem), João Sousa (ténis) e
ainda o futebolista do Atlético
de Madrid, Tiago.
Está tudo preparado para mais
uma grande noite de Gala, onde
a nata do desporto minhoto se
reúne num espaço comum. A
edição deste ano dos Troféus
Desportivos ‘O Minhoto’ reali-

za-se em Amares e já são conhecidos os nomeados finais, com o
suspense a manter-se até esta
noite.
A Gala de atribuição dos Troféus Desportivos que vai premiar publicamente o mérito de
todos os envolvidos no fenómeno desportivo da região, desde
dirigentes, treinadores, árbitros a
atletas. Como habitualmente
nesta gala-jantar, será também
distribuída a revista oficial do
evento, que serve como anuário
do desporto minhoto, retratando
a realidade desportiva de cada
concelho, desde atletas de referência, dirigentes e os clubes
mais relevantes do fenómeno
desportivo da região.

ANDEBOL
Fábio Vidrago – ABC de Braga
Rui Silva – Sporting C.P.
Tiago Pereira – S.L. Benfica
ARTES MARCIAIS
Nuno Costa - (Taekwondo)
Sacha Pindrys (Kickboxing)
Vânia Jacques (Kickboxing)
ATLETISMO
Ana Monjane - S.C. Braga
Filomena Costa - Jardim da Serra
Salomé Rocha - Sporting C.P.
BASQUETEBOL
Francisco Oliveira – Vitória S.C.
Nanci Barbosa – S.C. Coimbrões
Paulo Cunha – Vitória S.C.
CANOAGEM
Alfredo Faria – Gemeses
Hugo Figueiras – C.N. P. Lima
Nuno Silva – C.N. Prado
CICLISMO
Daniel Sousa – (Trial)
Joana Barbosa - CCD Navais
João Matias – Quinta da Lixa
DESPORTO ADAPTADO
Carlos Duarte - ARC Lousã
Manuel Vieira - APD Braga
Nelson Silva - CERCIGUI
DESPORTOS MOTORIZADOS
Pedro Meireles (Automobilismo)
Renato Pita (Automobilismo)
Tiago Sousa (Jet Ski)
FUTEBOL AMADOR
Nelson Silva - Santa Eulália
Paulo Amaral – Atlético dos Arcos
“Reguila” – Vilaverdense
FUTEBOL PROFISSIONAL
Alan – S.C. Braga
Pedro Tiba - S.C. Braga
“Ukra” – F.C. Rio Ave
FUTSAL
Amílcar - S.C. Braga
André Machado – S.C. Braga
Elsa Dias – F.C. Vermoim
HÓQUEI EM PATINS
Gonçalo Alves – A.D. Oliveirense
Gustavo Lima – Juv. Viana
Jorge Correia – Juv. Viana
NATAÇÃO
Alexandre Ribas - Sporting C. P.
Ricardo Machado – S.C. Braga
Tamila Holub – S.C. Braga
RÂGUEBI
Joana Borlido - Agrária
Miguel Azevedo – CRAV
Rui D’Orey – GD Direito

REMO
Ana Lúcia Gomes – Caminhense
Anthony Passos - Caminhense
Carlos Cruz – Viana do Lima
VOLEIBOL
Carla Sousa – Leixões Sport Clube
João Oliveira - S.L. Benfica
Mariana Falcão – S.C. Braga
MODALIDADES DIVERSAS
Luís Silva – Didáxis (Xadrez)
Manuel Gama – (Bilhar Pool)
Pedro Mendes – (Triatlo)
ÁRBITRO
D. Freitas / C. Carvalho (Andebol)
Hugo Antunes (Basquetebol)
Nuno Teixeira (Voleibol)
DIRIGENTE DESPORTIVO
Albano Sousa – Castanheira
Júlio Mendes – Vitória S.C.
Rui Natário – Juventude de Viana
TREINADOR
Jorge Braz – Seleccionador Futsal
Luís Cameira – Natação
Nuno Espírito Santo - Futebol
CONSAGRAÇÃO
Adriano Paço– Vitória (Voleibol)
Nuno Barros– P. Lima (Canoagem)
“Professor Neca” – (Futebol)
REVELAÇÃO
Miguel Vieira – (Hóquei em Patins)
Pedro Mendes – S.L. Benfica (Triatlo)
Tozé - Estoril Praia (Futebol)
ASSOCIAÇÃO DE CLUBES
Ass. Basquetebol de Viana do Castelo
Associação de Bilhar do Minho
Ass. Kick. e Full Contact do Norte
CLUBE DESPORTO ESCOLAR
E.B. 2/3 S Arcos de Valdevez
Escola Básica Gonçalo Sampaio
Escola Secundária de Maximinos
CLUBE DESPORTO/CULTURA
Associação Teatro Construção
CAVA – Clube de Amigos de Vieira
Liberdade Futebol Clube
CLUBE FOMENTO DESP. JOVEM
CAR Taipense
Futebol Clube de Amares
Sporting Clube Courense
EVENTO DESPORTIVO
Arcos TT (Motocicilismo)
Encontro Luso-galaico de BTT
Regata Internacional P. Amizade
GRANDE PRÉMIO JÚRI INDIVIDUAL
Dulce Félix – (Atletismo)
João Ribeiro – (Canoagem)
João Sousa - (Ténis)
Tiago - (Futebol)
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Sangalhos acolhe Selecção Feminina de Juniores B de Andebol
Três jogadoras do Alavarium e uma do Valongo do Vouga integram o estágio
de preparação da Selecção Nacional de Juniores B Feminina, que se inicia hoje
em Sangalhos, tendo em vista qualificação para o Europeu de Sub/17, na Macedónia.
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Andebol

ABC sem descanso confirma ‘final-four’
ACADEMISTAS CARIMBAM PASSAPORTE para a ‘final-four’ da Taça de Portugal, com uma vitória difícil e suada na recepção ao
Águas Santas. Equilíbrio foi nota dominante da partida que demonstrou duas faces dos academistas.
ABC/UMINHO 33
Humberto Gomes (GR), Fábio Vidrago (1),
Nuno Grilo (5), Ricardo Pesqueira (4),
Pedro Seabra (5), João Pinto (4) e Carlos
Martins (3). Jogaram ainda Hugo Rocha
(3), Tomás Albuquerque (4), Nuno Rebelo
(4), Gabriel Teca e Bruno Dias (GR).
Treinador: Carlos Resende.

ÁG. SANTAS 30
Telmo Ferreira (GR), Jorge Sousa (5), Pedro Cruz (5), Juan Couto (5), Mário Oliveira
(2), Hugo Rosário (5) e Pedro Peneda (6).
Jogaram ainda Belmiro Alves (2), João
Moniz (GR) e António Ventura.
Treinador: Paulo Faria.
Árbitros: Mário Coutinho e Ramiro Silva
(AA Aveiro).
Intervalo: 14-18.

TAÇA DE PORTUGAL
| Carlos Costinha Sousa |

O ABC/UMinho garantiu, ontem, a presença na ‘final-four’
da Taça de Portugal que se disputa, nos dias 28 e 29 de Março,
em Loulé, ao derrotar, em casa, a
equipa do Águas Santas por
equilibrados 33-30
Numa partida entre duas equipas que se conhecem muito bem,
a primeira parte acabou por pertencer à formação do Águas
Santas que conseguiu chegar ao
intervalo com uma vantagem
curta de quatro golos no marcador (14-18). A vantagem dos forasteiros apoiou-se principalmente na eficácia demonstrada a
nível ofensivo e também no facto de ter aproveitado bem os vários períodos de jogo em que teve vantagem numérica em campo. Além disso, a equipa da
Maia também aproveitou a boa
exibição de Pedro Peneda a nível atacante, ele que marcou seis
golos no primiero tempo.
Por sua vez, o ABC/UMinho
mostrava-se um pouco apático,
cometendo vários erros a nível
defensivo e também não mostrando a habitual eficácia ofensiva que coloca em campo. Foram
algumas as ocasiões de golo
criadas e que acabaram por não
ser finalizadas com sucesso.
Por isso tudo, ao intervalo a
vantagem dos maiatos acabava
por se justificar, também perante
algum desacerto da equipa de arbitragem que teve decisões, nomeadamente em algumas exclu-

DR

Nuno Grilo foi um dos melhores marcadores da partida, com cinco golos apontados, os mesmos que Pedro Seabra, Jorge Sousa, Pedro Cruz, Juan Couto e Hugo Rosário.

+ resultados
Resultados dos jogos realizados nos quartos-de-final
da Taça de Portugal:
Ginásio - Benfica, 26-36
Sporting-S. Mamede,36-18
FC Porto - ISMAI (04/03).
‘Final-four’ disputa-se nos
dias 28 e 29 de Março e o
sorteio realiza-se dia cinco
em Loulé.
sões de jogadores, que acabaram
por prejudicar um pouco o rendimento academista.
Para o segundo tempo, os bracarenses entraram de forma bem
diferente: fortes, concentrados e
com vontade de mudar o rumo
dos acontecimentos, precisando
de apenas nove minutos para
anular a desvantagem no marcador e voltar a colocar tudo empatado (21-21). A eficácia defensiva caraterística do ABC voltou
a aparecer o que permitiu partir
novamente para a vantagem no

marcador.
Mas, a partir desse momento, o
equilíbrio voltou a tomar conta
dos acontecimentos. O jogo regressou à parada e resposta,
mantendo-se de grande qualidade com boas defesas dos guarda-redes e excelentes finalizações
na frente de ataque.
No entanto, os academistas não
mais deixaram fugir a vantagem
no marcador e, apesar da excelente atitude e resposta da formação do Águas Santas na busca por um resultado mais positivo, a capacidade defensiva e a
finalização afinada bracarense
conseguiram manter o resultado
para o lado dos da casa, terminando o jogo com a vitória dos
academistas por 33-30.
O ABC/UMinho garantiu, assim, o apuramento para a ‘final-four’ da Taça de Portugal, após
uma partida em que demonstrou
duas faces diferentes, como
comprovam os parciais de golos
marcados: 14-18 no primeiro
tempo e 19-12 no segundo. Academistas claramente melhores
na etapa complementar.

“Jogo extremamente difícil,
contra uma boa equipa, forte, e uma partida muito interessante. Diria que é uma
excelente entrada para
aquilo que podem ser os
quartos-de-final das várias
competições em que estamos inseridos. Permitam-me que refira duas situações que julgo serem importantes: em primeiro lugar, em meu nome pessoal
e em nome de toda a equipa sénior, tenho que agradecer à equipa de juniores
porque acreditamos que se
não fosse a ajuda deles no
jogo com o Sp. Horta, este
resultado não seria possível;
depois uma palavra de apreço ao Ág. Santas e dizer que
se jogarem sempre assim
podem lutar pelo título.”

“Foi um jogo muito interessante para quem viu. Um
jogo difícil para toda a gente, mas muito trabalhado
por parte de toda a gente.
Os vencedores são sempre
justos e por isso os parabéns ao ABC, mas este foi
um jogo em que a superioridade de uma ou outra
equipa não existiu. Foi um
jogo muito trabalhado,
muito técnico, com muitas
nuances tácticas da parte
dos treinadores, sempre a
mexerem na equipa. Penso
que até para treinadores
mais novos seria muito interessante analisar este jogo. A nossa equipa está em
construção, temos menos
rotinas e tem acontecido
estar a vencer e depois não
conseguir manter.”

Carlos Resende (Tr. ABC/UMinho)
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ABC/UMinho
apurado para
a final-four da
Taça de Portugal
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ABC/UMINHO BATE ÁGUAS SANTAS E MARCA PRESENÇA NA FINAL FOUR DA TAÇA DE PORTUGAL

Águas nada fáceis de digerir
AVELINO LIMA

Nuno Grilo, do ABC/UMinho, em mais uma ação ofensiva

PEDRO VIEIRA

DA

SILVA

O ABC/UMinho garantiu, ontem, a passagem
à “Final-four” da Taça de
Portugal, que se vai disputar em Loulé, no Algarve, onde também vão
marcar presença Benfica

e Sporting (falta saber o
quarto elemento).
A turma academista bateu, num bem composto
Flávio Sá Leite, o Águas
Santas, de Paulo Faria,
por 33-30, mas os três golos de diferença não espelham nada as dificuldades

que o conjunto de Carlos
Resende teve para ultrapassar o conjunto maiato que, ao intervalo, vencia 18-14.
A primeira parte foi,
por isso, controlada pelo
Águas Santas que conseguiu acertar por 18 vezes

na baliza dos academistas, que pareceram surpreendidos com a entrada forte do adversário.
Mas, na segunda parte,
tudo mudou.
O ABC/UMinho, muito
apoiado pelo seu público
– refira-se que o Águas

Santas também sentiu o
carinho dos seus adeptos, que se fizeram deslocar em bom número à
catedral do andebol –,
passou para a frente do
marcador mas, nos minutos finais, teve de suar as
estopinhas para vencer.
A três minutos do final,
o Águas Santas viu Humberto Gomes evitar o 30-30 e, na jogada seguinte, Hugo Rocha ampliou
a vantagem para 31-29.
O conjunto forasteiro ainda reduziu (31-30)
mas, a pouco mais de
um minuto e meio do
final, Ricardo Pesqueira foi agarrado à margem das leis em cima
da linha de área. Livre
de sete metros, golo de
Rebelo (32-30) e exclusão de dois minutos (a
terceira) para Belmiro
Alves, do Águas Santas.
Nessa altura, mas só
nessa altura, o jogo ficou fechado, tendo Fábio Antunes feito, antes
do apito final, o 33-30.
Em suma, no Flávio Sá
Leite assistiu-se a uma

Pavilhão Flávio Sá Leite, em
Braga
Árbitros: Mário Coutinho e Ramiro

Silva

ABC/UMinho

33

Humberto Gomes; Fábio Antunes (1),
Pedro Seabra (5), Ricardo Pesqueira
(4), Carlos Martins (3), Nuno Grilo
(5) e João Pinto (4). Jogaram ainda:
Hugo Rocha (3), Nuno Rebelo (4),
Tomás Albuquerque (4), Bruno Dias
e Gabriel Teca
Treinador: Carlos Resende

Águas Santas 30
Telmo Ferreira; Jorge Sousa (5),
Pedro Cruz (5), Mário Oliveira (2),
Hugo Rosário (5), Pedro Peneda
(6) e Belmiro Alves (2); Jogaram
ainda: João Moniz, Juan Couto (5)
e António Ventura
Treinador: Paulo Faria

Ao intervalo: 14-18.

grande partida de andebol e que foi, como se diz
na gíria, uma bela propaganda à modalidade.

Sorteio no dia 5
O sorteio da “final-four”
vai ter lugar no próximo
dia 5, a partir das 12h00,
no Salão Nobre da Câmara Municipal de Loulé. Serão aí sorteadas as
meias-finais em seniores
(masculinos e femininos).

Resende e um jogo difícil contra Águas Santas
que, «a jogar assim, pode lutar para ser campeão»
O técnico do ABC/UMinho, Carlos Resende, viu um
«grande jogo».
«Foi um jogo extremamente difícil contra uma boa
equipa. Luta interessante, foi o primeiro confronto dos
vários que iremos ter, e diria que foi uma excelente
entrada para brindar o nosso público. Bom andebol, de
qualidade. Quero dizer duas coisas importantes após esta
boa vitória: em primeiro lugar, em meu nome pessoal e
como treinador da equipa sénior, o meu muito obrigado
à equipa júnior porque estamos convencidos que se
não tivéssemos a ajuda deles na última quarta-feira
com o Sporting da Horta este resultado não teria sido
possível. Segundo, uma palavra de apreço ao Águas
Santas pela excelente luta que deu e dizer-lhes que se
jogarem assim contra todos os adversários têm equipa
para lutar pelo título», destacou o treinador da turma
academista, salientando que o sucesso esteve, sobretudo, na melhoria do rendimento defensivo na segunda
parte (12 golos sofridos contra 18 na primeira parte).

AVELINO LIMA

Lutou-se muito no Flávio Sá Leite

Paulo Faria: «Grande jogo de andebol»
«Foi um jogo muito interessante para quem viu. Difícil,
mas muito trabalhado por parte de toda a gente. Os
vencedores são sempre justos e, por isso, parabéns ao
ABC/UMinho, mas este jogo em que não existiu grande
superioridade de uma ou de outra equipa.
Jogo muito tático, muitas nuances táticas dos treinadores, sempre a mexerem nas equipas, e acho que até
para jovens treinadores, mais novos que eu e o Carlos,
se analisarem este jogo vão perceber que existiu muito
trabalho tático da parte dos treinadores e dos jogadores. A nossa equipa está ainda em construção – toda
a primeira linha é nova, com exceção do Pedro Cruz
–, temos menos rotinas e tem acontecido estarmos a
vencer ao intervalo e depois não conseguimos manter.
Tem a ver com os limites de stress. A consolidação não
está feita», disse, no final, o técnico do Águas Santas,
Paulo Faria.
«Foi um grande espetáculo de andebol», resumiu.
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• ABC na “final-four” da Taça de Portugal de andebol
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Andebol: FC Porto soma primeiro triunfo na fase de grupos da Taça EHF

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

Meio:

Futebol 365 Online

URL:

http://www.pt.cision.com/s/?l=ca0507ae

01-03-2015

por Manuel Resendes c/Lusa, publicado a 01-03-2015 às 21:52
O FC Porto conseguiu hoje a sua primeira vitória no Grupo C da fase de grupos da Taça EHF de
andebol, ao bater fora os sérvios do HC Vojvodina por 29-27, em encontro da terceira jornada.
Em Novi Sad, os portistas, que chegaram ao intervalo já a vencer por dois tentos (15-15), foram
liderados por sete golos de Gilberto Duarte, seis de Ricardo Moreira e cinco do cubano Daymaro
Salina.
Na classificação do agrupamento, o FC Porto isolou-se no terceiro lugar, com dois pontos, contra
quatro dos alemães do Füchse Berlim e seis dos dinamarqueses do Skjern.
Os 'dragões', que nas duas primeiras rondas perderam em casa com os germânicos por 26-20 e na
Dinamarca por 27-21, voltam a jogar sábado com os sérvios, no Dragão Caixa.
Siga-nos no, noe no.
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FC Porto ganhou na Sérvia - O Jogo
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Portistas somaram primeira vitória da fase de grupos no pavilhão do Vojvodina, por 29-27.
O FC Porto venceu o Vojvodina, por 29-27, na terceira jornada da fase de grupos da Taça EHF, o que
lhe permite voltar a acalentar esperanças de apuramento.
Foi uma partida difícil, pois a equipa portista entrou muito forte e aos 20 minutos tinha quatro golos
de vantagem (9-5), mas os sérvios recuperaram e passaram para a frente no segundo tempo.
O final foi emocionante, com empates sucessivos no marcador, até o FC Porto conseguir a curta
vantagem final.
Gilberto Duarte (7 golos), Ricardo Moreira (6) e Daymaro Salina (5) destacaram-se, tal como o
guarda-redes Alfredo Quintana, autor de algumas defesas fantásticas.
No outro jogo do grupo, o dinamarquês Skjern bateu os alemães do Fuchse Berlim (32-28), passando
a liderar isolado o Grupo C.
A próxima jornada será no próximo sábado, com o FC Porto a receber o Vojvodina no Dragão Caixa
(18h00).
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O desporto
do crude

Opinião
José Manuel Meirim
O desporto moderno é um palco
repleto de actores que cada vez
mais parecem levar à cena muito
mais do que um espectáculo
desportivo. Há muito que
convivemos com naturalizações
de praticantes, permitidas
generosamente pelas federações
desportivas internacionais e
por diversos Estados, que visam
tão-somente alcançar vitórias e
medalhas. Também há já algum
tempo assistimos à compra de
clubes de futebol, nomeadamente
na Europa, por parte de magnatas.
Como que anestesiadas pelo
odor do crude, as organizações
desportivas internacionais
assistem, com agrado ou
passividade, a mais este operador
desportivo por excelência: o crude.
Dentro da mesma lógica, o
crude parte para um segundo
momento de aﬁrmação desportiva:
a realização de grandes eventos
e competições internacionais.
Veja-se, título de mero exemplo,
a atribuição da organização do
Campeonato Mundial de Futebol
de 2022 ao Qatar.
Todavia, o que é bem
demonstrativo de um desporto
do crude é o exemplo do recente
Campeonato do Mundo de
andebol. Realizado no Qatar, a
ﬁnal foi disputada entre a França,
que se veio a consagrar campeã
e... o Qatar que assim se tornou a
primeira selecção nacional nãoeuropeia (?) a disputar o título. O
seleccionador do Qatar é espanhol
e, dos 17 jogadores, 10 são de
origem estrangeira. O guarda-redes
nunca viveu no Qatar. Mas o crude
foi mais além. Contratou uma
“claque” espanhola para apoiar a
selecção do Qatar (?).
O International Centre for Sport
Security (ICSS), com sede no Qatar,
é uma organização internacional
que providencia informação
especializada em segurança no
desporto, incluindo a defesa da
integridade desportiva. Fundada
em 2001, pelo actual presidente
Mohammed Hanzab, cidadão do
Qatar, tem vindo a aﬁrmar-se no
universo desportivo internacional.
Ups! josemeirim@gmail.com
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FC Porto com tarefa complicada na Sérvia

Tipo Meio:
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Data Publicação:

Meio:

Record Online

URL:

http://www.pt.cision.com/s/?l=86920d18

01-03-2015

joga hoje frente ao HC Vojvodina para a TAça ehf Depois de duas derrotas nos dois primeiros jogos na
fase de grupos da Taça EHF, o FC Porto precisa de conquistar pontos na Sérvia para reentrar nas
contas pelo apuramento. Mas frente ao HC Vojvodina (às 19h15 de Lisboa), os dragões não esperam
facilidades. "A viagem à Sérvia é complicada. Temos de contar com uma equipa que joga num
campeonato competitivo, costuma estar nas qualificações para a Liga dos Campeões e tem o apoio de
um público fervoroso", referiu o técnico-adjunto, Rui Silva. "Não vai ser fácil, mas também não será
impossível", frisou. Ontem realizou-se o jogo Skjern-Fuchse Berlin, com os dinamarqueses a vencerem
por 32-28 e a assumir a liderança do Grupo C.
, 1 março de 201507:40
A.R. pedro ferreira
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Taça EHF: FC Porto soma primeira vitória no Grupo C

Tipo Meio:
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Record Online
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01-03-2015

DRAGÕES BATERAM O Vojvodina FORA POR 29-27 O FC Porto somou a primeira vitória no Grupo C da
Taça EHF, ao bater fora de casa os sérvios do RK Vojvodina, por 29-27, numa partida onde ao
intervalo também já venciam. Os dragões passam agora a somar 2 pontos, ficando a 2 do Füchse
Berlin, que no sábado perdeu na deslocação ao reduto dos dinamarqueses do Skjern Håndbold.
, 1 março de 201521:21
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FC Porto soma primeiro triunfo na fase de grupos da Taça EHF de andebol
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RTP Online

URL:

http://www.pt.cision.com/s/?l=d37bf4ab

01-03-2015

01 Mar, 2015, 22:06
O FC Porto conseguiu domingo a sua primeira vitória no Grupo C da fase de grupos da Taça EHF de
andebol, ao bater fora os sérvios do HC Vojvodina por 29-27, em encontro da terceira jornada.
Em Novi Sad, os portistas, que chegaram ao intervalo já a vencer por dois tentos (15-15), foram
liderados por sete golos de Gilberto Duarte, seis de Ricardo Moreira e cinco do cubano Daymaro
Salina.
Na classificação do agrupamento, o FC Porto isolou-se no terceiro lugar, com dois pontos, contra
quatro dos alemães do Füchse Berlim e seis dos dinamarqueses do Skjern.
Os 'dragões', que nas duas primeiras rondas perderam em casa com os germânicos por 26-20 e na
Dinamarca por 27-21, voltam a jogar sábado com os sérvios, no Dragão Caixa.
Lusa
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FC Porto consegue primeira vitória na Taça EHF
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Internet

Data Publicação:
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Sapo Online - Sapo Desporto
Meio:
Online
URL:

http://www.pt.cision.com/s/?l=74a33035

Mikal Kasal.
Por SAPO Desportosapodesporto@sapo.pt
O FC Porto foi à Sérvia derrota o Vojvodina por 29-27, em encontro da terceira jornada da fase de
grupos da Taça EHF.
O jogo ficou marcado pelo equilíbrio, porém nos últimos instantes o FC Porto conseguiu garantir o
triunfo. Gilberto Duarte esteve em evidência ao apontar sete golos.
Com o triunfo, os portistas entram na luta pelo apuramento e passam a ocupar o terceiro lugar do
Grupo C com dois pontos, atrás de Fuchse Berlin (4pts) e Skjern Handbold (6 pts).
01-03-2015 21:36E ao terceiro jogo, os azuis-e-brancos já sabem o que é vencer.
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Angola bate Portugal, título mais perto
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Andebol feminino: Seleção de Angola
Por SAPO Desporto c/Angopsapodesporto@sapo.pt
A seleção angolana sénior feminina de andebol continua imparável no torneio Internacional "Angola
40 anos", depois de derrotar Portugal, por 34-22, ficando a um passo do título da prova. O torneio foi
organizado para assinalar a independência de Angola, assinalada a 11 de Novembro de 1975.
As angolanas estiveram quase imparáveis nos primeiros minutos, perante as lusas com maior
estatura física e bem mais pesadas.
A vantagem de 10-3, aos 16 minutos, levou o treinador de Portugal a solicitar um desconto de tempo,
na tentativa de parar a fuga da formação liderada por João Florêncio, que chegou ao intervalo a
vencer por 19-9.
Na segunda parte as europeias foram mais cerebrais ao controlarem melhor a defesa, ante as
africanas ansiosas e nervosas, apesar da vantagem no marcador.
Com este triunfo, Angola lidera a competição com quatro pontos, seguida do Brasil (2) e Portugal (2).
Angola B é a lanterna vermelha sem pontuar.
Domingo, na terceira e última jornada, Angola defronta o Brasil (campeã mundial), na principal
partida do dia.
01-03-2015 11:13Com este triunfo, Angola lidera a competição com quatro pontos, seguida do Brasil
(2) e Portugal (2). Angola B é a lanterna vermelha sem pontuar.
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FC Porto com tarefa complicada na Sérvia
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Sábado Online
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http://www.pt.cision.com/s/?l=529111bb

01-03-2015

07:40 . Record Por A.R. - Record Depois de duas derrotas nos dois primeiros jogos na fase de grupos
da Taça EHF, o FC Porto precisa de conquistar pontos na Sérvia para reentrar nas contas pelo
apuramento. Mas frente ao HC Vojvodina (às 19h15 de Lisboa), os dragões não esperam facilidades.
"A viagem à Sérvia é complicada. Temos de contar com uma equipa que joga num campeonato
competitivo, costuma estar nas qualificações para a Liga dos Campeões e tem o apoio de um público
fervoroso", referiu o técnico-adjunto, Rui Silva. "Não vai ser fácil, mas também não será impossível",
frisou.Ontem realizou-se o jogo Skjern-Fuchse Berlin, com os dinamarqueses a vencerem por 32-28 e
a assumir a liderança do Grupo C.
07:40 . Record
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Taça EHF: FC Porto soma primeira vitória no Grupo C
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http://www.pt.cision.com/s/?l=d3ec6239

01-03-2015

21:21 . Record Por Record O FC Porto somou a primeira vitória no Grupo C da Taça EHF, ao bater fora
de casa os sérvios do RK Vojvodina, por 29-27, numa partida onde ao intervalo também já
venciam.Os dragões passam agora a somar 2 pontos, ficando a 2 do Füchse Berlin, que no sábado
perdeu na deslocação ao reduto dos dinamarqueses do Skjern Håndbold.(em atualização)
21:21 . Record
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ABC, Benfica e Sporting nos quartos de final da Taça de Portugal
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28-02-2015

28-02-2015
ABC, Benfica e Sporting garantiram, este sábado, o apuramento para os quartos de final da Taça de
Portugal em andebol.
FC Porto e Ismai discutem a derradeira vaga na próxima quarta-feira, no Dragão Caixa.
Resultados:
Sábado
ABC - Águas Santas, 33-30
Santo Tirso - Benfica, 26-36
Sporting - São Mamede, 36-18
Quarta-feira (4 de março)
FC Porto - Ismai, 21h
Redação
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“Queremos estar nas meias-finais”

ABC/UMINHO RECEBE O ÁGUAS SANTAS, a partir das 17 horas, em jogo dos quartos-de-final da Taça de Portugal. Pedro Seabra
é o rosto da confiança que paira na equipa bracarense. Objectivo é passar às meias-finais de todas as competições.
ABC/UMINHO

| Joana Russo Belo |

FLÁVIO FREITAS

Pedro Seabra garante que a equipa está confiante para seguir em frente na Taça

Olhos postos nas meias-finais. É
com este pensamento que o
ABC/UMinho vai entrar hoje
em jogo, frente ao Águas Santas,
em duelo dos quartos-de-final da
Taça de Portugal, agendado para
as 17 horas, no Pavilhão Flávio
Sá Leite.
Apesar de ser um jogo difícil,
Pedro Seabra diz que a equipa
está preparada para “contrariar”
os pontos mais fortes do adversário.
“O Águas Santas é uma equipa
muito organizada, que sabe o
que tem de fazer, quer no ataque
quer na defesa, tem alguns jogadores experientes e outros novos
com qualidade. Vão colocar em
campo aquilo que é a forma de
estarem e pensarem o jogo. E
nós vamos tentar contrariar is-

so”, sublinhou.
Depois do triunfo para a Taça
Challenge, em Praga, na República checa, Pedro Seabra garante que a equipa está motivada e
confiante: “estamos onde queremos estar e estamos motivados
para seguir em frente em todas
as competições”.
O ABC/UMinho está, neste
momento, nos quartos-de-final
de todas as competições - campeonato, Taça de Portugal e Taça
Challenge - e os objectivos são
bem claros para esta época. “O
que queremos é, daqui a um
mês, estar nas meias-finais de
todas as competições e isso não
será possível se não ganharmos
já sábado [hoje]. É um jogo a
eliminar, se ganharmos estamos
nas meias-finais. Sendo o nosso
objectivo chegar a todas as
meias-finais, temos de começar
a ganhar já ao Águas Santas”.

+ jogos
Este sábado jogam-se os
quartos-de-final da Taça
de Portugal com os
seguintes jogos em
agenda:
ABC/UMinho-Águas
Santas (16 horas);
Ginásio Sul - Benfica
(16.30 horas);
Sporting -Académica de
São Mamede (17 horas).
Devido aos compromissos
europeus do FC Porto, a
partida que devia opôr os
dragões ao Maia ISMAI foi
adiada para o próximo dia
4 de Março.
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ANDEBOL FEMININO: TAÇA DE PORTUGAL
Juv. Mar recebe Maiastars
O CS Juventude de Mar, em Esposende, recebe,
amanhã, a partir das 17h00, o Maiastars, em encontro
dos quartos de final da Taça de Portugal em andebol
feminino. O vencedor do jogo apura-se para a final
four da Taça de Portugal seniores femininos, que se
realizará em Loulé, a 28 e 29 de março.
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PEDRO SEABRA E A RECEÇÃO DO ABC AO ÁGUAS SANTAS

«Motivados para prosseguir
em todas as competições»
LUÍS FILIPE SILVA

Pedro Seabra ambicioso

LUÍS FILIPE SILVA

As atenções do ABC/
/UMinho estão já viradas
para a Taça de Portugal e
para o jogo de hoje, frente
ao Águas Santas (17h00)

ABC tem como objetivo
«alcançar as meias-finais
de todas as prova» onde
o clube está envolvido, começar já pela Taça de Portugal e pelo Águas Santas.
«Passar aos quartos de
final da Taça Challenge
era o nosso objetivo e
neste momento estamos
nos quartos de final
de todas as comO ABC/
petições onde
/UMinho rece
be
estamos insehoje, pelas 17
h00, o
ridos. O que
Águas Santas
, em partida dos quar
nós queremos
tos de
final da Taça
é
estar daqui a
de
Po
rt
ugal
um mês em tono pavilhão Fládas as meias-finais
vio Sá Leite, e que
das competições. Isso
poderá valer o bilhete
não
será possível se não
para a final four da comganharmos
sábado [hoje].
petição.
Estamos motivados para
O central Pedro Seabra
referiu que a equipa do seguir em frente de todas

as competições, a começar pela Taça de Portugal», referiu.
Sobre o adversário de
hoje, Pedro Seabra classifica o Águas Santas «uma
equipa difícil e bem organizada», mas o jovem atleta confia na valia do grupo
de trabalho do ABC para
contrariar o oponente.
«Tem alguns jogadores experientes e outros
novos mas que têm muita qualidade. Vão tentar
colocar em campo a sua
forma de pensar o jogo.
Vamos tentar contrariar
isso», disse.
Os jogos para hoje:
ABC/UMinho-Águas Santas (17h00); Santo Tirso-Benfica (16h30) e Sporting-S. Mamede (17h00).
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• ABC/UMinho recebe esta tarde o Águas Santas

Página 46

A47

ANDEBOL | Fermentões perdeu este sábado (27-26) com o São Paio de Oleiros
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Sábado, 28 Fevereiro, 2015, 22:50
O Fermentões perdeu este sábado com o CDC São Paio de Oleiros, por 27-26, em jogo referente à
20ª jornada do Campeonato Nacional da 2ª Divisão de Andebol, realizado no Pavilhão de São Paio de
Oleiros.
Ao intervalo, a equipa orientada por José Vieira estava em desvantagem (15-11), tendo acabado por
perder pela diferença mínima.
Na próxima jornada, o Fermentões defronta a AA São Mamede. O desafio está agendado para o dia 7
de Março, pelas 17:30 horas, no Pavilhão Municipal Arquitecto Fernando Távora, em Guimarães.
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Bracarenses superaram o Águas Santas no grande jogo dos "quartos". Benfica e Sporting passaram
sem dificuldades.
ABC, Benfica e Sporting já estão nas meias-finais da Taça de Portugal de andebol, saindo o quarto
semifinalista do FC Porto-ISMAI da próxima quarta-feira.
Com o Benfica a não ter dificuldades em Santo Tirso e o Sporting a eliminar a Académica de S.
Mamede, única equipa de II Divisão ainda em prova, foi em Braga que se realizou a única partida
verdadeiramente emotiva.
O Águas Santas mandou na primeira parte - vencia por 18-14 ao intervalo - e ainda resistiu à
recuperação do ABC, pois a três minutos do final a partida estava empatada (30-30). Depois, os
bracarenses foram mais fortes.
ABC-Águas Santas, 33-30
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Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

Meio:

Record Online

URL:

http://www.pt.cision.com/s/?l=cbe1f64d

28-02-2015

ÁGUIAS BATERAM O SANTO TIRSO POR 36-26 O Benfica apurou-se este sábado para as meias-finais
da Taça de Portugal, ao bater o Santo Tirso, fora de portas, por 36-26, tornando-se assim na primeira
equipa a assegurar a passagem para a penúltima fase antes da final. Os encarnados confirmaram o
estatuto de favoritos e ao intervalo já venciam por 6 golos (18-12), gerindo depois até final, acabando
com mais 10 golos do que o adversário. Em termos individuais, António Areia, com 8 golos, foi o
homem em evidência na partida.
, 28 fevereiro de 201518:10

Página 54

A55

Rui Silva e Sporting de costas voltadas
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maior talento dos leões sem acordo para renovar É um desgosto para os adeptos do Sporting, mas
não há acordo entre Rui Silva e os leões. O Prémio Stromp Revelação em 2012, agora com 21 anos,
foi "encostado", jogando poucos minutos desde a Supertaça, pelo que irá rumar a outro clube, seja em
Portugal ou no estrangeiro, no final da temporada. Formado no Francisco de Holanda (agora Xico
Andebol), o vimaranense Rui Silva (vice-campeão europeu de juniores em 2010) é um caso ímpar no
andebol nacional. Com talento de sobra, foi cobiçado pelo Barcelona, então treinado pelo espanhol
Manolo Cadenas - agora técnico dos polacos do Wisla Plock, onde joga Tiago Rocha -, mas também
por outros clubes de topo mundial. No final da época transata, o Veszprem (Hungria), clube de eleição
na Liga dos Campeões, tentou pescá-lo, mas sem sucesso, devido à cláusula de rescisão. Agora que o
contrato vai expirar, Rui Silva está livre para optar, tendo um empresário espanhol a orientar a
carreira. Fontes próximas do central dizem que o Sporting não manifestou vontade, em tempo útil,
para manter o internacional em Alvalade. Quanto aos interlocutores dos leões, Rui Silva é acusado de
fraco rendimento, falta de motivação nos treinos e de nunca se ter disponibilizado para negociações de
extensão de contrato. Já para Rui Silva, a questão nem se prende com questões monetárias. Quer sair
do Sporting para ter mais oportunidades e evoluir na carreira.
, 28 fevereiro de 201503:52
alexandre reis vítor chi
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TRIUNFO FÁCIL DIANTE DO SÃO MAMEDE O Sporting qualificou-se este sábado com facilidade para as
meias-finais da Taça de Portugal, ao derrotar o São Mamede em casa, por 36-18, num encontro em
que ao intervalo a formação leonina já vencia por 17-8. Pedro Portela e Sérgio Barros foram os
melhores marcadores da partida, com seis golos. Frankiz Marzo e Pedro Spínola marcaram cinco. Nas
meias-finais também já está o ABC, que derrotou a equipa do Águas Santas em casa, por 33-30, num
encontro em que os bracarenses chegaram ao intervalo a perder por quatro golos.
, 28 fevereiro de 201519:11
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Portugal derrota Brasil no torneio Angola 40 anos
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Andebol
Por SAPO Desporto c/Angopsapodesporto@sapo.pt
A seleção sénior feminina de andebol de Portugal venceu por 27-25 a sua similar do Brasil em partida
da primeira jornada do torneio Internacional " Angola 40 anos " que decorre no pavilhão principal da
Cidadela.
As duas formações, que já jogavam com o resultado da partida anterior em que Angola A derrotou
por 39-30 a sua equipa B, apresentaram-se muito forte ao ataque, onde as lusas durante um quarto
de hora sempre estiveram na frente do placar.
Pouco permissivas, as duas equipas acertaram na defesa nos primeiros dez minutos da primeira
parte, onde haviam sofrido cada uma apenas três golos.
Apenas a um minuto do intervalo as sul-americanas passaram para frente do marcador e
conservaram a vantagem de 26-25.
Na segunda parte e com a mesma toada de jogo, o Brasil, a seleção favorita por ser a campeã do
mundo em título, encontrava algumas dificuldades para cimentar o marcador a seu favor.
A poucos minutos do fim as brasileiras venciam por 25-23, mas deixaram-se ultrapassar pelas lusas,
que fizeram o 26-25 já no último minuto do encontro.
Com esta vitória Portugal e Angola A lideram o torneio, com dois pontos cada.
28-02-2015 10:00Com esta vitória Portugal e Angola A lideram o torneio, com dois pontos cada.
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Seleção angolana A vence na estreia do Torneio Angola 40 anos
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Andebol
Por SAPO Desporto c/Angopsapodesporto@sapo.pt
A seleção angolana sénior de andebol estreou -se na noite desta sexta-feira, no pavilhão principal da
Cidadela, com vitória diante da sua similar B por 39-30, em jogo de abertura do torneio internacional
Angola 40 anos.
A prova, que visa saudar os 40 anos da independência nacional, a serem comemorados a 11 de
Novembro, serve de antecâmara para o pré-olímpico que o país irá acolher em Março.
A equipa B teve um início avassalador, ao marcar dois golos seguidos, num jogo com uma dinâmica
bastante visível.
Ao intervalo a partida registava uma vantagem de três golos para a equipa A (17-14).
Na segunda parte, a equipa B voltou a mostrar alguma maior eficácia ofensiva, ao reduzir para 21-20,
dando sinal que tinha argumentos para discutir o resultado até ao fim.
A maior distância no placar foi 35-28, onde a equipa de esperanças e com algum cansaço já visível
não conseguiu manter o ritmo de jogo protagonizado na primeira parte e no início da segunda.
A prova faz disputar a segunda jornada sábado, com a equipa A a ter pela frente Portugal, enquanto
a B mede forças com o Brasil.
28-02-2015 09:48Este sábado joga-se a segunda jornada, com a equipa A a ter pela frente Portugal,
enquanto a B mede forças com o Brasil.
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Sporting procura revalidar o título
Por SAPO Desportosapodesporto@sapo.pt
A equipa de andebol do Benfica garantiu uma vitória folgada sobre o Ginásio de Santo Tirso por 3626, já o Sporting bateu a Académica de São Mamede por 36-18. No outro jogo do dia, o ABC suou
para ultrapassar o Águas Santas, vencendo por 33-30, mas garantiu lugar na final-four.
FC Porto e Maia ISMAI irão procurar assegurar a última vaga no dia 4 de março.
O sorteio da final-four da Taça de Portugal de andebol decorre no dia 5 de março.
28-02-2015 20:20O quarto semi-finalista sairá do encontro entre FC Porto e Maia ISMAI.
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27 de Fevereiro de 2015, às 21:10
A seleção portuguesa de andebol venceu hoje o Brasil, por 27-25, na primeira jornada do Torneio
Internacional Sénior Feminino - Angola 40 Anos, que decorre em Luanda.
Num jogo muito equilibrado, o Brasil foi para o intervalo no comando do marcador (16-15), no
entanto, um parcial de 5-0, já nos minutos finais do encontro, foi determinante para o triunfo
português.
"Fizemos um jogo muito interessante. Na primeira parte começámos muito bem em termos ofensivos.
Tivemos alguma dificuldade em termos defensivos, nas questões do lado esquerdo, baixámos o
sistema defensivo e a partir dai tivemos mais eficácia", disse a selecionador nacional, Sandra
Fernandes.
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03:52 . Record Por alexandre reis - Record É um desgosto para os adeptos do Sporting, mas não há
acordo entre Rui Silva e os leões. O Prémio Stromp Revelação em 2012, agora com 21 anos, foi
"encostado", jogando poucos minutos desde a Supertaça, pelo que irá rumar a outro clube, seja em
Portugal ou no estrangeiro, no final da temporada.Formado no Francisco de Holanda (agora Xico
Andebol), o vimaranense Rui Silva (vice-campeão europeu de juniores em 2010) é um caso ímpar no
andebol nacional. Com talento de sobra, foi cobiçado pelo Barcelona, então treinado pelo espanhol
Manolo Cadenas - agora técnico dos polacos do Wisla Plock, onde joga Tiago Rocha -, mas também
por outros clubes de topo mundial. No final da época transata, o Veszprem (Hungria), clube de eleição
na Liga dos Campeões, tentou pescá-lo, mas sem sucesso, devido à cláusula de rescisão.Agora que o
contrato vai expirar, Rui Silva está livre para optar, tendo um empresário espanhol a orientar a
carreira. Fontes próximas do central dizem que o Sporting não manifestou vontade, em tempo útil,
para manter o internacional em Alvalade. Quanto aos interlocutores dos leões, Rui Silva é acusado de
fraco rendimento, falta de motivação nos treinos e de nunca se ter disponibilizado para negociações de
extensão de contrato.Já para Rui Silva, a questão nem se prende com questões monetárias. Quer sair
do Sporting para ter mais oportunidades e evoluir na carreira.
03:52 . Record
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A receção do Liberty Seguros ABC/UMinho ao Águas Santas Milaneza constitui o maior ponto de
interesse dos jogos dos quartos-de-final da competição a realizar este sábado.
A Taça de Portugal Fidelidade Seniores Masculinos caminha rapidamente para a sua reta final com a
realização, este sábado, de três dos quatro jogos dos quartos-de-final da competição.
Recorde-se que, devido aos compromissos europeus do FC Porto, a partida que devia opôr os dragões
ao Maia ISMAI, foi adiada para o próximo dia 4 de Março, véspera da realização do sorteio, pelo que
na tarde de sábado apenas se realizam três jogos.
De todos, o mais interessante promete ser aquele que coloca frente a frente o ABC/UMinho e o Águas
Santas Milaneza (17 h. - ANDEBOL|tv). Duas equipas - e dois treinadores - que se conhecem muito
bem, um duelo onde qualquer resultado pode acontecer, independentemente dos momentos de forma
de cada equipa e de sabar quem é o teórico favorito. Se assim não fosse, os bracarenses poderiam
entrar em campo com esse estatuto, o de favoritos. Na fase regular do campeonato, o ABC empatou
na Maia e venceu em Brgaa, na segunda volta. Mas, repete-se, em jogos entre estas duas formações
nnca se pode adiantar um favorito e, tratando-se de um jogo para a Taça de Portugal, muito maior
seria o risco. O jogo vai ser dirigido pela dupla de Aveiro, Mário Coutinho/Ramiro Silva.
Nos outros dois jogos agendados para este sábado o risco de avançar com prognóstico, mpese o facto
de se tratar de Taça de Portugal, é muito menor.
Em Santo Tirso, a partir das 16.30 horas e sob direção da dupla de Aveiro, Ruben Maia/André Nunes,
o Ginásio do Sul defronta o SL Benfica, partida onde os benfiquistas são claramente favoritos.
Pelas 17 horas, no Pavilhão do Ginásio do Sul, o Sporting CP recebe a Académica de São mamede. O
grande prémio dos nortenhos foi terem chegado tão longe nesta competição mas, este sábado, a
missão parace demasiado pesada para o sonho prosseguir. Dirigo o jogo a dupla do Algarve, Gonçalo
Santos/Luís Cardoso.
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O HC Vojvodina é o actual último classificado do grupo C e o FC Porto tem este domingo uma
excelente oportunidade de rubricar a primeira vitória nesta fase da competição.
O FC Porto está de partida para a Sérvia onde, no próximo domingo, defronta o HC Vojvodina, em
jogo a contar para a terceira jornada do grupo grupo C da EHF Cup. A partida decorre em Novi Sad, a
partir das 20.30 h. locais (menos uma em Portugal Continental) e vai ser transmitida pelo Porto Canal.
Sobre o adversário próximo dos dragões, refira-se que ocupam neste momento o últmo lugar da
classificação e, tal como o FC Porto, somam por derrotas os dois jogos disputados frente ao Fucshe
Berlin (37-22) e aos noruegueses do Skjern Handbold (23-25). No seu plantel têm três jogadores não
sérvios(oriundos da Bósnia Herzegovina, Eslovénia e Geórgia) e foram presença assídua nas
competições europeias nos últimos quatro anos.
Pesado tudo isto e comparando com as potencialidades do hexacampeão nacional de Portugal, o FC
Porto tem pela frente um jogo difícil, seguramente, mas em que pode lutar pela vitória. Esta é uma
oportunidade que Ljubomir Obradovi c we os seus pupilos não vão querer perder - a de pontuar fora
frente a um adversário direto. Assim o jogo decorra dentro da normalidade desportiva e que a dupla
de arbitragem turca não se deixe influenciar pelo ambiente quente que se vive, por norma, em Novi
Sad.
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Desporto
No Nacional da 2ª Divisão, 1ª fase, zona Sul, de Seniores masculinos, realizou-se a 19ª jornada, com
o Vela de Tavira a visitar o Torrense, perdendo por 24-22, a jornada fechou com os jogos, Vitória de
Setúbal 24 - Benfica "B" 20, Marienses 30 - Sportivo de Loures 18, Benavente 22 - Liceu Camões 26,
Samora Correia 27 - Ílhavo 27, Alto do Moinho 26 - Sismaria 23 e Almada 18 - Boa Hora 27.
O Boa Hora lidera com 53 pontos, os algarvios ocupam o 14º lugar, com 23.
No próximo dia 28, o Vela de Tavira recebe o Samora Correia, a 20ª jornada fecha com os encontros,
Liceu Camões-Sportivo de Loures, Benfica "B"-Benavente, Boa Hora-Vitória de Setúbal, SismariaTorrense, Alto do Moinho-Marienses e Ílhavo-Almada.
A fase final do nacional da 2ª divisão, em Seniores femininos, teve a 2ª jornada, com o Vela de Tavira
a receber o Assomada e a vencer por 20-18, os encontros, Académico 28 - São Félix da Marinha 21,
Santa Joana 34 - Sociedade 1º de Maio 24 e A.A. Espinho 33 - A.D. Canelas 23, encerraram a jornada.
A prova é liderada por Vela de Tavira e Santa Joana, com 6 pontos.
A 3ª jornada está marcada para dia 7 de março, com o Vela de Tavira a visitar a A.D. Canelas, os
encontros, Sociedade 1º de Maio-Académico, São Félix da Marinha-A.A. Espinho e Assomada-Santa
Joana, fecham a jornada.
Teve início a 2ª fase-Grupo B-Zona 4, do nacional de Juvenis masculinos da 1ª divisão, disputada a
uma só volta, com a participação do Vela de Tavira e Lagoa A.C..
Nesta primeira ronda, o Vela de Tavira visitou o Mafra e perdeu 32-20, o Lagoa A.C. ficou de folga, os
jogos Ginásio do Sul 29 - Belenenses 29 e Torrense 28 - Passos Manuel 29, fecharam a jornada.
As equipas partiram para esta fase da prova, dos não apurados para a fase de apuramento do
campeão, com metade dos pontos alcançados na primeira fase, estando a prova a ser liderada pelo
Mafra, com 21 pontos, o Lagoa A.C. é 2º, com 20, o Vela de Tavira ocupa o 6º lugar, com 14.
A 2ª jornada, marcada para dia 28, tem o Lagoa A.C. a receber o Mafra, o Vela de Tavira é anfitrião
do Torrense, o jogo Passos Manuel-Ginásio do Sul, fecha a jornada, que tem o Belenenses de folga.
No nacional de Juvenis femininos, 2ª fase, Zona 3, com a participação do Lagoa A.C., a jornada
inaugural teve a equipa lagoense a receber o JAC-Alcanena, sendo batida por 24-23, a jornada fechou
com as partidas, Porto Salvo 26 - Porto Alto 21 e Quinta Nova 23 - Associação 20 Kms de Almeirim
22.
Na 2ª jornada, no próximo dia 28, o Lagoa A.C. tem a visita do Quinta Nova, a jornada encerra com
os jogos, JAC-Alcanena-Porto Alto e Associação 20 Kms de Almeirim -Porto Salvo .
Nos Iniciados, também com a participação do Lagoa A.C., na 2ª fase, Zona 3, a primeira jornada
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levou a formação algarvia a viajar até à Nazaré, para defrontar a A.E.D. Fuas Roupinho, onde ganhou
por 34-29, realizando-se, ainda, os encontros, Porto Salvo 20 - JAC-Alcanena 34 e Porto Alto 11 - Juve
Lis 20.
A 2ª jornada está marcada para dia 1 de março, com o Lagoa A.C. a receber o Porto Alto, os
encontros, JAC-Alcanena-Juve Lis e Porto Salvo-A.E.D. Fuas Roupinho, fecham a jornada.
Os Campeonatos Regionais de Infantis, em masculinos e femininos, organizados pela Associação de
Andebol do Algarve, tiveram a realização de mais uma jornada.
Na prova masculina, a 4ª jornada teve os jogos, Lagoa A.C. 37 - Costa Doiro 16, Náutico do Guadiana
28 - C.D.C. Albufeira 29 e Casa da Cultura de Loulé 2 - Vela de Tavira 50.
A prova é liderada pelo Vela de Tavira, com 12 pontos.
A 5ª jornada tem, no dia 7 de março, o jogo Costa Doiro-Casa da Cultura de Loulé, no dia seguinte,
Vela de Tavira-Naútico do Guadiana e C.D.C. Albufeira-Lagoa A.C., fecham a jornada.
Na prova feminina, a 4ª jornada teve os jogos, Gil Eanes 15 - Lagoa A. C. 25 e Cautchú 8 - Vela de
Tavira 49, com o C.D.C. Albufeira a folgar.
A prova é liderada pelo Lagoa A.C., com 9 pontos.
A 5ª jornada tem inicio no dia 28, com o encontro Lagoa A. C.-Cautchú. No dia seguinte defrontam-se
C.D.C. Albufeira-Gil Eanes. Folga o Vela de Tavira.
Realizaram-se as meias finais da Taça do Algarve, em Juvenis masculinos, com o Vela de Tavira e o
Lagoa A.C. a garantirem o direito de disputar a final da prova.
O Vela de Tavira foi a Lagos, derrotar o Costa Doiro, por 24-13, enquanto que o Lagoa A.C. visitou
Albufeira, onde bateu o C.D.C. Albufeira, por 30-20.
No escalão de Iniciados, o Vela de Tavira também vai disputar a final da Taça, frente aos
lacobrigenses do Costa Doiro.
Os tavirenses receberam o Lagoa A.C. e venceram por escasso 27-26, o Costa Doiro foi a Loulé,
derrotar a Casa da Cultura local, por 29-23.
Com o Gil Eanes já apurado, só participaram 3 equipas, a Taça do Algarve, de Juvenis femininos, teve
o jogo que levou o Lagoa A.C. para a final, depois de ir a Tavira, vencer o Clube de Vela local, por 2520.
Na categoria de Iniciados, Gil Eanes e Lagoa A.C. garantiram o direito de disputar a final da prova.
A equipa lacobrigense foi a Tavira, derrotar o Vela de Tavira, por 26-23, as lagoenses deslocou-se a
Albufeira, para vencer, por claros 40-14, o C.D.C. local.
27 de Fevereiro de 2015 | 20:17
barlavento
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“O mês dos quartos-de-final”

ABC/UMINHO RECEBE, AMANHÃ, o Águas Santas, para a Taça de Portugal, jogo que marca o início de um ciclo decisivo para a
equipa bracarense. Nas três frentes em que os academistas estão envolvidos, todos os duelos são relativos aos quartos-de-final.
ABC/UMINHO

+ taça

| Joana Russo Belo |

Um mês de quartos-de-final. O
ABC/UMinho arranca, amanhã,
uma fase crucial da época com a
recepção ao Águas Santas, a
contar para os quartos-de-final
da Taça de Portugal. Segue-se o
Madeira SAD para o campeonato e os finlandeses do Käsipalloseura Riihimäen Cocks, na Taça
Challenge.
“Agora estamos envolvidos
nos quartos-de-final em tudo.
Sábado temos um jogo muito
importante que é o passaporte
para a final-four da Taça de Portugal e tivemos a felicidade no
sorteio de jogarmos aqui em casa, contra o Águas Santas, uma
excelente equipa. É a primeira
luta que vamos enfrentar e procurar eliminar o Águas Santas
por forma a estarmos na final-four”, explicou Carlos Resende,
reforçando os objectivos bem
traçados para esta época.
“A Taça é um objectivo claro.
Neste momento, estamos na posição onde queríamos estar, a lutar pela Taça de Portugal, campeonato e Taça Challenge”,
frisou o treinador bracarense.

FLÁVIO FREITAS

O sorteio da Taça
Challenge colocou os
finlandeses do Käsipalloseura Riihimäen Cocks no
caminho do ABC/UMinho,
mas Carlos Resende diz ser
ainda cedo para falar
desse jogo. “Se estivesse
a falar da qualidade da
equipa finlandesa estava
a mentir, porque vi muito
por alto e qualquer análise
é de espectador muito
distraído. Nestas coisas,
tentamos fechar etapas.
Quando chegar essa etapa
vamos dedicar-nos de
corpo e alma.”

Carlos Resende quer vencer o Águas Santas, amanhã, para chegar à final-four da Taça de Portugal

Considerando o Águas Santas
“uma belíssima equipa”, Resende está consciente das dificuldades: “é um adversário que costuma colocar dificuldades a todos,
oxalá que nos coloquem dificuldades, mas que consigamos ga-

nhar. Não vai ser fácil, mas da
mesma forma que olhamos para
este jogo, o Águas Santas também olha para nós com aspectos
positivos a apontar. Felizmente
temos uma qualidade que nos
permite dizer que, não vai ser fá-

cil, mas somos favoritos. E isso
é uma responsabilidade”.
Depois, o foco da equipa será
nos “outros quartos-de-final,
contra o Madeira SAD”. “O primeiro jogo é lá. Quer o segundo,
quer o terceiro não serão nas da-

tas previamente agendadas, por
força de estarmos também envolvidos nos quartos-de-final da
Taça Challenge, a outra luta a
seguir. Este mês é o mês dos
quartos-de-final”, rematou Carlos Resende.
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Trio do Alavarium
convocado para
torneio em Angola
ARQUIVO

Mariana Lopes voltou a ser chamada à Selecção

Andebol
Seniores Femininos

JOGADORASA Selecção Nacional sénior feminina, que integra Isabel Góis, Mariana Lopes e Mónica Soares, atletas do
Alavarium, começa, esta tarde,
a participar no Torneio Internacional - Angola 40 anos,
prova onde vai defrontar, hoje,
o Brasil, selecção campeã do

Mundo, e as selecções “A”
(amanhã) e “B” (domingo) de
Angola. A competição decorre
em Luanda.
Sandra Fernandes, seleccionadora nacional, convocou 16
jogadoras para a prova, entre
elas as três citadas jovens do
Alavarium, que ainda no último domingo estiveram em
grande evidência na vitória
frente o Madeira SAD. |
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CLINIC NO ANDEBOL
Prossegue amanhã, na Escola Horácio Bento Gouveia (9/13 horas),
o XXV Clinic da AAM, com os 2.º,
3.º e 4.º módulos: “Prática Desportiva, um Meio de Prevenção do
Bullying entre Jovens?”, “Nutrição
e Desporto” e “Noções Básicas de
Primeiros Socorros”.
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Torneio 4 Nações: Portugal, Espanha, França e Alemanha PINHEL - Dando continuidade às parcerias
em curso, os Municípios de Figueira de Castelo Rodrigo, Pinhel e Mêda vão acolher o Torneio 4 Nações
de Andebol, nos dias 19, 20 e 21 de março. A competição é organizada com a colaboração da
Federação de Andebol de Portugal e da Associação de Andebol da Guarda e traz a estes concelhos
quatro seleções juniores femininas, a saber as seleções de Portugal, Espanha, França e Alemanha.
Calendário de jogos: 19 de março | Pavilhão dos Desportos de Figueira de Castelo Rodrigo 15.30h:
Portugal x França 21.00h: Espanha x Alemanha 20 de março | Multiusos de Pinhel 16.00h: Alemanha
x França 21.00h: Portugal x Espanha 21 de março | Pavilhão Municipal de Mêda 19.00h: França x
Espanha 21.00h: Portugal x Alemanha Organização: Federação de Andebol de Portugal Associação de
Andebol da Guarda Câmara Municipal de Figueira Castelo Rodrigo Câmara Municipal de Pinhel Câmara
Municipal de Mêda
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Braga é o palco do jogo mais interessantes destes quartos-de-final da Taça de Portugal. Oito equipas
lograram atingir esta fase, mas apenas quatro vão a Loulé, disputar a Taça de Portugal. No pavilhão
Flávio Sá Leite, dois fortes candidatos a vencer a prova medem forças. Carlos Resende elogia o
adversário Águas Santas mas assume o favoritismo do ABC. "É preciso dar o máximo para continuar a
perseguir mais um objectivo do clube nesta época: vencer a Taça de Portugal. O trabalho positivo que
a equipa está a desenvolver na Taça Challenge influencia de forma positiva os jogos seguintes",
considerou o treinador do ABC, em conferência de imprensa. Para o central Pedro Seabra, o plano
passa por "contrariar as características mais positivas do Águas Santas Milaneza", equipa que
considera "organizada e com alguns jogadores experientes e com qualidade". O ABC de Braga está,
neste momento, nos quartos-de-final de todas as competições (Taça, Taça Challenge e campeonato),
o que não escapa a Seabra, nas declarações antes do importante encontro, relembrando que "a
equipa está motivada para seguir em frente em todas as competições". O encontro está agendado
para as 17h00, no pavilhão Flávio Sá Leite, em Braga. Benfica em Santo Tirso Às 16h30, o Benfica
inicia o encontro em Santo Tirso, num encontro em que uma vitória vale a presença na "final-four" da
Taça de Portugal. "Este encontro surge na sequência da vitória sobre o FC Porto, que fechou a Fase
Regular do Campeonato. Um resultado motivador mas que já paz parte do passado", lembrou o
treinador-adjunto, João Castro, em antevisão ao encontro, em que o Benfica enfrenta o penúltimo
classificado do campeonato, Santo Tirso. Sporting recebe São Mamede O Sporting tem,
aparentemente, a tarefa mais fácil entre os "grandes" nesta jornada de Taça. Os "leões" recebem a
Académica de São Mamede, a única equipa de divisão inferior nestes oitavos-de-final. Apesar disso, o
guarda-redes do Sporting, Ricardo Correia exige concentração para a equipa se manter na defesa de
um título, que está em Alvalade, há três épocas. "Esperamos fazer um bom jogo. Uma vez que se
trata de um jogo a eliminar, não podemos dar espaço para surpresas. A Taça de Portugal sempre foi
um dos nossos objectivos e é para voltarmos a conquistar esse título que estamos a trabalhar. Vamos
dar o nosso melhor e fazer tudo para ganhar seja contra quem for", considerou Ricardo Correia, em
declarações ao portal do Sporting. O encontro está agendado para as 17h00, no pavilhão do Ginásio
do Sul (Cova da Piedade). O FC Porto joga neste Domingo, na Sérvia, em encontro relativo à fase de
grupos da Taça EHF e, como tal, viu adiado o encontro da Taça de Portugal, para a próxima quartafeira (4 de Março). Recorde-se que os "dragões" recebem o ADA Maia-Ismai, no Dragão Caixa.
27 Fevereiro, 2015
Anabela Macedo
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João Antunes Durou pouco a "reforma" de João Antunes. O pivot do Sporting chocou a modalidade, no
final da época passada, quando anunciou a sua retirada da competição, com apenas 26 anos. O
internacional português justificava, na altura, a decisão por "falta de motivação pessoal para a prática
do andebol", "as dificuldades financeiras da modalidade" e a vontade em "concluir os estudos"
(Medicina Veterinária). Agora, oito meses depois, o Sporting anuncia, no sítio oficial, o regresso de
João Antunes. "Os amigos começaram a chatear-me para voltar porque era muito novo. Depois de
tanta insistência, pensei que podia ajudar e houve o acordo. Nessa altura acabei por ter o clique de
jogar mais uns aninhos e adiar um pouco o curso", declarou o atleta de 27 anos. João Antunes assinou
contrato válido por uma época e meia e poderá regressar, oficialmente, à competição já amanhã, na
recepção à Académica de São Mamede para a Taça de Portugal. O pivot português regressa na fase de
todas as decisões mas com a lição bem estudada, como revela numa análise ao momento do Sporting:
"Entraram alguns jogadores novos como o Bosko ou o Pedro Spínola e o sistema defensivo também
mudou. O Sporting fez uma boa prestação na fase regular, com algum azar à mistura nos jogos com o
FC Porto, sobretudo na derrota em casa. Mas vamos tentar melhorar, não falhando nos momentos
decisivos que são decididos nos pequenos pormenores e numa boa defesa. Vai ser uma fase
entusiasmante porque é onde se vai decidir tudo. Ao contrário dos últimos anos, a fase final disputase em 'play-off' e está na altura certa para sermos campeões nacionais. Será complicado para todos,
pela exigência dos encontros e por haver a preocupação de jogar-se a eliminar".
27 Fevereiro, 2015
Anabela Macedo
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DESPORTO
Em Baltar a escola está para além da sua fronteira e tem um Clube de Andebol federado. Ao todo
com 112 atletas divididos entrequatro escalões, de femininos e masculinos, o que dá um total de oito
equipas a competir.
Existem já dois polos de formação em Cete e em Gandra, onde os alunos do 1.º ciclo têm vindo a
treinar a modalidade, para agora integrar a competição.
António Aguiar, diretor do Agrupamento de Escolas de Baltar, explica que este mega agrupamento
inclui desde o jardim-de-infância ao secundário, surgindo a ideia de ocupar esses alunos fora da escola
com atividades desportivas. Pensaram em várias modalidades, mas como o futebol já predomina e
porque o professor Pedro Vasconcelos é um entendido em andebol, avançaram com este projeto há
quatro anos atrás.
É uma forma de estímulo, de alimentar o ego dos mais novos e de os tirar da rua, explica António
Aguiar. Explica ainda que as escolas têm as infraestruturas (recursos humanos e instalações)
necessárias para poder oferecer algo mais do que apenas o desporto escolar.
O início deste percurso foi sinuoso, porque faltavam os equipamentos e o transporte. E desde logo e
até hoje o papel dos pais tem sido fundamental, alguns assumem a coordenação, outros garantem o
transporte.
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Kasal em ação contra o Sporting em jogo para o Andebol 1
Por SAPO Desportosapodesporto@sapo.pt
O FC Porto visita o Vojvodina no próximo domingo em jogo a contar para o Grupo C da Taça EHF. Os
"dragões" ainda não venceram esta época na prova, e depois das derrotas com o Füchse Berlin e o
Skjern a formação do FC Porto está obrigada a vencer em Novi Sad.
Em declarações ao Porto Canal, Mikal Kasal, lateral-esquerdo checo do FC Porto, assumiu que os
"dragões" vão jogar com muitas cautelas defensivas.
"Considero que é uma equipa mais fácil do que as outras duas com que jogamos e temos de ganhar,
porque perdemos os outros dois jogos, tal como eles. Eles não são tão rápidos, nem tão altos como
nós, têm um jogo mais lento e com remate de longe", afirmou Mikal Kasal ao Porto Canal.
"O Vojvodina vai atacar, porque joga em casa e na Sérvia o público é muito agressivo. Vai ser um
jogo difícil, contra uma equipa que está numa boa liga, com uma dificuldade superior à portuguesa",
acrescentou o lateral checo do FC Porto sobre o jogo que está agendado para as 19h15 de domingo no
pavilhão Slana Bara, em Novi Sad, na Sérvia.
27-02-2015 16:22"Dragões" jogam na Sérvia o jogo da 3ª jornada do Grupo C da Taça EHF.
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Ao intervalo a partida registava uma vantagem de três golos para a equipa A (17-14).
Por SAPO Desporto c/Angopsapodesporto@sapo.pt
O técnico da selecção nacional de andebol, João Florêncio, garantiu hoje, em Luanda, que ainda falta
muito por corrigir no conjunto angolano até a disputa do torneio pré-olimpico que o país acolhe no
mês de Março.
Em declarações à imprensa no final da partida em que o combinado nacional venceu a equipa de
Esperanças por 39-30, na abertura do torneio internacional Angola 40 anos, afirmou que a equipa
jogou como era previsível para um início de quadrangular.
"Fizemos um jogo com momentos bons e maus, onde o nosso adversário deu réplica, porque todas
eles jogam nas mesmas equipas, mas num determinado período tivemos que mudar a nossa forma de
jogar", disse.
27-02-2015 19:08A selecção nacional A de andebol de Angola estreou-se esta sexta-feira, no
pavilhão principal da Cidadela, com uma vitória diante da sua similar B por 39-30, em jogo de
abertura do torneio internacional Angola 40 anos.
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Andebol
2.ª Divisão – Zona Sul
Resultados
Almada AC-Boa Hora FC
Alto Moinho-AC Sismaria
Benavente-CDE Camões
Marienses-Sportivo Loures
Samora Correia-Ílhavo AC
Torrense-Vela Tavira
Marienses-V. Setúbal
Classificação
Boa Hora FC
Benfica B
Marienses
CDE Camões
AC Sismaria
Benavente
V. Setúbal
Torrense
Ílhavo AC
Alto Moinho
Sportivo Loures
Almada AC
Samora Correia
Vela Tavira

P
53
50
48
46
44
41
36
35
35
33
33
31
24
23

J
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

18-27
26-23
22-26
30-18
27-27
24-22
22-22

V
17
15
14
12
12
10
8
7
6
6
6
5
2
1

E
0
1
1
3
1
2
1
2
4
2
2
2
1
2

D
2
3
4
4
6
7
10
10
9
11
11
12
16
16

G
534-385
491-384
522-459
479-436
509-447
497-483
485-491
431-464
468-491
467-501
431-482
449-504
383-526
400-493

Próxima jornada 28 de Fevereiro
AC Sismaria-Torrense, Alto Moinho-Marienses, Benfica B-Benavente, Boa Hora FC-V. Setúbal, CDE Camões-Sportivo Loures, Ílhavo AC-Almada AC, Vela
Tavira-Samora Correia
1.ª Divisão feminina
Resultados
Alavarium-Sports Madeira
Alpendorada-Colégio Gaia
CA Leça-Madeira SAD
JAC Alcanena-Col. João Barros
Juve Lis-Maiastars
Juve Mar-Passos Manuel
Alavarium-Madeira SAD
CA Leça-Sports Madeira
Classificação
Alavarium
Madeira SAD
Col. João Barros
JAC Alcanena
Colégio Gaia
Maiastars
Sports Madeira
Juve Lis
Alpendorada
CA Leça
Juve Mar
Passos Manuel

P
49
48
48
44
38
36
35
31
28
26
23
22

J
18
18
18
18
17
18
18
17
18
18
18
18

V
15
15
15
13
10
8
8
6
4
4
2
2

35-29
21-30
15-38
23-21
20-20
27-24
26-23
17-22

E
1
0
0
0
1
2
1
2
2
0
1
0

D
2
3
3
5
6
8
9
9
12
14
15
16

G
516-407
499-365
459-377
528-446
441-414
406-383
478-470
387-431
429-512
391-501
363-476
419-534

Próxima jornada 7 de Março
Colégio Gaia-Juve Mar, JAC Alcanena-CA Leça, Madeira SAD-Juve Lis, Maiastars-Col. João Barros, Passos Manuel-Alavarium, Sports Madeira-Alpendorada
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Andebol

Sismaria prepara
participação
em torneio
na Dinamarca
 O clube da Estação tem uma longa tradição na participação em
grandes torneios internacionais de
andebol. Se olharmos para o plantel sénior, por exemplo, raro é o
atleta que, enquanto membro dos
escalões de formação, não passou
por estas competições. O Atlético
Clube da Sismaria esteve várias
vezes presente na Catalunha e
em Itália, mas nas derradeiras
temporadas a crise que abalou a
economia do País também afastou
os jovens andebolistas de experiências fora nas nossas fronteiras.
Por ser algo que os responsáveis
por aquele emblema consideram
fundamental para a evolução pessoal e desportiva dos atletas, em
2015 lá vão todos rumar à Dinamarca, onde irão participar na
segunda edição do Generation
Handball. O torneio realiza-se de
4 a 8 de Agosto, na cidade de Viborg, e é destinado a atletas dos 11
aos 23 anos. A Sismaria tem já inscritas equipas de sub-14, sub-16 e
sub-19, sendo, para já, o único
emblema português garantido no
evento.
O Generation Handball é um
torneio disputado num espaço
fechado, mas no centro da cidade
de Viborg. Dez dos campos são ao
ar livre e cinco são cobertos. Há
ainda dois campos de andebol
de praia, restaurantes, lojas, discoteca e várias áreas de entretenimento. E o que os miúdos estão
dispostos a fazer para marcarem
presença nesta competição? Literalmente tudo. Implantaram a
'Missão Viborg' e estão prontos
para lavar carros, fazer rifas ou almoços. Também já foi elaborado
merchandising relativo ao evento e, claro, além do 'paitrocínio',
os atletas esperam conseguir o
apoio de algumas empresas da região.

Página 77

A78

ID: 58117355

26-02-2015

Tiragem: 15000

Pág: 32

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 15,09 x 30,34 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Atleta já encomendou cadeira de rodas de 3.750 euros

Anónimo dá 2 mil euros
e realiza sonho de João
RICARDO GRAÇA

João Jerónimo é jogador de andebol e basquetebol adaptados
Miguel Sampaio
miguel.sampaio@jornaldeleiria.pt

O número

T Em Fevereiro de 2014, o JORNAL
DE LEIRIA divulgou a iniciativa de
João Jerónimo para conseguir angariar fundos para uma cadeira de
rodas nova, que lhe permitiria
tornar mais ágil a evolução que
pretende nas modalidades que
pratica: o andebol e o basquetebol
adaptados. Hoje, passado precisamente um ano, podemos dar à
história um final feliz. Porque ainda há pessoas verdadeiramente altruístas.
Era um ilustre andebolista dos
juvenis do Atlético Clube da Sismaria. João Jerónimo tinha 15
anos quando, durante as férias
de Verão, um acidente com uma
empilhadora obrigou à amputação
total da perna direita. Com a tragédia gorou-se a possibilidade de
continuar a fazer aquilo que mais
gostava: jogar andebol. Nove anos
depois, deu-se o regresso à modalidade. Numa cadeira de rodas,
é certo, mas o entusiasmo, a paixão e a emoção permanecem intactas.
João alinha nas equipas da delegação de Leiria da Associação
Portuguesa de Deficientes, onde
joga com uma velhinha cadeira
emprestada, com mais de uma
década. E porque acreditava ter talento para chegar bem longe no
desporto, mas não tinha 3.750 euros para despender numa cadeira
de rodas própria para as modalidades que abraçou, lançou no Facebook o grupo Apoia João Jeró-

3758

euros foi o valor que João
Jerónimo angariou com a
campanha Apoia João Jerónimo
a cumprir um sonho desportivo

nimo a cumprir um sonho desportivo.
A recolha de fundos iniciou a
todo o vapor, mas nos últimos
meses pouco ou nada evoluiu. Estagnou pelos 1.800 euros, até que
nos últimos dias um ilustre cidadão que se abrigou no anonimato
ligou ao atleta. “A pessoa não falou em valores. Disse apenas que
ia fazer uma transferência para me
ajudar e depois mandava o comprovativo.” “Não é possível, enganou-se”, foi a reacção do atleta
de 26 anos quando viu o compro-

vativo de uma transferência de...
dois mil euros.“Liguei de imediato à pessoa para dizer que se deveria ter enganado. Ele disse que
não e que esperava que eu conseguisse alcançar todos os meus sonhos.”
Da cadeira "pesada", "lenta" e
sem estar adaptada às especificidades do corpo, João Jerónimo vai
passar a uma outra "mais rápida,
mais leve e mais forte". Dentro de
três semanas o bólide chegará às
mãos do atleta. "Ainda hoje estou
a tentar encontrar as melhores palavras para poder agradecer o que
fez por mim. Sinto-me nas nuvens. Gostaria de agradecer pessoalmente a cada um que contribuiu e vou tentar fazê-lo, mas a
melhor forma será mostrar resultados e ir partilhando com todos o
que vai acontecendo.”
João não se satisfaz com a mediania e quer voar alto. “É como
umas chuteiras novas para um
jogador de futebol, só que muito
mais cara. É muito importante”,
diz. “Com uma melhor cadeira,
adaptada ao meu corpo, a evolução será muito melhor. Sei que tenho um grande trabalho pela frente, mas amo estas modalidades."
Agora, é hora de treinar. “Quero continuar a trabalhar em conjunto com a minha equipa para
conseguirmos títulos. Vou dar
tudo para ir as selecções nacionais.
Sei que não será fácil, mas impossível também nao é. Se já consegui concretizar um sonho, irei
fazer de tudo para concretizar
este também.”
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infantis Cister SA 2014/15

O Cister Sport
de Alcobaça
tem mantido
viva a prática
do andebol
na cidade
e na região.
Esta é a equipa de infantis
masculinos
do clube
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Andebol: Cister abre fase
final em juvenis masculinos

A equipa de juvenis masculinos do Cister
SA estreia-se em casa no próximo sábado (15
horas), diante do São Bernardo, na fase de
manutenção na 1.ª Divisão nacional. A equipa
de Rui Medeiros entra em prova com 16 pontos,
metade da pontuação averbada na 1.ª fase,
período durante o qual somou seis vitórias e
um empate em 18 jornadas.
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