


Revista de Imprensa

1. «Nem todos têm a minha sorte», Bola (A), 11-03-2016 1

2. Tática para a vitória, Bola (A), 11-03-2016 2

3. Andebol, Bola (A), 11-03-2016 3

4. Agenda, Correio da Manhã, 11-03-2016 4

5. Queremos voltar a discutir esta Taça, Correio do Minho, 11-03-2016 5

6. Andebol, Diário de Aveiro, 11-03-2016 6

7. Protocolo reforça prática do andebol em escolas e associações, Diário de Leiria, 11-03-2016 7

8. Protocolo fomenta prática do andebol nas escolas e associações da cidade, Diário de Leiria Online, 11-03-
2016

9

9. Andebol da Madeira em grande destaque, Diário de Notícias da Madeira, 11-03-2016 10

10. Agenda, Diário de Viseu, 11-03-2016 11

11. «Defender bem e jogar rápido»  para eliminar os suíços, Diário do Minho, 11-03-2016 12

12. Paulo Fidalgo renova por três temporadas, JM, 11-03-2016 13

13. Congratulação a árbitros rejeitada pela  Mudança, JM, 11-03-2016 14

14. Agenda, Jogo (O), 11-03-2016 15

15. Andebol - Portugal bateu a Turquia, Jogo (O), 11-03-2016 16

16. Andebol - Três grandes amanhã em ação, Jogo (O), 11-03-2016 17

17. "Há uma história mal resolvida" - Carlos Ferreira, Jogo (O), 11-03-2016 18

18. Andebol Primeiro triunfo nacional na qualificação, Jornal de Notícias, 11-03-2016 19

19. Andebol, Record, 11-03-2016 20

20. Benfica contra António Areia, Record, 11-03-2016 21

21. Andebol: Portugal venceu a Turquia, Antena 1 - Informação de Desporto, 10-03-2016 22

22. Campeonato vai mudar: FC Porto está contra, Benfica e Sporting do mesmo lado, Blasting News Portugal
Online, 10-03-2016

23

23. Portugal obtém primeiro triunfo na qualificação para Europeu feminino de andebol, Correio da Manhã
Online, 10-03-2016

24

24. Portugal obtém primeiro triunfo na qualificação para Europeu feminino de andebol, Destak Online, 10-03-
2016

25

25. Alunos  brincaram  ao andebol em Pombal, Diário de Leiria, 10-03-2016 26

#A1
#A1
#A2
#A2
#A3
#A3
#A4
#A4
#A5
#A5
#A6
#A6
#A7
#A7
#A9
#A9
#A9
#A10
#A10
#A11
#A11
#A12
#A12
#A13
#A13
#A14
#A14
#A15
#A15
#A16
#A16
#A17
#A17
#A18
#A18
#A19
#A19
#A20
#A20
#A21
#A21
#A22
#A22
#A23
#A23
#A23
#A24
#A24
#A24
#A25
#A25
#A25
#A26
#A26


26. ´Um clube, uma cidade, uma região", Diário de Notícias da Madeira, 10-03-2016 27

27. Selecção feminina joga esta noite em S. Pedro do Sul, Diário de Viseu, 10-03-2016 28

28. Tarouca salva honra viseense, Diário de Viseu, 10-03-2016 30

29. Portugal obtém primeiro triunfo na qualificação para Europeu feminino de andebol, Diário Digital Online,
10-03-2016

31

30. Câmara assina protocolo que promove a prática de andebol em Pombal, Jornal de Leiria Online, 10-03-
2016

32

31. Andebol: Portugal obtém primeiro triunfo na qualificação para Europeu feminino, Mais Futebol Online, 10-
03-2016

33

32. Lusas conseguem primeiro triunfo no apuramento para o Europeu, Record Online, 10-03-2016 34

33. Europeu feminino: Portugal vence e segue na luta pelo apuramento, Record Online, 10-03-2016 35

34. Andebol, Região de Leiria, 10-03-2016 36

35. Seleção feminina obtém primeiro triunfo na qualificação para Europeu, Sapo Online - Sapo Desporto
Online, 10-03-2016

37

36. Lusas conseguem primeiro triunfo no apuramento para o Europeu, Sábado Online, 10-03-2016 38

37. Europeu feminino: Portugal vence e segue na luta pelo apuramento, Sábado Online, 10-03-2016 39

38. Jogos AD Godim, Voz de Trás-os-Montes (A), 10-03-2016 40

39. Complexo Desportivo de Lamego vai receber a grande festa do desporto, Voz de Trás-os-Montes (A), 10-
03-2016

41

40. Vitória de Setúbal em  crise  de resultados perde em casa com o CDE Camões, Diário da Região, 09-03-
2016

42

41. Andebol , Campeonato Regional de Infantis (1ª Divisão) - 3ª jornada, Douro Hoje, 09-03-2016 43

42. Andebol perde pela primeira vez em casa, Setubalense (O), 09-03-2016 44

43. Alunos da Escola Profissional Beira Aguieira visitaram o Centro de Medicina de Reabilitação da Região
Centro, Defesa da Beira, 04-03-2016

45

44. CISTER SA - MADEIRA SAD - Sexta-feira, 4 Março, 21h, Gazeta das Caldas, 04-03-2016 46

45. Encontro de Andebol da 2ª fase de minis no Nadadouro, Gazeta das Caldas, 04-03-2016 47

46. Sporting recebe ISMAI, Incentivo, 04-03-2016 48

47. Andebol infantil está a crescer, Reconquista, 03-03-2016 50

48. Andebol, Regional (O), 03-03-2016 51

49. Andebol, Regional (O), 03-03-2016 52

50. Primeiro Torneio Andebol Masters Esferantástica ACD / Boa Hora FC, Regional (O), 03-03-2016 53

#A27
#A27
#A28
#A28
#A30
#A30
#A31
#A31
#A31
#A32
#A32
#A32
#A33
#A33
#A33
#A34
#A34
#A35
#A35
#A36
#A36
#A37
#A37
#A37
#A38
#A38
#A39
#A39
#A40
#A40
#A41
#A41
#A41
#A42
#A42
#A42
#A43
#A43
#A44
#A44
#A45
#A45
#A45
#A46
#A46
#A47
#A47
#A48
#A48
#A50
#A50
#A51
#A51
#A52
#A52
#A53
#A53


51. Amadoras do Cister SA recebem profissionais do Madeira SAD, Região de Cister, 03-03-2016 54

52. Portugal conhece grupo no Europeu, Região de Cister, 03-03-2016 56

53. 364.000 euros para apoiar prática desportiva em Pombal, Terras de Sicó, 01-03-2016 57

54. Notícias do Ginásio Clube de Santo Tirso, Ecos de Negrelos, 01-12-2015 58

#A54
#A54
#A56
#A56
#A57
#A57
#A58
#A58


A1

  Tiragem: 125000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 21

  Cores: Cor

  Área: 5,70 x 15,92 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 63527602 11-03-2016

«Nem todos têm 
a minha sorte» 

Rúben Neves estrela num coló-
quio em Mafamude perante um 
tema que o toca: a formação 

Enriquecido pelas presenças de Rui Jorge, 
seledonador sub-21, e de Carlos Resende, 
treinador de andebol do ABC, o debate que 
a Câmara de Gaia organizou em parceria 
com o ISMAI e o IP MAIA teve como estrela 
Rúben Neves. O tema era indicado para ele: 
Da formação à competição. Qual a fórmula 
para o sucesso?«Tive a sorte de não ter 
familiares a pressionar a minha carreira Os 
pais devem mentalizar-se que o atleta está 
a trabalhar para o clube e as pessoas do 
clube querem o melhor para ele», 
sublinhou. Perante plateia atenta em 
Mafamude, Rúben Neves reconheceu que 
um atleta precisa de sorte para vingar. 
«Nem todos têm a sorte que eu tive», 
destacou, «orgulhoso» pela crescente 
responsabilidade no dragão. R. A. 

VITOR GARCEVASF 

Rúben Neves saudado por Carlos Resende 
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Isabel Góis (GR) 
Diana Roque (GR) (nJ) 
Marlana Lopes (3) 
Cauda Aguiar (3) 
Cláudia Correia (4)  
Patrida Urna (2) 
Bebiana Sabino (4)  
Ana Andrade (1) 
Sorala Fernandes 
Mónka Soares (3) 
Anais Gouveia (1) 
Ana Gante (1) 
Frandscá Marques 
Telma Amado (1) 
Sara  Gonçalves (1) 
Neuza Valente 

~PM& 

Sara Keced (GR) 
Derya TInkaoglu (GR) 
Teliz Ozel (5) 
Nurceren Akgun (2) 
Ece Sozmen 
ClIqdem Flosgor 
Betul Violai (4) 
Fatma Malar 
Ceren Demircelen (7) 

Vagi= blwak 
Fatmagul Sakttcan (1) 
Esra Eitap 
Esin Sagdk 
Asli Iskit (3) 
Merve Adiyaman  
Teliz linaz (1) 

HIKMET VURGLIN 

ANDEBOL 

Tática para 
a vitória 
-> Portugal estreou-se a vencer 
na qualificação para o Europeu 
(24-23 à Turquia) 

A principal Seleção feminina conquistou 
uma preciosa vitória em S. Pedro do Sul, 
perante a Turquia, por 24-23, construída 
com inteligência e a provocar falhas 
técnicas às adversárias. Portugal esteve 
sempre dentro do jogo, mesmo quando 
esteve a perder por 3 golos, 12-15 e 13-
-16 já na segunda parte, mas contando 
com uma eficaz Isabel Góis na baliza e, 
sobretudo, com uma defesa profunda 
que provocou inúmeros erros às turcas e 
foi ganhando ataques que finalizou a 
preceito, principalmente na zona das 
pivots, onde Bebiana Sabino esteve 
magistral. Referência ainda para a rápida 
recuperação defensiva que limitou o 
contra-ataque adversário, quando 
Portugal perdia a bola. Mas não só, pois 
as jogadoras da primeira linha 
conseguiram utilizar bem o seu poder de 
remate e foi um golo de Monica Soares 
que deu a vantagem de 22-20, a seis 
minutos do fim, que permitiu gerir o 

~ROL — QUAUFICAÇAO PARA amo — 3:10R. 
Pavilhão Municipal, 
em S. Pedro do Sul 

PORTUGAL • TURQUIA 

'N4Ele 
U  AO 

orrEuvAu) 11 

Aluirmos 
Marco Di Domenico e Lorenzo Fornasler (Itália) 

marcador, tal como quando, mais tarde, 
Anais Gouveia, da ponta direita, fez o 
24-22! Assim, Portugal volta a defrontar 
as turcas no domingo, em Ancara, 
sabendo que, neste momento, está 
apenas a dois pontos da Dinamarca, 
que perdeu na Rússia por 31-27! 

HUGO COSTA 
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O ANDEBOL O júnior Hélder Silva foi 
convocado pelo Sporting para o jogo 
com os Marienses nos quartos da 
Taça de Portugal masculina. 
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HOJE 

NATAÇÃO, JAMOR 
09h00 
Campeonatos Nacionais de Ju- 
venis, Juniores e Absolutos. 

AMANHA 

FUTSAL, LISBOA 
15h00 
Benfica-Boavista, Nacional. 

ANDEBOL, PORTO 
17h00 
FC Porto-Boa Hora, Taça. 
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ANDEBOL
| Carlos Costinha Sousa | 

Sem qualquer tipo de pensamen-
to revanchista, o ABC/UMinho
recebe, amanhã, o Wacker Thu-
nem jogo dos quartos-de-final
da Taça Challenge. Onze anos
depois, a repetição da final da
temporada 2004/2005, mas des-
ta vez os academistas querem
um resultado diferente, uma vez
que nessa edição acabaram der-
rotados pelos suíços, por apenas
dois golos de diferença no con-
junto dos dois jogos da final.

Pedro Seabra e Emanuel Ribei-
ro fizeram, ontem, a antevisão
da partida e lembraram que o
objectivo dos academistas é che-
gar à final da Taça Challenge e a
conquista do troféu e que, por is-
so mesmo, só a vitória interessa.

“Não temos qualquer tipo de
sentimento de vingança pela
derrota na final de há 11 anos. O

nosso objectivo é chegar à final
da Taça e ganhar. O Wacher
Thun é uma boa equipa, tivemos
acesso a alguns vídeos e conhe-
cemos bem a equipa. Estamos

preparados para o que achamos
que devemos fazer e o que nós
acreditamos ser o nosso melhor,
ou seja, vamos procurar defen-
der e querer jogar rápido. Eles

não têm um jogo tão rápido e no
campeonato deles não se joga
tanto em contra-ataque como
nós vamos procurar fazer. Acre-
ditamos que o melhor ABC, den-
tro da ideologia que temos, vai
ser capaz de passar às meias-fi-
nais e de voltar a discutir esta
Taça Challenge”, referiu Pedro
Seabra, lembrando que é impor-
tante fazer um bom resultado em
casa para poder disputar a elimi-
natória fora de casa.

Quanto a Emanuel Ribeiro, o
jovem guarda-redes acredita que
o factor casa não é muito impor-
tante porque o objectivo do ABC
é ganhar os dois jogos. “No nos-
so pensamento é indiferente jo-
gar em casa ou fora porque que-
remos vencer os dois jogos.
Obviamente que é importante ter
um pavilhão bem composto para
nos dar apoio. Temos a boa res-
ponsabilidade de querer ganhar
os dois jogos”, afirmou Emanuel

Ribeiro, acrescentando que o
ABC “em qualquer jogo que en-
tra é sempre favorito. É essa a
mentalidade que temos em todos
os jogos de todas as competições
que disputamos”.

O jogo tem início marcado pa-
ra as 17 horas de amanhã, no mí-
tico pavilhão Flávio Sá Leite, e
os jogadores academistas acredi-
tam que a “cidade, os bracaren-
ses e quem gosta de andebol”
vai marcar presença para apoiar
o ABC/UMinho em mais uma
etapa de uma caminhada que se
espera triunfal. “Estamos envol-
vidos em duas competições nas
quais temos aspirações e a im-
portância de qualquer um dos jo-
gos que temos pela frente está à
vista de toda a gente. Queremos
muito vencer as duas competi-
ções e para isso é muito impor-
tante que toda a gente se mobili-
ze para apoiar o ABC”, finalizou
Pedro Seabra

“Queremos voltar a discutir esta Taça”
ABC/UMINHO recebe amanhã o Wacker Thun, em jogo dos quartos-de-final da Taça Challenge, com o objectivo de continuar
a sua caminhada rumo à conquista da competição, como referiram Pedro Seabra e Emanuel Ribeiro na antevisão da partida.

DR

Pedro Seabra e Emanuel Ribeiro querem a vitória nos dois jogos da eliminatória
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ANDEBOL Por decisão do
Conselho Técnico da Federa-
ção de Andebol de Portugal,
disputou-se, noite de quarta-
feira, em Aveiro, a repetição do
jogo dos oitavos-de-final da
Taça de Portugal entre o São
Bernardo e Ac. Fafe, em que a
vitória sorriu ao conjunto fo-
rasteiro (33-29). O jogo chegou
ao intervalo empatado a 17 go-
los, mas no decorrer da se-
gunda parte o conjunto de Fafe
adiantou-se no marcador e se-
gurou a vantagem até ao apito
final. Nos quartos-de-final, o
Ac. Fafe vai ao Funchal defron-
tar o Madeira SAD.
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Orlando Cardoso

Promover e apoiar as acções
de divulgação e propaganda
que possibilitem um conheci-
mento adequado das acções e
actividades do Andebol, bem
como apoiar directamente os
docentes de Educação Física,
ou outros agentes desportivos,
para o fomento e a prática do
Andebol, são alguns dos objec-
tivos de um protocolo cele-
brado em Pombal.

Aquele ‘Plano de Desenvol-
vimento do Andebol no con-
celho de Pombal’ foi assinado
terça-feira entre a Câmara Mu-
nicipal, os agrupamentos de
Escolas de Pombal e Guadlm
Pais, a Federação de Andebol
de Portugal, a Associação de
Andebol de Leiria e o Núcleo
do Desporto Amador de Pom-
bal. O documento pretende,
ainda, entre outros, apoiar a fi-

liação e inscrição de clubes do
concelho que desejem encetar
a prática federada daquela mo-
dalidade desportiva, assim
como apoiar a criação de con-
dições para a estruturação de
escolas de andebol, nomeada-

mente na direcção técnica e
operacionalização inicial. 

No âmbito daquele proto-
colo, a Câmara Municipal com-
promete-se a “apoiar as acções
previstas, nomeadamente a
Festa do Andebol, no final do

ano lectivo”, divulgar as diver-
sas acções a desenvolver, pos-
sibilitando uma participação
alargada da população e
“apoiar escolas, docentes, alu-
nos, clubes, técnicos e agentes
desportivos”. 

Por sua vez, os dois agrupa-
mentos de escola terão de “pro-
mover as condições inerentes
à prática do andebol nas acti-
vidades de enriquecimento
curricular, nomeadamente no
apoio em instalações e mate-
riais para a realização das acti-
vidades práticas, garantir con-
dições para o enquadramento
técnico, em particular na for-
mação e nas instalações, divul-
gar as diversas acções a desen-
volver, possibilitando uma par-
ticipação alargada das respec-
tivas comunidades escolares e
priorizar o andebol enquanto
modalidade do Desporto Es-
colar”. |

Protocolo fomenta prática
do andebol nas escolas
e associações da cidade
Cooperação Câmara, escolas, federação, associação distrital e Núcleo do Des-
porto Amador vão promover o andebol junto dos jovens do concelho

Protocolo foi assinado entre a autarquia e outras entidades

Página 7



  Tiragem: 2754

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 4,42 x 2,67 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 63528329 11-03-2016

Protocolo reforça
prática do andebol
em escolas
e associações
Pombal | P10
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A9 Protocolo fomenta prática do andebol nas escolas e associações da cidade
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11-03-2016

Meio: Diário de Leiria Online

URL:http://www.diarioleiria.pt/noticia/3267

 
O.C. Promover e apoiar as acções de divulgação e propaganda que possibilitem um conhecimento
adequado das acções e actividades do Andebol, bem como apoiar directamente os docentes de
Educação Física, ou outros agentes desportivos, para o fomento e a prática do Andebol, são alguns
dos objectivos de um protocolo celebrado em Pombal. Aquele 'Plano de Desenvolvimento do Andebol
no concelho de Pombal' foi assinado terça-feira entre a Câmara Municipal, os agrupamentos de Escolas
de Pombal e Guadlm Pais, a Federação de Andebol de Portugal, a Associação de Andebol de Leiria e o
Núcleo do Desporto Amador de Pombal. Leia a notícia completa na edição em papel.
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Equipas madeirenses estão ainda na luta pela conquista de importantes feitos nesta temporada. FOTOS ASPRESS 

Andebol da Madeira 

 

grande destaque em 

 

HERBERTO DUARTE PEREIRA 
desporto@dnoticias.pt  

Numa altura em que as principais 
provas dos calendários do ande-
bol nacional, campeonatos e ta-
ças de Portugal entram na dispu-
ta das derradeiras fases, o ande-
bol madeirense chama a atenção 
ao assumir um papel de grande 
destaque com os seus quatros re-
presentantes, Madeira Andebol 
SAD e CS Marítimo, nos masculi-
nos, e CS Madeira e Madeira An-
debol SAD, nos femininos, em lu-
gar de grande relevo e na primei-
ra linha da frente para a obtenção 
de resultados finais de grande 
prestígio. 

Nos masculinos, o Madeira An-
debol SAD regressou à disputa da 
fase final do campeonato nacio-
nal da I Divisão onde acabou por 
ser afastado pelo Benfica. Uma 
eliminação que em nada beliscou 
a excelente campanha daquele 
projecto, que pode agora, frente 
ao Avanca, tentar a disputa do 
quinto lugar no reordenamento 
classificativo e com isso, atingir 
uma prova europeia. Entretanto, 
a formação comandada pelo téc-
nico Paulo Fidalgo tem outro ali-
ciante objectivo bem à mão, pois 
`bastará' eliminar o Fafe e marca-
rá presença na final a quatro da 
Taça de Portugal. 

A ÉPOCA 2015/2016 
ESTÁ A SER DE 
GRANDE DESTAQUE 
PARA AS EQUIPAS 
NOS NACIONAIS 

Nos femininos CS Madeira e 
Madeira Andebol vão disputar a 
fase final do campeonato nacio-
nal da I Divisão. O Madeira SAD 
certamente estará envolvido na 
disputa do título. O Sports da Ma-
deira, depois do quinto lugar al-
cançado no final da fase regular, 
bem pode aspirar a uma classifi-
cação de grande qualidade. 

O Madeira SAD iniciará esta 
fase frente ao Leda, o Sports será 
frente ao Colégio João de Barros, 
curiosamente adversário do Ma-
deira SAD antes da final a quatro 
da Taça de Portugal. Nesta prova, 
apurado está já o CS Madeira, um 
regresso meritório a uma final 
depois de nove anos de ausência. 
O Madeira SAD tem ainda um 
jogo pela frente antes desta fase, 
como referido frente ao Colégio 
João Barros. 

Relativamente ao projecto do 
Marítimo, os verde-rubros co-
mandados pelo técnico Paulo 
Vieira disputam a zona Norte no  

`nacional' da II Divisão. Manten-
do uma regularidade competitiva 
de referência, os madeirenses 
têm vindo a situar-se no grupo da 
frente, numa prova que apura 
para uma fase final os três pri-
meiros de cada zona. 

Na arbitragem, outra frente de 
grande importância para o ande-
bol madeirense. A Região tem ac-
tualmente a melhor dupla nacio-
nal, os internacionais Duarte 
Santos e Ricardo Fonseca, hoje 
em dia com muitas nomeações 
para dirigirem jogos das princi-
pais ligas europeias de clubes e 
nos europeus e mundiais da mo-
dalidade. Pelo seu trajecto não 
será de estranhar que os seus no-
mes sejam colocados na 'tômbola' 
dos vários árbitros que marcarão 
presença nos Jogos Olímpicos 
Rio 2016. 

Destaque, finalmente, para as 
representações nas selecções na-
cionais. Nos masculinos mas so-
bretudo nos femininos, o número 
de madeirenses e de atletas que 
representam emblemas da Região, 
assim como madeirenses que re-
presentam equipas fora da Madei-
ra, tem sido relevante, uma contri-
buição de muita qualidade na re-
presentação de Portugal nas pro-
vas internacionais, sem dúvida um 
reconhecimento do bom trabalho 
feito na Madeira e no andebol. 

REGIÃO VAI RECEBER A 'FINAL FOUR' DA TAÇA DE PORTUGAL FEMININA   

■ A Federação de Andebol de 
Portugal voltou a convidar a As-
sociação de Andebol da Madeira 
para organizar a 'final four' da 
Taça de Portugal feminina e, des-
ta feita, o convite foi aceite. 
Garantida a presença do Sports 

Madeira na fase final da competi-
ção e o facto do Madeira SAD es-
tar bem lançado para lá chegar -
precisa ainda de eliminar o Colé-
gio São João de Barros a 26 deste 
mês para o conseguir -, os diri-
gentes da associação de andebol 

aceitaram o desafio lançado pela 
direcção federativa e vão levar a 
efeito a 'final four' entre os dias 
16 e 17 de Abril. 
Mais um momento importante 
para todo o andebol madeiren-
se. F.S. 
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Agenda desportiva

FUTEBOL
I Liga
26.ª jornada
Hoje
Marítimo-Boavista (20h30-
SportTv 1)
Amanhã
Estoril Praia-Sporting (18h30-
SportTv 1) e FC Porto-U. Madeira
(20h45-SportTv 1)
Domingo
Moreirense-Académica, Arouca-V.
Setúbal, Nacional-Rio Ave (16h00-
SportTv 1), V. Guimarães-P. Ferreira
(18h15-SportTv 1) e Belenenses-
Braga (20h30-SportTv 1)
Segunda-feira
Benfica-Tondela (20h00-BTv 1)

II Liga
35.ª jornada
Amanhã
Feirense-Benfica B (16h00-
SportTv 1)
Domingo
Sporting B-Santa Clara (11h00-
Sporting Tv), Oliveirense-FC Porto
B (11h15-SportTv 1), Desp. Aves-
Atlético, Farense-Famalicão,
Mafra-Freamunde, Portimonense-
Oriental, Sp. Braga B-Leixões,
Desp. Chaves-Varzim, Sp. Covilhã-
Penafiel, Académico-Olhanense e
Gil Vicente-V. Guimarães B.

Campeonato 
de Portugal-Fase de
Manutenção-Série C
5.ª jornada
Domingo
Sobrado-Cinfães, Vila Real-
Amarante, Salgueiros-Tirsense e
Sousense-Coimbrões.

Campeonato 
de Portugal-Fase de
Manutenção-Série D
5.ª jornada
Domingo
Cesarense-Oliv. Frades, Gafanha-
Lusitano,  Sanjoanense-Mortágua e
Lusitânia Lourosa-Bustelo.

1.ª Divisão Juniores
Manutenção - Norte
4.ª jornada
Amanhã
Tondela-Feirense, Leixões-Gil
Vicente, Braga-Vizela e Boavista-
Moreirense 

2.ª Divisão Juniores 
- Subida - Norte
4.ª jornada
Amanhã
Académico-Operário Lagoa,
Padroense-Desp. Chaves e Fafe-
Oliveirense.

Nacional de Iniciados
- Ap. Campeão - Centro
7.ª jornada
Domingo
Tondela-Sporting, Borbense-
Académica e U. Leiria-SL Cartaxo.

Nacional de Iniciados
- Manutenção - série D
7.ª jornada
Domingo
O Pinguinzinho-Vigor Mocidade,
Sertanense-Ac. Fundão, AD
Estação-Sabugal e Naval-Benfica
C.Branco.

Futebol Feminino
1.ª Divisão Naciona
- Manutenção
1.ª jornada
Domingo
Boavista-Atl.Ouriense, Viseu
2001-Cadima e Vilaverdense-
Fundação Laura Santos.

AF Viseu

Divisão de Honra
21.ª jornada
Domingo
Sátão-Penalva Castelo, Viseu e
Benfica-Carregal do Sal, Lamelas-
Alvite, Tarouquense-Paivense,
Silgueiros-Ferreira de Aves,
Sampedrense-Resende,
Moimenta da Beira-Castro Daire e
Mangualde-Molelos.

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

Juniores - Zona Sul
18.ª jornada
Amanhã
Molelos-Viseu 2001, Vila Chã Sá-
Lusitano, Ranhados- Repesenses,
Mortágua-Canas Senhorim e Viseu
e Benfica-Mangualde.

Iniciados - Zona Norte 
17.ª jornada
Domingo
Moimenta da Beira-SC Tarouca, Os
Ceireiros-Sport Clube Paivense,
Cracks Lamego-Souselo FC, O
Crasto-Viseu e Benfica B e Re-
sende-CD Cinfães.

Infantis Sub-13 Norte
17.ª jornada
Amanhã 
Tarouca-CP Vila Nova Paiva, Cin-
fães-Cracks Lamego, Ferreira de
Aves-Souselo FC, O Crasto-Leomil
e Resende-Sampedrense.

Infantis Sub-13 Centro
21.ª jornada
Amanhã 
O Pinguinzinho B-Oliv. Frades, Dí-
namo da Estação-Académico, Lusi-
tano-Viseu e Benfica, Os
Viriatos-Viseu 2001 e Penalva Cas-
telo-Vouzelenses.

Infantis Sub-13 Sul
21.ª jornada
Amanhã 
Dínamo da Estação-SL Nelas,
Domingo
Vale de Açores-Os Pestinhas, Vila
Chã de Sá-Canas Senhorim e Man-
gualde-Os Galfarritos e Santo
André-Pinguinzinho.

Infantis Sub-12 
- Ap. Campeão
1.ª jornada
Amanhã 
CF Repesenses-Cracks Lamego, O
Pinguinzinho-Viseu e Benfica e
Casa do Benfica de Viseu-GD Oli-
veira de Frades.

Infantis Sub-12
- Encerramento A
1.ª jornada
Amanhã 
Os Pestinhas-Vila Chã de Sá e Aca-
démico-Viseu e Benfica B
Domingo
Viseu 2001-Mangualde e Dínamo
da Estação-Os Viriatos.

Infantis Sub-12
- Encerramento 
21.ª jornada
Amanhã 
Os Galfarritos-Mortágua , Penalva
Castelo-AEFD São Pedro Sul, Os
Ceireiros-Sampedrense e Lusitano
-O Crasto.

Benjamins Sub-11
- Norte
17.ª jornada
Amanhã 
Cracks Lamego-Leomil, SC Ta-
rouca-Cinfães, Souselo-Resende e
Footlafões-Vila Nova Paiva.

Benjamins Sub-11
- Centro
17.ª jornada
Amanhã 
Dínamo da Estação-Vouzelenses,
Nelas B-Penalva Castelo e Oliveira
de Frades-Viseu e Benfica.
Domingo
Lusitano-Sátão.

Benjamins Sub-11
- Sul
17.ª jornada
Amanhã 
Os Pestinhas-Os Galfarritos, CF
Repesenses-Carregal do Sal, Viseu
2001-SL Nelas e Viseu e Benfica B-
O Pinguinzinho.

Escolas Sub-10 Norte
18.ª jornada
Amanhã 
Sátão-Tarouca, Oliv. Frades-Viseu e
Benfica B e ASDREQ/Quintela-O
Crasto
Domingo
Vila Nova Paiva-Cracks Lamego.

Escolas Sub-10 Centro
18.ª jornada
Amanhã 
Mangualde B-CF Repesenses e
CRC Santo André-Lusitano.
Domingo
Dínamo da Estação-Académico e
Viseu e Benfica-Viseu 2001

Escolas Sub-10 Sul
18.ª jornada
Amanhã 
Lusitano B-O Pinguinzinho, Carre-
gal do Sal-Mortágua, SL Nelas-Gal-
farritos, C. Senhorim-Mangualde e
Repesenses B-Os Pestinha.

AF Guarda

1.ª Divisão
20.ª jornada
Domingo
Vila Cortez-Ginásio Figueirense, Sp.
Mêda-Trancoso, Fornos de
Algodres-Vilar Formoso, CF Os
Vilanovenses-Gouveia, Desp. Soito-
Aguiar da Beira, Vila Franca das
Naves-Manteigas e Celoricense-Os
Pinhelenses.

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

Juniores
16.ª jornada
Amanhã
Figueira CTL-Guarda Unida,
Estrelas de Almeida-Sporting da
Mêda, Castelos-Manteigas e NDS
Guarda-Trancoso.

Juvenis
19.ª jornada
Domingo
Sabugal-Gouveia, Seia-NDS
Guarda B, Fornos de Algodres-CF
Os Pinhelenses, NDS Guarda-Foz
Côa e Guarda Unida-GDTrancoso.

Iniciados
- Ap. Campeão
6.ª jornada
Amanhã
Guarda Unida-NDS Guarda, Seia
FC-Trancoso e Os Pinhelenses-São
Romão

FUTSAL

2.ª Divisão Nacional
- Promoção zona Norte
1.ª jornada
Domingo
Unidos Pinheirense-Futsal
Azeméis e Viseu 2001-Caxinas

2.ª Divisão Nacional
- Manutenção série B
1.ª jornada
Amanhã
Mogadouro-Freixieiro e Paraíso
Foz-Amigos Abeira Douro
Domingo
Arsenal Parada-SC Lamego e
AJAB Tabuaço-Paredes.

2.ª Divisão Nacional
- Manutenção série C
1.ª jornada
Amanhã
Ossela-Domus Nostra, ABC
Nelas-ACR Vale de Cambra e
Lamas Futsal-Jaca

AF Viseu

Divisão de Honra
16.ª jornada
Amanhã
CSC Sever-Unidos da Estação,
Viseu 2001 B-GD SJ Pesqueira, C.
Benfica de Castro Daire-C.
Benfica em Viseu, S. M. Mouros-
Rio de Moinhos, Bela Vista-Inter
Tarouca e Pedreles -Casa do
Benfica de Moimenta Beira.

1.ª Divisão Feminina
Jogos em atraso
Amanhã
CB Mortágua-GD Pesqueira e
Armamar-Viseu e Benfica
Domingo
Armamar-CB Mortágua

Torneio encerramento
- Juniores
1.ª jornada
Domingo
Viseu 2001-Pedreles Beira Dão
Clube e GD SJ Pesqueira-SC
Lamego. 

ANDEBOL

Nacional de Iniciados 
2.ª Fase - Zona 2
3.ª jornada
Domingo
FC Gaia-EA Moimenta da Beira, CD
São Paio Oleiros-AD Sanjoanense,
Estarreja AC-NA Penedono e GC
Tarouca-Colégio dos Carvalhos.

Nacional de Iniciados 
2.ª Fase - Zona 3
3.ª jornada
Domingo
AC Sismaria-Sporting ‘A’, CD São
Bernardo-NA Samora Correia, SIR
1.º de Maio-Académico de Viseu e
ADC Benavente-Juve Lis.

AA Viseu

Iniciados masculinos
- Fase complementar
3.ª jornada
Domingo
Guarda Unida/IPG-Os Melros de
Germil, Andebol Academia de S.
Pedro do Sul-ASCD de S. Miguel do
Mato e ABC de Nelas-AC Lamego.

Infantis Masculinos
- 1.ª Divisão 
4.ª jornada
Amanhã
Guarda Unida/IPG-CA Molelos,
ADEF-C Carregal do Sal-Cinfães
Desporto Andebol, AC Lamego-
EMA SJ Pesqueira, Andebol
Academia de S. Pedro do Sul-EA
Falcão Pinhel.

Infantis Masculinos
- 2.ª Divisão 
3.ª jornada
Amanhã
Os Melros de Germil-Ginásio Clube
de Tarouca, EA Moimenta da Beira-
CDRJ Anreada e NA
Penedono-Académico de Viseu.

Infantis Femininos
- Andebol de 5
8.ª jornada
Amanhã
Os Melros de Germil-Andebol
Clube de Oliveira de Frades, EA
Moimenta da Beira-Andebol
Academia de S. Pedro do Sul e
ASCD S.Miguel do Mato-Andebol
Agrupamento de Escolas de
Santa Comba Dão.

Minis Mistos - série A
1.ª jornada
Domingo
Andebol Academia S. Pedro do
Sul-Académico de Viseu e ASCD
S. Miguel do Mato-Ginásio Clube
de Tarouca.

Minis Mistos - série B
1.ª jornada
Domingo
AC Lamego-Armamar FC, NA
Penedono-EMA SJ Pesqueira e
CDRJ Anreade- EA Moimenta da
Beira.

Minis Mistos - série C
1.ª jornada
Amanhã
CA Molelos-Os Melros de Germil

BASQUETEBOL

XV Taça Nacional 
- sub-16 Masculinos
Amanhã
ASSCR Gumirães-Sampaense
(15h00 – Pavilhão da Escola
Secundária de Viriato)
Domingo
ASSCR Gumirães-Beira-Mar
(15h00-Pavilhão Cidade de Viseu)

Inter-Associações 
- sub-19 Femininos
Amanhã
ACERTondela - Guifões

ATLETISMO
Corrida “Viriatos
2016”
Viseu
Domingo (10h00)
Partida do monumento a Viriato e
chegada ao Regimento de
Infantaria 14
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abc/uminho defronta amanhã o wacher thun para a taça challenge

«Defender bem e jogar rápido» 
para eliminar os suíços  

 JOsé costa lima 

O 
primeiro passo para 
"pisar" as meias-fi-
nais da Taça Challen-
ge é dado amanhã, às 

17h00, no Pavilhão Flávio 
Sá Leite. O ABC/UMinho 
defronta o Wacher Thun, 
num reencontro luso-suí-
ço que acontece 11 anos 
depois e com uma espi-
nha ainda atravessada na 
garganta dos minhotos: na 
final da mesma competi-
ção, foi o Wacher Thun 
que em 2005 acabou por 
levantar o troféu, de nada 
valendo ao ABC o triunfo 
na 2.ª mão.

«Esta competição tem 
tido e a curiosidade de de-
frontarmos adversários 
de outras épocas. No en-
tanto, já não há ninguém 
no plantel que tenha es-
tado nesse jogo [de 2005]. 
Não pensamos em des-
forra, mas antes em ven-
cer o adversário, chegar à 
final e vencer; é para isso 
que trabalhamos», lem-
brou Pedro Seabra, ressal-
vando que o plantel «está 
preparado».

«Jogar em casa primeiro 
traz sempre uma pressão 
de fazer um bom resulta-
do. Mas também nunca se 
sabe o que é um bom re-
sultado. Mesmo assim, era 
importante construir uma 
diferença confortável e é 
isso que vamos tentar fa-
zer frente a um adversá-
rio que conhecemos bem», 
acrescentou o central so-
bre este duelo dos quar-
tos de final. 

«Temos de defender 
bem, jogar rápido e fazer 
uma boa exibição. Acre-
dito que o melhor ABC 
passará às meias-finais», 
fechou um confiante Pe-
dro Seabra. 

Defesa agressiva
Emanuel Ribeiro terá co-
mo função parar os rema-
tes que vêm do outro lado 
do campo, numa equipa 
do Wacher Thun com uma 
«defesa agressiva», mas 
que vai encontrar um ABC 
«favorito» neste confronto. 

«É indiferente jogar em 
casa ou fora porque te-
mos a boa responsabili-
dade de ganhar este jogo. 

Em qualquer encontro, o 
ABC é sempre favorito e 
acredito que vamos supe-
rar as dificuldades», resu-
miu o guarda-redes dos 
academistas. 

Todos ao pavilhão
Na antevisão à partida 
com o Wacker Thun, Pe-
dro Seabra e Emanuel Ri-
beiro juntaram-se a uma 
só voz para apelarem a 
uma febre amarela no Pa-
vilhão Flávio Sá Leite. 

«Estamos em duas 
competições [campeo-
nato e Challenge] e que-
remos muito vencer. Para 
este jogo, também preci-
samos das gentes de Bra-
ga para podermos chegar 
às meias-finais e fazer um 
caminho bonito. É verda-
de que o ABC tem vindo a 
ameaçar e agora seria um 
bom momento para con-
cretizar uma casa cheia. 
Queremos voltar a criar 
este ambiente para con-
tinuarmos este bom per-
curso que temos vindo a 
fazer e, claro, ganhar títu-
los», referiu o central do 
ABC/UMinho. 

Este 
reencontro 
entre ABC/
/UMinho e 

suíços acontece 
11 anos 

depois...

taça challenge 

Dois jogos para 
repetir as "meias"
O primeiro encontro desta eliminatória entre 
ABC/UMinho e Wacher Thun realiza-se em 
Braga, já amanhã, a partir das 17h00. O segun-
do encontro destes quartos de final, e que ditará 
quem avança para a fase seguinte, está agenda-
do para o sábado seguinte, em terras helvéticas. 

Os bracarenses têm por isso dois jogos pa-
ra confirmar nova meia-final na Taça Challen-
ge e pelo segundo ano consecutivo, depois de 
em 2015 terem perdido a final com o Odorhei, 
num embate na Roménia marcado pelas duras 
críticas dos lusos à arbitragem. 
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Pedro Seabra e Emanuel Ribeiro
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Paulo Fidalgo renova
por três temporadas
Em vésperas de tentar chegar às meias-finais da Taça de Portugal, Paulo
Fidalgo renovou com a equipa masculina de andebol do Madeira SAD.

Fafe. A formação visitante chega
a este jogo depois de na noite de
quarta-feira ter afastado o São
Bernardo, a quem venceu por
33-29. No “nacional” da I divisão,
o Fafe está integrado no grupo
de equipas que disputam um
posição final entre o 9.º e o 12.º
lugar, enquanto o Madeira SAD
está um degrau acima, lutando
por uma posição entre o 5.º e o

8.º. Na fase regular, o Madeira
SAD venceu os dois jogos com o
Fafe: 36-29 e 30-26.
FC Porto-Boa Hora (17:00),

Benfica-Avanca (20:00) e Ma-
rienses-Sporting (20:00) são os
restantes três jogos destes quar-
tos de final da Taça de Portugal.
O sorteio das meias finais está
aprazado para a próxima quin-
ta-feira. JM

Paulo Fidalgo aplaude o projeto que lhe foi apresentado.

ANDEBOL
David Spranger
davidspranger@jm-madeira.pt

©
 D

R

P
aulo Fidalgo vai continuar
como treinador do Madei-
ra SAD nas próximas três
temporadas. O vínculo en-
tre o treinador e o a ad-

ministração da SAD, representada
pelo seu presidente, Carlos Pe-
reira, foi já assinado.
O agora técnico, de 40 anos,

chegou à Madeira ainda como
jogador, atuando duas tempora-
das pelo Madeira SAD. Subiu a
treinador, mantendo-se na Região
cinco épocas consecutivas, entre
adjunto e treinador principal, e
teve depois uma passagem pela
seleção nacional de juniores. Re-
gressou no início de 2014/15 e re-
nova, então, até final de 2018/19
No imediato, o Madeira SAD

prepara o jogo referente aos quar-
tos de final da Taça de Portugal,
recebendo amanhã, no pavilhão
do Funchal a partir das 15h00, o
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O CDS/PP elogiou participação dos árbitros Ricardo Fonseca e Duarte Santos.

CDS/PP critica posição tomada na Assembleia Municipal do Funchal

©
 D

R

Quatro deputados
municipais da
“Mudança”
votaram contra
mérito de dois
árbitros de andebol
funchalenses.

POLÍTICA
Miguel Ângelo
mangelo@jm-madeira.pt

O
grupo parlamentar do
CDS/PP na Assembleia
Municipal apresentou um
voto de congratulação
com entrega de diploma

de mérito desportivo aos árbitros
Ricardo Fonseca e Duarte Santos,
que foram os representantes por-
tugueses no campeonato euro-
peu de andebol e que em 2015 já
tinham estado no mundial da
modalidade, que então realizou-
se no Qatar.
Quatro deputados municipais

da coligação “Mudança”, que sus-
tenta a gestão de Paulo Cafôfo
na Câmara Municipal do Fun-
chal, abstiveram-se, entre os

Congratulação a árbitros
rejeitada pela “Mudança”

quais a deputada municipal Gui-
da Vieira, que alegou desconhecer
o curriculum vitae dos mesmos.
Uma posição que irritou o PP.

Não pelo resultado, porque a
proposta seria aprovada por
maioria mas pela situação criada
pela Mudança.
Até porque esses mesmo árbi-

tros internacionais de andebol
irão receber no Dia do Concelho

do Funchal um certificado de
agradecimento, face ao seu de-
sempenho desportivo ao mais
alto nível europeu e mundial.
O que os autarcas não enten-

dem é como é que a Câmara diz
querer engrandecer os funcha-
lenses e quando há uma forma
de o fazer, «os únicos deputados
municipais que votaram contra
foram os da “Mudança”.».

Na proposta, à qual tivemos
acesso, o CDS/PP na Assembleia
do Funchal recomenda ao exe-
cutivo camarário que atribua,
no dia da Cidade do Funchal,
um diploma de mérito municipal
desportivo, a dois jovens resi-
dentes no concelho do Funchal,
no qual têm desenvolvido e de-
sempenhado as suas funções.
JM
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Torneio das 4 Nações 
Júnior A Feminina - 
jornada: Alemanha-França, 
15h30; Espanha-Portugal, 
17h30. A decorrer em 
Tenerife, Espanha. 

FUTEBOL  
I Liga - 245.a Jornada: 
Marítimo-Boavista, 20h30, 
no Complexo Desportivo C. 
S. Marítimo. 

74° Paris-Nice, com 
a participação de Rui Costa, 
Mário Costa 
(Lampre-Merida) e Sérgio 
Paulinho (Tinkoff-Saxo), 
a decorre até dia 13, em 
França. 
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PORTUGAL 
RAM MUNIRA 
Portugal alcançou a primeir: 
vitória na fase de apuramen 
to para o Campeonato . 
Europeu de andebol 
feminino, ao bater, em São 
Pedro do Sul, a Turquia por 
24-23 (com 11-11 ao interva-
lo), em jogo da terceira 
jornada do Grupo 6, que é 
liderado pela Rússia, com 
seis pontos. No domingo, 
Portugal terá, na casa das 
adversárias de ontem, o 
próximo compromisso. 
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TAÇA TRÊS GRNIDES 
AMANHÃ BI A00 
O lateral júniòr Helder Silva 
é a novidade no Sporting 
para o jogo de amanhã, às 20 
horas, nosAçores, frente aos 
Marienses, referente aos 
quartos de final da Taça de 
Portugal. De fora, por opção 
técnica, ficaram Bosko 
Bjelanovic, Bruno Moreira e 
Aljosa Cudic. O FC Porto 
recebe o Boa Hora, líder da II 
Divisão, o Benfica terá o 
Avanca na Luz e o AC Fafe vai 
jogar ao Madeira SAD. -R.G. 
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Final: em 2004/05 o ABC perdeu 
fora (29-24) e ganhou em casa por 

29-26 

Amanhã: minhotos jogam a primeira 
mão dos "quartos" em Braga às 17h00 

j  

O N• • --̀ W.#: PAV FLAVIO
ITE 

dto 4, 114 hsre?EtItnr1.4 du A1.4C 

..4 .04.)L,  Carlos Ferreira recorda a final europeia que o ABC perdeu com 
o Wacker Thun. O reencontro é amanhã, em Braga, e dia 19, na Suíça 

"Quase obrigatório 
ganhar a Taça Challenge" 
O ABC já disputou três finais europeias, 
uma da Liga dos Campeões e duas da Taça 
Challenge. Este ano é perfeitamente 
possível que volte a chegar à decisão e 
Carlos Ferreira é perentório. "A vitória na 
prova é possível, não pelo que conhece-
mos das outras equipas, mas pela realida-
de das equipas portuguesas nesta 
competição, em que temos estado nas 
finais e uma até já ganhou. Por isso, é 
quase obrigatório para as equipas portu-
guesas vencerem a Challenge." A razão 
por só existir a conquista do Sporting 
também sai pronta. "Há muitas histórias 
mal escritas, não temos peso, não 
corporal, mas institucional e ao longo da 
minha carreira, que foi longa, acontece-
ram muitas coisas feias. Não temos peso, 
ninguém se lembra de nós." 

g 

"HA UMA HISTORIA 
MAL RESOLVIDA" 
O ABC tem oWackerThun 
"atravessado", equipa com 
quemperdeuachallenge 
de 2004/05 ecomaqualse 
vai reencontrar nos quartos 
de final.A história pode 
começara ser reescrita no 
sábado, em Braga 

RUI GUIMARÃES 
••• "Há uma história mal re-
solvida com esta equipa suíça, 
que na altura, como atleta, me 
doeu imenso."Carlos Ferreira, 
então guarda-redes, agoratrei-
nador-adjunto do ABC, bem o 
tenta evitar, mas em duas ou 
três frases mostrou que a der-
rota na final daTaça Challenge 
de 2004/05, com o Wacker 
Thun, que será agora reedita-
da nos quartos de final que se 
começam a jogar amanhã, em 
Braga, ainda lhe está viva na 
memória. "Fomos a melhor  

equipa nos dois jogos, mas por 
várias condicionantes não nos 
deixaram ganhar... No ano se-
guinte havia um Europeu na 
Suíça e tudo foi feito para que 
eles ganhassem e tivessem 
uma vitória europeia", recor-
da, continuando: "Além disso, 
para quemjogou, sentiu e sabe 
as razões pelas quais eram fa-
mosos os Nachevski, é fácil 
compreender que essa dupla 
de árbitros macedónios tudo 
fez para que não conseguísse-
mos um bom resultado lá." 

Cerca de 11 anos depois, um 
episódio marca Carlos Ferrei-
ra em particular. "Há muita 
gente que me considera culpa-
do pelo que aconteceu no jogo 
de cá", refere a propósito da 
exclusão que sofreu numa al-
tura em que os academistas 
estavam em vantagem na fi-
nal. Essa margem perdeu-se e 

"10 vimos a 
equipa 
suíça e está 
perfeita-
mente ao 
nosso 
alcance" 

"Esta 
eliminatória 
é como as 
outras, para 
ganhar cá e 
lá e deixar 
as coisas 
limpas" 

Carlos 
Ferreira 
Treinador-
adjuntodo ABC 

nunca mais foi recuperada 
pelo ABC. "Mas foi mesmo 
tudo feito para eles ganha-
rem", insiste. 

Amanhã, pelas 17 horas, no 
Flávio Sá Leite, uma outra his-
tória pode começar a ser escri-
ta. "Já vimos a equipa suíça e 
está perfeitamente ao nosso 
alcance. Tudo pode acontecer, 
já se sabe, mas eu creio que 
está ao nosso alcance", diz o 
antigo guardião, pedindo que 
os jogadores "mantenham a 
mesma ambição que têm re-
velado nos últimos jogos". De 
resto, para Carlos Ferreira, não 
há lugar a dúvidas: "Esta eli-
minatória é como as outras, 
para ganhar cá e lá, para deixar 
as coisas limpas e não termos 
de andar a fazer contas à bom 
português. A ideia é ganhar os 
dois jogos e seguir em fren-
te." 
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Ande hal  Primeiro 
triunfo nacional 
ma qualificação 
e Portugal somou, ontem, a 
primeira vitória na segunda 
fase de qualificação para o 
Europeu feminino de ande-
boi, ao impor-se à Turquia, 
por tangencial 24-23, na 
terceira jornada do Grupo 6. 
Com  este triunfo, a seleção 
nacional ascendeu ao ter-
ceiro lugar, atrás da Rússia 
e Dinamarca.s.s. 
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ANDEBOL. Portugal 
conseguiu ontem a primeira 
vitória no apuramento para o 
Europeu feminino, ao bater em 
casa a Turquia, por 24-23, na 
3.,  jornada do Grupo 6. 
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ANDEBOL 

Benfica contra 
António Areia 
UB  O Benfica entregou ontem 
uma ação civil no Tribunal de Tra-
balho contra António Areia, em 
que o clube da Luz pede uma in-
demnização ao ex-jogador. 

O suporte da argumentação do 
Benfica deve -se ao facto de o in-
ternacional português ter incorri-
do no incumprimento do contra-
to como clube, onde esteve du-
rante 7 temporadas. 

O jogador, de 25 anos, assinou 
com o FC Porto antes de 30 de ju-
nho de 2015, data em que o Benfica 
poderia exercer o direito de opção 
nos termos do último contrato. 

Os encarnados elaboraram uma 
exposição onde dão conta de todos 
os passos e esperam que este re - 
cursoaos tribunaispossaservir de 
exemplo para outros jogadores e 
clubes para impedir a banalização 
de contratos na modalidade. o 
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Antena 1 - Informação

de Desporto

 	Duração: 00:00:11

 	OCS: Antena 1 - Informação de Desporto

 
ID: 63534072

 
10-03-2016 22:37

Andebol: Portugal venceu a Turquia

http://www.pt.cision.com/s/?l=2643569a

 
A seleção feminina de andebol venceu a Turquia.
 
 

Página 22



A23

Campeonato vai mudar: FC Porto está contra, Benfica e Sporting do mesmo lado
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10-03-2016

Meio: Blasting News Portugal Online Autores: Ana Semanas

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=739deffb

 
O campeonato nacional Andebol 1 vai mudar de formato. Tudo porque as equipas continuam a
demonstrar o seu descontentamento face ao actual modelo. Após uma reunião entre clubes e
Federação, estará para breve o anúncio do novo modelo, de acordo com o actual presidente da
Federação de Andebol de Portugal, Ulisses Pereira. Ao todo, são nove as equipas que se posicionaram
contra o actual modelo, entre elas FC Porto e ABC de Braga e, no sentido inverso, Benfica e Sporting
estão entre os três defensores do actual modelo com play-off na fase final. Federação do mesmo lado
de Benfica e Sporting Ulisses Pereira voltou a declarar-se a favor do actual modelo de competição.
Neste momento, as equipas já estão a jogar a fase final, a decorrer sob a forma de play-off e, para o
presidente da Federação, este é o modelo que mais lhe agrada. No entanto, de acordo com o jornal A
Bola, o presidente tem a seu lado apenas as vozes de Benfica, Sporting e Passos Manuel. Todos os
outros nove clubes da primeira divisão são contra e preferem o modelo anterior, ou seja, após uma
Fase Regular com duas voltas, jogar-se-ia uma segunda fase somente entre as seis ou oito primeiras
equipas, após uma divisão de 50% dos pontos conquistados na fase regular. FC Porto hegemónico nos
dois sistemas O FC Porto é, neste momento heptacampeão nacional em título e é o principal favorito
para revalidar o campeonato, o que, a acontecer, será pela oitava vez consecutiva. O modelo de play-
off foi introduzido na época 2014/2015 e o FC Porto venceu o Sporting na grande final. Nesta época, o
modelo mantém-se e o FC Porto, após dominar toda a fase regular (soma 24 vitórias consecutivas),
prepara-se já para jogar as meias-finais frente ao Benfica. Na outra meia-final, Sporting e ABC de
Braga tentam o acesso à final, numa fase em que tudo poderá ainda acontecer e FC Porto e ABC de
Braga têm apenas a vantagem de realizarem mais um encontro "em casa", isto depois de terem sido
mais regulares na primeira fase do campeonato. O modelo do play-off poderá ser mais polémico por
dar mais oportunidades mesmo que as equipas não tenham sido tão regulares durante grande parte
da prova. No entanto, na perspectiva dos adeptos, poderá ser benéfico, por permitir a realização de
mais jogos, considerados de superior interesse. Após ouvir todas as vozes, o presidente da Federação
deverá anunciar as novidades sobre o novo formato, no próximo mês de Abril. Mas o que pensa o
leitor? Qual o modelo que prefere? Comente!
 
Ana Semanas
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Portugal obtém primeiro triunfo na qualificação para Europeu feminino de andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10-03-2016

Meio: Correio da Manhã Online

URL:

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

eu_feminino_de_andebol.html

 
Portugal conseguiu hoje a primeira vitória no apuramento para o Europeu de andebol feminino, ao
bater em casa a Turquia, por 24-23, na terceira jornada do Grupo 6. Em São Pedro do Sul, Portugal
chegou ao intervalo empatado a 11 golos, mas conseguiu superiorizar-se à Turquia, somando os
primeiros pontos, após as derrotas com a Rússia (39-19) e a Dinamarca (26-21). Com três encontros
disputados, a Rússia lidera o agrupamento com seis pontos, mais dois do que a Dinamarca e quatro
do que Portugal, enquanto a Turquia, que recebe Portugal no domingo, ainda não pontuou.
 
 10.03.2016
 
Lusa
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Portugal obtém primeiro triunfo na qualificação para Europeu feminino de andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10-03-2016

Meio: Destak Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=aed455ac

 
Actualidade
 
 10 | 03 | 2016   21.37H
 
 Portugal conseguiu hoje a primeira vitória no apuramento para o Europeu de andebol feminino, ao
bater em casa a Turquia, por 24-23, na terceira jornada do Grupo 6.
 
 Em São Pedro do Sul, Portugal chegou ao intervalo empatado a 11 golos, mas conseguiu superiorizar-
se à Turquia, somando os primeiros pontos, após as derrotas com a Rússia (39-19) e a Dinamarca
(26-21).
 
 Com três encontros disputados, a Rússia lidera o agrupamento com seis pontos, mais dois do que a
Dinamarca e quatro do que Portugal, enquanto a Turquia, que recebe Portugal no domingo, ainda não
pontuou.
 
 

Página 25



A26

  Tiragem: 2754

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 18

  Cores: Preto e Branco

  Área: 8,13 x 6,43 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 63510411 10-03-2016

Alunos ‘brincaram’ 
ao andebol em Pombal

Os agrupamentos escolares de
Pombal, a Câmara Municipal
de Pombal, a Federação de An-
debol de Portugal, a Associa-
ção de Andebol de Leiria e o
Núcleo do Desporto Amador
de Pombal formalizaram on-
tem o Protocolo Andebol 4

Kids. Esta iniciativa pretende
dinamizar e desenvolver o an-
debol nas escolas, possibili-
tando a prática da modalidade
a todos os alunos. 
Englobado na cerimónia, de-
correram dois Festands Ande-
bol 4 Kids, com cerca de 400
alunos do 1.º ciclo das nove es-
colas básicas da freguesia de
Pombal. |

Andebol
Protocolo
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André Antunes Pereira

A Selecção Nacional feminina
de andebol defronta esta noite
a Turquia no Pavilhão Muni-
cipal de S. Pedro do Sul, em
partida da 3.ª jornada do
Grupo 6 da fase 2 de qualifi-
cação para o Campeonato da
Europa de 2016, que irá reali-
zar-se na Suécia no mês de
Dezembro.
O encontro tem início mar-
cado para as 20h00 e pode
ser decisivo nas aspirações da
equipa orientada pelo selec-

cionador Ulisses Pereira, isto
depois de ter somado duas
derrotas nos dois primeiros
compromissos frente às con-
géneres da Rússia (39-19) e da
Dinamarca (21 – 26).

Na manhã de ontem, o vice-
presidente do município sam-
pedrense, Pedro Mouro, e o
presidente da Associação de
Andebol de Viseu, Joaquim
Escada, receberam a comitiva
nos Paços do Concelho. Antes
da habitual foto de família, o
seleccionador agradeceu o
acolhimento recebido e diri-
giu palavras de motivação
para que Portugal vença o
jogo com a Turquia. |

Portugal-Turquia esta
noite em S. Pedro do Sul
Recepção Equipa de Ulisses Pereira esteve nos Paços do Concelho e hoje,
frente às turcas, joga a 3.ª ronda do apuramento para o “europeu” da Suécia
Andebol feminino
Qualificação Euro 2016

DR

Comitiva foi ontem recebida nos Paços do Concelho

Página 28



  Tiragem: 5000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 4,44 x 2,60 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 63510655 10-03-2016

Selecção feminina
joga esta noite em
S. Pedro do Sul
Andebol | P14
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Silvino Cardoso

Das quatro formações que re-
presentam a Associação de An-
debol de Viseu no Campeo-
nato Nacional de Iniciados,
apenas o Ginásio Clube de Ta-
rouca conseguiu vencer na se-
gunda jornada. Os tarouquen-
ses, a comeptirem na Zona 2,
foram a a S. João da Madeira
derrotar a equipa local por
uma diferença de 44 golos. 

Ainda na mesma Zona, NA
Penedono e EA Moimenta da
Beira jogaram em casa e os jo-
gos tiveram o mesmo desfe-
cho, com derrotas para as for-
mações do distrito de Viseu. 

A turma de Penedono ainda
conseguiu dar uma boa res-
posta ao FC Gaia mas acabou
por perder por cinco golos de
diferença. Em Moimenta da
Beira, o S. Paio de Oleiros su-
periorizou-se e venceu por 13
golos, subindo à liderança, a
par do Estarreja AC.

Nova derrota caseira
Na Zona 3 milita o Académico
de Viseu, que depois da derrota
pesada na primeira jornada,
frente ao Sporting, voltou a jo-
gar no Pavilhão Cidade de Vi-

seu nesta 2.ª ronda e somou
novo desaire, desta feita pe-
rante o AC Sismaria. Com este

resultado, os academistas caí-
ram para a última posição da
tabela. |

Zona 2 - 2.ª jornada

EA M.ª Beira-S. Paio Oleiros   32-45
NA Penedono-FC Gaia               34-39
Sanjoanense-GC Tarouca         10-54
Col. Carvalhos-Estarreja AC   29-34

                                                                                            
                                               J      V    E     D   GM-GS     P
Estarreja AC             2       2    0      0    74-59      6
S. Paio Oleiros         2       2    0      0    69-55      6
FC Gaia                         2       1    0      1    62-66      4
C. Carvahos              2       1    0      1    61-57      4
NA Penedono        2       1    0      1    81-75      4
GC Tarouca               2       1    0      1    77-34      4
EA M.ª Beira             2       0    0      2    68-92      2
Sanjoanense             2       0    0      2    40-94      2

Próxima jornada
FC Gaia-EA Moim.ª Beira, S. Paio
Oleiros-Sanjoanense, Estarreja
AC- NA Penedono e GC Tarouca-
C.Carvalhos.

Andebol
Nacional de Iniciados

Tarouca salva honra viseense

Zona 3 - 2.ª jornada

Sporting A-S. Bernardo                36-18
Académico-AC Sismaria             16-43
Samora Correia-Benavente     22-38
Juve Lis-SIR 1.º de Maio               29-28

                                                                                            
                                               J      V    E     D   GM-GS     P
Sporting A                  2       2    0      0    79-36      6
Benavente                 2       2    0      0    73-53      6
SIR 1.º Maio               2       1    0      1    67-53      4
AC Sismaria              1       1    0      0    43-16      3
Juve Lis                          1       1    0      0    29-28      3
S. Bernardo               2       0    0      2    49-71      2
Samora Correia     2       0    0      2    46-77      2
Académico               2       0    0      2    34-86      2

Próxima jornada
AC Sismaria-Sporting A, S. Ber-
nardo-Samora Correia, SIR 1.º
Maio-Académico e Benavente-
Juve Lis.

Derrota por 25 golos demonstra superioridade do adversário

ARQUIVO/PRESSCENTRO.PT

Após a derrota com o Sporting, o Académico voltou a perder
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Portugal obtém primeiro triunfo na qualificação para Europeu feminino de andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10-03-2016

Meio: Diário Digital Online

URL:http://diariodigital.sapo.pt/news.asp?id_news=815830

 
HOJE às 21:36
 
 Portugal conseguiu hoje a primeira vitória no apuramento para o Europeu de andebol feminino, ao
bater em casa a Turquia, por 24-23, na terceira jornada do Grupo 6.
 
 Em São Pedro do Sul, Portugal chegou ao intervalo empatado a 11 golos, mas conseguiu superiorizar-
se à Turquia, somando os primeiros pontos, após as derrotas com a Rússia (39-19) e a Dinamarca
(26-21).
 
 Com três encontros disputados, a Rússia lidera o agrupamento com seis pontos, mais dois do que a
Dinamarca e quatro do que Portugal, enquanto a Turquia, que recebe Portugal no domingo, ainda não
pontuou.
 
 Diário Digital / Lusa
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Câmara assina protocolo que promove a prática de andebol em Pombal
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10-03-2016

Meio: Jornal de Leiria Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=ecded0d6

 
Acordo assinado esta quarta-feira Com o objectivo de realizar um Plano de Desenvolvimento do
Andebol no Concelho de Pombal, na passada quarta-feira o município de Pombal, os Agrupamento de
Escolas de Pombal e Gualdim Pais, a Federação de Andebol de Portugal, a Associação de Andebol de
Leiria e o Núcleo de Desporto Amador de Pombal assinaram um protocolo de colaboração. No
documento ficou o compromisso de cooperarem na realização de um conjunto de acções que
possibilitem a promoção e prática do andebol à população jovem do concelho de Pombal. Segundo o
presidente da Câmara de Pombal, Diogo Mateus, o município tem dedicado especial atenção ao
incentivo da prática desportiva. "Trata-se de um processo que é desenvolvido em múltiplos formatos
procurando garantir aos clubes que temos as melhores condições para desenvolver a sua actividade",
referiu o autarca.
 
 10 Março 2016
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Andebol: Portugal obtém primeiro triunfo na qualificação para Europeu feminino
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10-03-2016

Meio: Mais Futebol Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=56cc84fd

 
Triunfo sobre a Turquia por 24-23.
 
 Portugal alcançou esta quinta-feira a primeira vitória no apuramento para o Europeu de andebol
feminino, ao bater em casa a Turquia, por 24-23, na terceira jornada do Grupo 6.
Em São Pedro do Sul, Portugal somou os primeiros pontos, após as derrotas com a Rússia (39-19) e a
Dinamarca (26-21).
Com três encontros disputados, a Rússia lidera o agrupamento com seis pontos, mais dois do que a
Dinamarca e quatro do que Portugal, enquanto a Turquia, que recebe Portugal no domingo, ainda não
pontuou.
 
Redação
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Lusas conseguem primeiro triunfo no apuramento para o Europeu
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10-03-2016

Meio: Record Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=7e66cc78

 
Portugal conseguiu esta quinta-feira a primeira vitória no apuramento para o Europeu de andebol
feminino, ao bater em casa a Turquia, por 24-23, na terceira jornada do Grupo 6. Em São Pedro do
Sul, Portugal chegou ao intervalo empatado a 11 golos, mas conseguiu superiorizar-se à Turquia,
somando os primeiros pontos, após as derrotas com a Rússia (39-19) e a Dinamarca (26-21). Com
três encontros disputados, a Rússia lidera o agrupamento com seis pontos, mais dois do que a
Dinamarca e quatro do que Portugal, enquanto a Turquia, que recebe Portugal no domingo, ainda não
pontuou. Continuar a ler Autor: Lusa
 
 21h51
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Europeu feminino: Portugal vence e segue na luta pelo apuramento
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10-03-2016

Meio: Record Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=3befce24

 
A seleção portuguesa de andebol feminino estreou-se esta quinta-feira a vencer na fase de
qualificação para o Europeu de 2016, ao derrotar a Turquia, por 24-23, em jogo disputado em São
Pedro do Sul. À entrada para o jogo da terceira jornada, as duas equipas ainda procuravam os
primeiros pontos no grupo 6 e estavam a seis pontos da Rússia e a quatro da Dinamarca, com
Portugal a ser mais feliz num encontro equilibrado e que o máximo que alguma das equipas conseguiu
foi uma vantagem de três golos. Durante grande parte do encontro, as turcas estiveram na frente do
marcador, com a seleção lusa a passar definitivamente para a frente do marcador já nos minutos
finais. Continuar a ler Na primeira parte, depois de uma vantagem inicial (3-2 aos 3.40 minutos),
Portugal esteve cerca de 20 minutos em desvantagem -- embora nunca superior a dois golos -,
conseguindo recuperar nos minutos finais, em que voltou a estar na frente, antes do 11-11 com que
se foi para o intervalo. A Turquia teve um dos seus melhores momentos no reinício do jogo, no qual
conseguiu a maior vantagem da partida, de três golos, aos 11-14 e 12-15 (32 minutos). Com a
guarda-redes Isabel Góis em bom plano, Portugal conseguiu recuperar, colocando-se pela primeira vez
em vantagem na segunda metade naos 50 minutos (20-19), passando dois minutos depois
definitivamente para a frente. Cláudia Semedo e Bebiana Sabino, ambas com quatro golos, foram as
melhores marcadoras da equipa portuguesa, embora tenham convertido menos três do que a turca
Demircelen. No domingo, Portugal visita a Turquia, num encontro decisivo para manter as esperanças
num possível apuramento, com as duas primeiras seleções de cada grupo e o melhor terceiro
classificado a garantirem presença na Suécia, em dezembro. Jogo no Pavilhão Municipal, em São
Pedro do Sul. Portugal - Turquia, 24-23. Ao intervalo: 11-11. Sob a arbitragem da dupla italiana Marco
Di Domenico e Lorenzo Fomasier, as equipas alinharam e marcaram com as seguintes jogadoras: -
Portugal: Isabel Góis, Mariana Lopes (3), Cláudia Aguiar (3), Cláudia Semedo (4), Patrícia Lima (2),
Bebiana Sabino (4), Ana Andrade (1), Soraia Fernandes, Mónica Soares (3), Diana Tavares, Anais
Gouveia (1), Ana Gante (1), Francisca Marques, Telma Amado (1), Sara Gonçalves (1). Treinador:
Ulisses Pereira. - Turquia: Kececi, Ozel (5), Akgun (2), Tinkaoglu, Sozmen, Hosgor, Yilmaz (4), Atalar,
Demircelen (7), Toprak, Sakizcan (1), Ertap, Sagdic, Iskit (3), Adiyaman, Yeliz Ylmaz (1). Treinador:
Hikmet Vurgun. Assistência: Cerca de 1.100 espetadores. Autor: Lusa
 
 21h51
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Andebol 
1"a de Portugal !rrninirm 

Oitavos de final (logo= atraso) 
Cister SA 17 Madeira SAD 33 

Quartos de finai (26.03.16) 
Colégio Joio Barros • Madeira SAD (17h): Colégio 
Gala - Alavarium: -luva Lis • MaiaStars (16h) 
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Seleção feminina obtém primeiro triunfo na qualificação para Europeu
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10-03-2016

Meio: Sapo Online - Sapo Desporto Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=5f28cbd

 
10-03-2016 22:57
 
 Portugal tinha perdido com a Rússia e a Dinamarca.
 
 Foto: EHF
 
 Seleção feminina obtém primeiro triunfo na qualificação para Europeu
 
 Por SAPO Desporto c/Lusasapodesporto@sapo.pt
 
 Portugal conseguiu hoje a primeira vitória no apuramento para o Europeu de andebol feminino, ao
bater em casa a Turquia, por 24-23, na terceira jornada do Grupo 6.
 
 Em São Pedro do Sul, Portugal chegou ao intervalo empatado a 11 golos, mas conseguiu superiorizar-
se à Turquia, somando os primeiros pontos, após as derrotas com a Rússia (39-19) e a Dinamarca
(26-21).
 
 Com três encontros disputados, a Rússia lidera o agrupamento com seis pontos, mais dois do que a
Dinamarca e quatro do que Portugal, enquanto a Turquia, que recebe Portugal no domingo, ainda não
pontuou.
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Lusas conseguem primeiro triunfo no apuramento para o Europeu
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10-03-2016

Meio: Sábado Online

URL:

http://www.sabado.pt/ultima_hora/detalhe/lusas_conseguem_primeiro_triunfo_no_apuramento_para_o_europe

u.html

 
Na terceira jornada do Grupo 6... Por Record Portugal conseguiu esta quinta-feira a primeira vitória no
apuramento para o Europeu de andebol feminino, ao bater em casa a Turquia, por 24-23, na terceira
jornada do Grupo 6. Em São Pedro do Sul, Portugal chegou ao intervalo empatado a 11 golos, mas
conseguiu superiorizar-se à Turquia, somando os primeiros pontos, após as derrotas com a Rússia
(39-19) e a Dinamarca (26-21). Com três encontros disputados, a Rússia lidera o agrupamento com
seis pontos, mais dois do que a Dinamarca e quatro do que Portugal, enquanto a Turquia, que recebe
Portugal no domingo, ainda não pontuou.
 
 21:51 . Record
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Europeu feminino: Portugal vence e segue na luta pelo apuramento
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10-03-2016

Meio: Sábado Online

URL:

http://www.sabado.pt/ultima_hora/detalhe/europeu_feminino_portugal_vence_e_segue_na_luta_pelo_apurame

nto.html

 
No domingo, Portugal visita a Turquia, num encontro decisivo para manter as esperanças num
possível apuramento, com as duas primeiras seleções de cada grupo e o melhor terceiro classificado a
garantirem presença na Suécia, em dezembro. Por Record A seleção portuguesa de andebol feminino
estreou-se esta quinta-feira a vencer na fase de qualificação para o Europeu de 2016, ao derrotar a
Turquia, por 24-23, em jogo disputado em São Pedro do Sul. À entrada para o jogo da terceira
jornada, as duas equipas ainda procuravam os primeiros pontos no grupo 6 e estavam a seis pontos
da Rússia e a quatro da Dinamarca, com Portugal a ser mais feliz num encontro equilibrado e que o
máximo que alguma das equipas conseguiu foi uma vantagem de três golos. Durante grande parte do
encontro, as turcas estiveram na frente do marcador, com a seleção lusa a passar definitivamente
para a frente do marcador já nos minutos finais. Na primeira parte, depois de uma vantagem inicial
(3-2 aos 3.40 minutos), Portugal esteve cerca de 20 minutos em desvantagem -- embora nunca
superior a dois golos -, conseguindo recuperar nos minutos finais, em que voltou a estar na frente,
antes do 11-11 com que se foi para o intervalo. A Turquia teve um dos seus melhores momentos no
reinício do jogo, no qual conseguiu a maior vantagem da partida, de três golos, aos 11-14 e 12-15 (32
minutos). Com a guarda-redes Isabel Góis em bom plano, Portugal conseguiu recuperar, colocando-se
pela primeira vez em vantagem na segunda metade naos 50 minutos (20-19), passando dois minutos
depois definitivamente para a frente. Cláudia Semedo e Bebiana Sabino, ambas com quatro golos,
foram as melhores marcadoras da equipa portuguesa, embora tenham convertido menos três do que a
turca Demircelen. No domingo, Portugal visita a Turquia, num encontro decisivo para manter as
esperanças num possível apuramento, com as duas primeiras seleções de cada grupo e o melhor
terceiro classificado a garantirem presença na Suécia, em dezembro. Jogo no Pavilhão Municipal, em
São Pedro do Sul. Portugal - Turquia, 24-23. Ao intervalo: 11-11. Sob a arbitragem da dupla italiana
Marco Di Domenico e Lorenzo Fomasier, as equipas alinharam e marcaram com as seguintes
jogadoras: - Portugal: Isabel Góis, Mariana Lopes (3), Cláudia Aguiar (3), Cláudia Semedo (4), Patrícia
Lima (2), Bebiana Sabino (4), Ana Andrade (1), Soraia Fernandes, Mónica Soares (3), Diana Tavares,
Anais Gouveia (1), Ana Gante (1), Francisca Marques, Telma Amado (1), Sara Gonçalves (1).
Treinador: Ulisses Pereira. - Turquia: Kececi, Ozel (5), Akgun (2), Tinkaoglu, Sozmen, Hosgor, Yilmaz
(4), Atalar, Demircelen (7), Toprak, Sakizcan (1), Ertap, Sagdic, Iskit (3), Adiyaman, Yeliz Ylmaz (1).
Treinador: Hikmet Vurgun. Assistência: Cerca de 1.100 espetadores.
 
 23:02 . Record
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Jogos AD Godim

ANDEBOL

p DR

� EQUIPA INICIADAS FEMININAS
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Domingo, às 18h30, no Pavilhão Desportos de Vila 
Real, jogo entre SVR Benfica A - AD Godim
#��
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Domingo, às 15h00, no Pavilhão Municipal da 
Régua, jogo entre ABC Braga/Manabola - AD Godim
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Sábado, às 11h00, no Pavilhão Municipal de 
Chaves, jogo entre o GD Chaves - AD Godim

RESULTADOS DO FIM DE SEMANA:
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Domingo, às 11h00, no Pavilhão Municipal de 
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Sábado, às 15h00, no Pavilhão Escola Secundária 
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Complexo Desportivo de Lamego 
vai receber a grande festa do desporto
� A grande festa do 

desporto do concelho de 
Lamego vai regressar. A 11ª 
edição dos Jogos Despor-
tivos vai ser disputada por 
mais de mil atletas amado-
res, jovens e menos jovens, 
que vão competir, ao longo 
de quatro meses, em treze 
modalidades distintas. 
Algumas competições vão 
utilizar, pela primeira vez, 
as instalações do renova-
do Complexo Desportivo 
de Lamego. Mas outros 
recintos também vão rece-
ber esta prova histórica: o 
Centro Multiusos, o Pavi-
lhão Álvaro Magalhães, o 
Complexo Municipal de 

Piscinas, o Parque Isidoro 
Guedes e outros espaços 
exteriores. A competição 
vai estar ao rubro até 9 
de junho, dia para o qual 
já está marcada a ceri-
mónia de encerramento. 
Organizados pela Câmara 
Municipal de Lamego, com 
o apoio de várias associa-
ções desportivas e clubes 
da região, os Jogos Despor-
tivos querem incentivar os 
lamecenses para que assu-
mam um papel ativo no 
processo de sensibilização 
e estimulo à prática despor-
tiva ao longo da vida. Nesta 
edição, os quadros compe-
titivos decorrem entre os 

meses de março e junho.  
Os XI Jogos Desportivos 
de Lamego vão abranger as 
seguintes disciplinas: fute-
bol 7, andebol, atletismo, 
futsal, ténis de mesa, nata-
ção, boccia, jogos tradicio-
nais, minigolfe, voleibol 2x2, 
BTT, orientação e “gincana 
em bicicleta”. O calendário 
completo, o regulamento e 
as respetivas fichas de inscri-
ção estão disponíveis em 
cm-lamego.pt. Estas devem 
ser entregues no Comple-
xo Municipal de Piscinas 
ou junto das coletividades 
promotoras das modali-
dades. As inscrições já se 
encontram abertas. � INSCRIÇÕES JÁ ESTÃO ABERTAS

p DR
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Em jogo correspondente à
20ª jornada da zona sul,
do campeonato nacional

da 2ª divisão de andebol, dis-
putado no Pavilhão Antoine
Velge, o Vitória de Setúbal per-
deu frente aos lisboetas do
CDE Camões por 26-29. A
equipa sadina denotando atra-
vessar um período menos bom
de forma sofreu a 2ª derrota
consecutiva, e apesar de ocu-
par o 3º lugar na tabela clas-
sificativa, está cada vez mais
longe do líder. Em alta continua
o CCR Alto Moinho, que somou
mais uma vitória frente ao CD
Marienses. Jornada negativa
para Almada AC e IFC Torrense.
Os almadenses perderam fren-
te ao SL Benfica e a equipa da
Torre da Marinha foi derrotada
em Leiria, pelo Juve Lis. 
Resultados da 20.ª Jornada:

Boa Hora/Roff 24-25 AC Sis-
maria; Juve Lis 25-18 IFC Tor-
rense; Almada AC 17-32 Ben-

fica “B”; GS Loures 24-23 GM
1º Dezembro; ADC Benavente
34-23Ílhavo AC; CCR Alto Moi-
nho 29-20 CD Marienses; V.
Setúbal 26-29 CDE Camões
Classificação: 1º Boa

Hora/Roff – 56 pts; 2º AC Sis-
maria – 52 pts; 3º V. Setúbal –
47 pts; 4º CD Marienses – 46
pts; 5º CCR Alto Moinho – 45
pts; 6ºJuve Lis – 44 pts; 7º CDE
Camões – 43 pts; 8º SL Benfi-
ca “B” – 42 pts; 9º ADC Bena-
vente – 40 pts; 10º GM 1º De-
zembro – 33 pts; 11º IFC Tor-
rense – 29 pts; 12º GS Loures
– 29 pts; 13º Almada AC – 27
pts; 14º Ílhavo AC – 22 pts
Próxima Jornada (19/03):

CD Marienses vs Boa Hora/
Roff; AC Sismaria vs Almada
AC; SL Benfica “B” vs Juve Lis;
CDE Camões vs GS Loures;
GM 1º Dezembro vs ADC Be-
navente; Ílhavo AC vs CCR Alto
Moinho; IFC Torrense vs V. Se-
túbal.  JF

ANDEBOL Campeonato Nacional 
da 2.ª Divisão - Zona Sul

Vitória de Setúbal 
em “crise” de resultados
perde em casa 
com o CDE Camões
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Falcão Pinhel  14
A. C. Lamego 32

A equipa de Infantis do Andebol Club de Lamego 
deslocou-se no último sábado a Pinhel para defrontar 
a equipa local conseguindo uma vitória tranquila. Já 
são três vitórias seguidas nesta 1ª divisão que colo-
cam o A. C. Lamego nas primeiras posições. 

O jogo foi gerido tranquilamente pelo técnico Diogo 
Leal, que mais uma vez deu tempo de jogo a todos os 
seus atletas. Este equipa tem apresentado um modelo de 
jogo em que a sua defesa é muito profunda e conquista 
muitas bolas para o contra-ataque. 

No próximo sábado há jogo grande em casa, pelas 
14 horas no pavilhão Álvaro Magalhães frente ao São 
João da Pesqueira. 

Jogaram pelo A. C. Lamego: Gonçalo Teixeira, Gon-
çalo Correia, Alexandre Santos, Rui Monteiro, João Car-
los, João Nuno, João Leite, Dinis Cardoso, Vasco Santos, 
David Pinto, António Vouga e Gil Santarém

Treinador: Diogo Leal
Diretor: António Manso

Andebol – Campeonato Regional 
de Infantis (1ª Divisão) - 3ª jornada
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Andebol 
perde 
pela 
primeira 
vez em 
casa

A equipa sénior 
de andebol do 
Vitória sofreu 

na tarde de sábado a 
primeira derrota ca-
seira da época no 
Campeonato Nacio-
nal da 2.ª Divisão – 
Zona Sul, ao sair der-
rotada do duelo com 
o CDE Camões (16-
17), no Pavilhão An-
toine Velge. Apesar 
do desaire, os sadinos 
continuam no 3º lu-
gar, o último de aces-
so à fase de subida.

Quanto aos junio-
res, receberam e ven-
ceram os 3 A – AA Al-
meirim no domingo 
à tarde, por 38-20, e 
seguem na liderança 
da Zona 2 da fase de 
promoção à 1.ª divi-
são nacional.
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Alunos da Escola Profissional Beira Aguieira visitaram 

o Centro de Medicina de Reabilitação da Região Centro 
Os alunos do Curso de Técnico Auxiliar 

de Saúde dos 1°, 2° e 3° anos (10°, 11°e 12° 
anos) da Escola Profissional Beira Aguieira 
— EBA realizaram no passado dia 26 de 
fevereiro uma visita de estudo ao Centro de 
Medicina de Reabilitação da Região Centro-
Rovisco Pais, na Tocha, tendo como 
principais objetivos identificar a importância 
do técnico auxiliar de Saúde na equipa 
multidisciplinar; conhecer as diferentes 
unidades e serviços tendo em conta a 
natureza da prestação de cuidados; 
identificar a tipologia de equipamento por 
serviço; perceber a importância de se 
atualizar e adaptar a novos produtos; 
identificar a tipologia de materiais por 
serviço e visitar serviços clínicos deste 
centro de medicina. 

A visita teve inicio com uma 
apresentação no Centro de Formação desta 
unidade de saúde permitindo aos alunos 
uma visão global dos vários serviços aqui 
prestados. 

Durante a visita os alunos tiveram a 
oportunidade de contactar com o Serviço de 
Reabilitação Geral de Adultos que tem por 
missão tratar em regime de internamento 
doentes com diversas patologias como, 
Acidente Vascular Cerebral, Traumatismo 
Crâneo-Encefálico, Síndroma de Guillain-
Barré, Esclerose Múltipla e outras 
patologias do foro neurológico, 
politraumatismos, queimados, amputados, 
Doença de Parkison, entre outros. 

Na Unidade de Cuidados Continuados 
de Convalescença os alunos ficaram a 
conhecer a especificidade desta unidade 
direcionada para doentes Pós-Acidente 

Vascular Cerebral e Pós-Cirurgia do 
Aparelho Locomotor. 

De seguida, o grupo visitou o Pavilhão 
Santana Maia onde são prestados os 
cuidados de fisioterapia no ginásio 
terapêutico. Aqui, o grupo teve a 
oportunidade de contactar com o setor de 
Desporto Adaptado Terapêutico o qual 
pretende proporcionar aos utentes a prática 
regular de atividade física adaptada, 
permitindo que usufruam dos benefícios 
associados à melhoria da saúde e condição 
física, melhoria na qualidade de vida dos 
utentes. 

A terminar a visita os alunos foram 
convidados a ter contacto com o "andebol 
adaptado". Esta experiência foi única para os 
alunos tendo ficado sensibilizados para a 
importância da inclusão. 

Este dia tornou-se único para todos os 
participantes conhecerem instituições e 
serviços na área da saúde, complementando 
a sua formação escolar, profissional e 
pessoal. De referir a disponibilidade total de 
técnicos especializados desta instituição que 
acompanharam o grupo durante todo o dia. 

Equipa da EBA 
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CISTER SA - MADEIRA SAD - Sexta-feira, 4 Março, 21h
No próximo dia 4 de Março, sexta-feira, pelas 21h, 
realiza-se no pavilhão D. Pedro I em Alcobaça, 
um jogo de Andebol relativo aos 1/8 de fi-
nal da Taça de Portugal Multicare em Seniores 
Femininos, entre a equipa local do CISTER SPORT 

DE ALCOBAÇA  e a equipa visitante do MADEIRA 
SAD (actual detentor do troféu e uma das potên-
cias nacionais na modalidade).
O jogo tem transmissão em directo on-line 
em WWW.ANDEBOL.TV

ANDEBOL / FEMININO - 1/8 FINAL TAÇA DE PORTUGAL 
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Encontro de Andebol da 2ª fase de minis no 
Nadadouro

ANDEBOL

Realizou-se no dia 28/2/2016 mais um encon-
tro de andebol da 2ª fase de minis (masculi-
nos e femininos) da Associação de Andebol 
de Leiria. Desta vez a organização coube 
à Escola de Andebol do ACR Nadadouro. 

Participaram as equipas A e B do ACR 
Nadadouro, do Portomosense, do Mirense e 
do CISTER de Alcobaça. Foram realizados 10 
jogos. Cada equipa realizou 4 jogos.
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ANDEBOL 

Sporting luta pela manutenção 
amanhã no Pavilhão da Horta 
O Sporting da Horta recebe amanhã, 
pelas 21h00, no Pavilhão Desporti-
vo da Horta o ADA Maia/ISMAI, 
a contar para a 2@ jornada do grupo 
que vai decidir quem desce e quem 
se mantém na Campeonato Nacional 
de Andebol. 

A equipa da Horta necessita de 
vencer para manter em aberto o ob- 

jetivo de manutenção. 
Recorde-se que o Sporting da 

Horta perdeu na P jornada desta fa-
se decisiva em casa do Belenenses, 
por 26-24. 

Depois desta 1a jornada do chama-
do Grupo B do Campeonato Fideli-
dade Andebol 1, o ADA Maia/ISMAI 
está à frente com 20 pontos, seguido  

pelo Belenenses com 18 pontos. 
Em terceiro lugar encontra-se o 

AC Fafe com 16 pontos, os mesmos 
do que a equipa faialense que está em 
último lugar. 

A vitória do Sporting da Horta 
é fundamental para evitar ficar nos 
últimos dois lugares que implicam a 
despromoção. ■ 
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ANDEBOL 

Sporting recebe 
ISMAI 
O Sporting da Horta necessita de 
vencer o ISMAI para manter objetivo 
da época. > 4 
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Cerca de três centenas e 
meia de crianças vão fazer 
a história da 4.ª edição 
do Torneio de Andebol 
de Castelo Branco, que 
decorrerá na cidade albi-
castrenses nas férias esco-
lares da Páscoa, durante 
quatro dias: entre 23 e 26 
de março.
É mais um passo em frente 
na afi rmação deste evento 
organizado pela Associação 
Desportiva Albicastrense 
(ADA) como um grande 
momento de promoção 
do andebol nas categorias 
mais jovens. O torneio terá 
quadros de participação de 

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA ALBICASTRENSE

Andebol infantil está a crescer
minis (mistos) e infantis 
(masculinos e femininos).
Serão 23 equipas em jogo 
e uma logística complexa, 
distribuída entre as insta-
lações da Escola João Roiz 
e os pavilhões desportivos 
da cidade. De ano para ano, 
a ADA tem introduzido 
fatores de crescimento no 
torneio e a perspetiva fu-
tura é dimensioná-lo ainda 
mais.
ADA, Passos Manuel, 
Águeda, Ponte Sor, Sisma-
ria, Belenenses, Assomada, 
Galinheiras, Entroncamen-
to e Alavarium compõem 
os quadros de minis. Em 

infantis, estarão em Cas-
telo Branco, para além da 
representação anfitriã, 
Passos Manuel (com duas 
equipas), Ilhavo, Redondo, 
Estarreja, Sismaria, Vela de 
Tavira e Belenenses. Em 
femininos, Casa do Benfi ca 
em Castelo Branco, Passos 
Manuel, Vela de Tavira e 
Assomada. Promete.
 A organização acrescenta 
ao programa de jogos, ati-
vidades complementares. 
Destaca-se o desfile dos 
participantes na quinta-
feira à noite, junto à Câma-
ra Municipal. A autarquia é 
parceira do torneio.
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   P J V E D GM   GS 
Arsenal  53 20 16 1 3 612 512
Santo Tirso 52 20 15 2 3 599 524 
S. Mamede 48 19 14 1 4 557 496
Marítimo  44 21 10 3 8 585 597
S.Bernardo 44 19 11 3 5 560 525
Gaia  42 18 11 3 4 486 458
Fermentões 36 19 8 2 8 540 520 
FC Porto ‘B’ 34 19 7 1 11 550 581
Modicus  34 19 7 1 11 467 500
S. Paio Oleiros 33 19 6 2 11 456 480
Estarreja  31 18 6 1 11 472 502
Xico Andebol 30 19 5 1 13 479 511
Sanjoanense 29 19 4 3 12 477 529 
Boavista  20 18 1 0 17 432 537 

ANDEBOL
NACIONAL DE SENIORES

II DIVISÃO
19.ª Jornada

S. Paio Oleiros  - S. Bernardo 22-25
Estarreja - FC Gaia  21-26
Boavista - Modicus    23-26
Marítimo  - Sanjoanense  29-23
FC Porto ‘B’ - Arsenal 32-35
S. Mamede - Santo Tirso 24-27
Fermentões - Xico Andebol 25-25

20.ª Jornada 
FC Gaia - S. Bernardo
Modicus  - Estarreja

Xico Andebol  - Boavista
Arsenal - Marítimo 

Santo Tirso - FC Porto ‘B’
S. Mamede  - S. Paio Oleiros
Sanjoanense  - Fermentões 

Página 51



A52

Regional (O)   Tiragem: 6250

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 18

  Cores: Cor

  Área: 8,47 x 21,96 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 63458709 03-03-2016

ANDEBOL
Infantis Masculinos
Sanjoanense A, 39 - CAIC, 31

 ADS: Francisco Pereira (1), André Teixeira (9), Miguel 
Almeida (5), Miguel Leite (3), João Bartolo (4), Marcos Car-
valho (14), José Almeida, João Lourenço, João Henriques 
(3), Eugenio Khomenko, Duarte Rainho 

Mais uma vitória numa boa exibição da equipa A do 
escalão de Infantis na luta pelos lugares cimeiros do 
campeonato.

Iniciados Masculinos
Estarreja, 40 - Sanjoanense, 30

ADS: André Silva, Paulo Bastos (5), Francisco Silva 
(4), Manuel Mateus (1), José Santos, Eduardo Silva (1), 
Gonçalo Fernandes, Guilherme Novo (4), Tiago Almeida, 
Pedro Almeida,  Rodolfo Silva (9), Luís Fernandes (2), Tiago 
Godinho, Rui Coelho, Marcos Carvalho (4) 

Neste primeiro jogo da 2.ª fase do campeonato nacional 
e, apesar da excelente exibição, a nossa equipa não con-
seguiu alcançar a vitória.

Minis Femininos
Alavarium, 3- Sanjoanense, 24

No passado domingo, nem o frio impediu as nossas 
atletas de fazerem brilhar, mais uma vez, a estrela da ADS 
no Alavarium vencendo por 24-3.

Assim se pôde assistir a mais um jogo em que as atletas 
demonstraram a qualidade, a garra e a determinação que 
treinam ao longo da semana e a que já todos se habituaram. 
É tão bom ver a estrutura de jogo, a fi rmeza no remate e 
o fair play das jogadoras.
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Primeiro Torneio Andebol 
Masters Esferantástica 

ACD / Boa Hora FC
12 e 13 de março de 2016

Local: Pavilhão Fernando Tavares (Boa Hora Futebol 
Clube) – Rua Aliança Operária 41, 1300-044 Lisboa

Sábado, 12 de março

Jogo  Hora Equipa A  Equipa B
1 10h30 Esferantástica ACD Barcelona
2 12h00 Sanjoanense Passos Manuel
3 13h30 Vitória   Esferantástica ACD
4 15h00 Barcelona  Sanjoanense
5 16h30 NAAL Passos Manuel Barcelona
6 18h00 Sanjoanense Vitória

Domingo, 13 de março

Jogo  Hora Equipa A  Equipa B
7 10h00 Esferantástica ACD Sanjoanense
8 11h20 Vitória FC  NAAL Passos Manuel
9 12h40 FC Barcelona Vitória FC
10 14h00 NAAL Passos Manuel Esferantástica ACD

Duração dos jogos: 40 minutos (20 minutos + 20 minutos)
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O Cister Sport de Alcobaça vai 
viver uma das noites mais impor-
tantes da sua história, amanhã, 
quando a equipa de seniores fe-
mininos receber o campeão nacio-
nal Madeira SAD, em partida que 
começa às 21 horas e relativa aos 
oitavos-de-final da Taça de Portu-
gal. Qualquer que seja o desfecho, 
a partida vai ser uma festa do an-
debol, entre outras razões porque 
opõe as amadoras de Alcobaça às 
profissionais madeirenses.

Para promover o jogo, a Direção 
do Cister Sport de Alcobaça, presidi-
da por António Lorvão, não fez por 
menos, lançando um cartaz que, 
no fundo, é muito real: “Acreditas 
em tomba-gigantes?” A pergunta 
tem toda a razão de ser, porque 
no pavilhão da Escola D. Pedro I se 
vão defrontar equipas de realida-
des completamente distintas.

O Madeira SAD é, desde há vá-
rios anos, o grande dominador do 
andebol feminino nacional, sen-
do detentor da Taça de Portugal 
e campeão nacional. A equipa foi 
constituída em 1998 e, desde o iní-
cio, assumiu o profissionalismo na 
gestão desportiva e na vertente 
competitiva. A equipa feminina 

não tem dado quaisquer veleidades 
à concorrência, somando títulos 
atrás de títulos.

O Cister SA é, essencialmente, 
um clube formador, que tem um 
histórico importante na vertente 
feminina e que pretende voltar a 
ganhar uma posição de destaque 
na modalidade. Mas as armas com 

que lutará amanhã em campo nada 
têm a ver com as do oponente.

Onze das jogadoras do plantel 
são estudantes, algumas no ensino 
superior, as mais jovens ainda à 
procura de concluir o 12.º ano. Mas 
no grupo também encontramos 
uma empregada de escritório, a 
experiente Cecília Sousa, que se 
mantém em atividade aos 31 anos. 
Os treinadores também não são, 
obviamente, profissionais, embora 
ofereçam o melhor de si ao clube. 
O técnico principal Abel Ferreira é 
carteiro e o adjunto Pedro Romão 
desenhador. E foi com as roupas 
do dia-a-dia que o grupo posou 
para a reportagem do REGIÃO DE 
CISTER. Seja como for, qualquer que 
seja o resultado, uma coisa é certa: 
as meninas do Cister vão dançar o 
bailinho da Madeira.

texto  joaquim paulo

andebol    campeãs nacionais jogam amanhã em alcobaça para a taça de portugal

o dia em que as amadoras do Cister Sa 
querem dançar o bailinho da Madeira

treinador e jogadoras posam com as vestes da profissão que exercem

SA
R

A 
vI

EI
R

A

o que fazem as craques do cister sa
 nome posição idade profissão

 Bruna Silva ponta-direita 20 anos estudante Ciências da Nutrição 
 Margarida Gouveia pivô 20 anos estudante Motricidade Humana 
 Inês Oliveira central/ponta 17 anos estudante 12.º ano 
 Carolina Damas lateral-esquerda 24 anos estudante Medicina Veterinária 
 Maria Vieira lateral-esquerda 21 anos estudante Matemática Aplicada à Economia e Gestão 
 Mónica Padeiro guarda-redes 17 anos estudante 10.º ano 
 Cecília Sousa ponta-esquerda 31 anos empregada de escritório 
 Marisa Ribeiro ponta 18 anos estudante Biotecnologia 
 Maria Meneses lateral-direita 23 anos estudante Gestão 
 Mariana Lourenço ponta-esquerda 17 anos estudante 12.º ano 
 Daniela Cordeiro pivô 17 anos estudante 11.º ano 
 Adriana Raimundo central 20 anos estudante 12.º ano 

 Abel Ferreira treinador 46 anos carteiro 
 Pedro Romão treinador-adjunto 30 anos desenhador 
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15
Amadoras do Cister SA 
recebem profissionais 
do Madeira SAD
A equipa de seniores femininos do 
Cister SA recebe, amanhã, o Madeira 
SAD, para disputar os oitavos-de-final 
da Taça de Portugal de andebol. O en-
contro começa às 21 horas, no Pavilhão 
da Escola D. Pedro I, em Alcobaça.

DESPORTO

Página 55



A56

  Tiragem: 3000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 15

  Cores: Cor

  Área: 9,76 x 7,79 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 63476878 03-03-2016

A Seleção nacional de andebol 
de praia de sub-16 já conhece os 
adversários que irá encontrar no 
Europeu da categoria, que terá lu-
gar na nazaré, entre 8 a 10 de julho. 
A equipa das quinas vai defrontar, 
no grupo B, as congéneres da Cro-
ácia, Roménia e ucrânia.

O sorteio ditou que o grupo A 
seja composto por Hungria, Suíça, 
Lituânia e noruega, enquanto no 

grupo C se defrontarão Polónia, 
Alemanha, Itália e Grécia. O gru-
po D é composto pelas seleções 
de Espanha, Rússia, Bulgária e 
Holanda.
“É um grupo muito difícil mas 

que vamos tentar vencer ou pelo 
menos ficar nos dois primeiros”, 
comentou o selecionador nacio-
nal Paulo Félix, citado pelo blog 
andebolfemininoportugal.

andebol de Praia   prova na nazaré

Portugal conhece  
grupo no europeu
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POMBAL A Câmara de 
Pombal assinou um con-
junto de protocolos com 
34 clubes desportivos 
do concelho no valor de 
mais de 364.000 euros. 
Este montante “destina-
-se a apoiar a prática 
desportiva do Município 
e reflecte o aumento das 
modalidades disponí-
veis”, afirmou o autarca 
Diogo Mateus, durante 
a cerimónia que se rea-
lizou a 19 de Fevereiro, 
mostrando-se “muito 
disponível para ajudar 
os clubes do concelho”.

O investimento de 
364.450 euros permi-
tirá que 2.593 atletas 
possam desenvolver as 

suas actividades nos 34 
clubes e associações que 
apresentaram as suas 
candidaturas ao abrigo 

do Regulamento para a 
Prática Desportiva. 

A modalidade mais 
praticada em Pombal 
continua a ser o futebol, 
com 1.038 atletas, se-
guindo-se o futsal (414), 
o karaté (143) e o atletis-
mo (126).

As restantes modali-
dades com atletas ins-
critos no concelho são o 
basquetebol (122), an-
debol (120), ginástica 
acrobática (103), natação 
(69), ténis (57), judo (49), 
BTT (33),orientação (20) 
e xadrez (16). 

Concelho tem 2.593 atletas divididos por 34 clubes e associações

364.000 euros para apoiar
prática desportiva em Pombal
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