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ANDEBOL
| Carlos Costinha Sousa | 

A última jornada disputada não
foi esquecida. A derrota averba-
da em casa do Sp. Horta não es-
tava nos planos academistas,
mas aconteceu. As ilacções e li-
ções foram retiradas desse en-
contro e quem vai pagar a ‘fava’
é mesmo o Avanca, próximo ad-
versário do ABC/UMinho no
campeonato.

Segundo o treinador Carlos
Resende, muito tem que mudar
na equipa bracarenses do último
jogo para este. Há erros que não
podem voltar a acontecer e, ape-
sar de admitir que respeita o ad-
versário, como respeita todos os
outros, o treinador não pensa na
conquista de outro resultado que
não a vitória.

“O que temos que fazer de di-
ferente em relação ao último jo-
go não se prende com o facto de
jogarmos com a equipa do Avan-
ca, mas sim com o facto de ter-
mos que dar mais de nós. No úl-
timo jogo, na primeira parte, não
estivemos bem a nível ofensivo
e depois, sofrer 17 golos de qual-
quer adversário numa parte não
é nada bom. Ainda por cima o
Horta não está ao nível que está

um FC Porto, Benfica ou Águas
Santas”, considerou, acrescen-
tando que este Avanca é “uma
equipa que luta com as armas
que tem. Tem um treinador que
conheço bem e que respeito
imenso. É uma equipa que se o
ABC/UMinho não entrar com a
máxima atitude e para dar o seu
melhor pode surpreender. É um
adversário que nos merece todo

o respeito, até porque a seguir a
uma derrota não há nada como
uma boa vitória”.

Por sua vez, João Pinto afir-
mou que a derrota na jornada
passada não deixou marcas, mas
permitiu aprender. E há erros
que não se vão repetir. “Não
houve um puxão de orelhas, mas
sabemos o que fizemos mal e é
preciso corrigir. Temos que de-

fender bem neste jogo e apostar
mais no contra-ataque. Temos
que entrar sérios e não vamos
dar hipóteses de eles pensarem
em ganhar”, considerou o atleta.

O ABC/UMinho recebe, ama-
nhã, o Avanca, no Pavilhão Flá-
vio Sá Leite, a partir das 21 ho-
ras, em partida a contar para a
11.ª jornada do Campeonato Na-
cional da I Divisão.

“Adversário merece respeito
mas queremos ganhar”
EM JOGO DA 11.ª JORNADA o ABC/UMinho defronta o Avanca, adversário teoricamente mais frágil,
mas o treinador Carlos Resende não quer facilitar para não acontecer como na última ronda.

CARLOS COSTINHA SOUSA

João Pinto e Carlos Resende querem apagar a má imagem deixada no jogo com o Horta

+ apelo
Na recepção ao Avanca,
a direcção do ABC/UMinho
decidiu não cobrar o preço
dos bilhetes de acesso à
partida, mas antes apelar
a que os interessados em
assistir ao encontro façam
parte do apoio a José Ca-
saleiro, funcionário da Fe-
deração de Andebol de
Portugal, que luta contra
uma doença grave.
Assim, os interessados po-
dem assistir ao jogo dando
o que entenderem para
ajudar o José Casaleiro.
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ABC quer uma grande 
vitória diante do Avanca

Carlos Resende e João Pinto desejam retifi car exibição e resultado frente ao Avanca

O técnico do ABC aproveitou a conferência de imprensa 
para dar conta de um drama que vive um «membro da 
família do andebol». Trata-se de José Casaleiro que se 
deslocou à Alemanha para tratamento de um problema 
de saúde. 

Segundo Carlos Resende, a equipa técnica e jogadores 
já contribuíram, mas essa ajuda é insuficiente. «O andebol 
é uma família. E alguém de nós está a passar por um 
momento difícil. O ABC, jogadores e equipa técnica já 
prestaram a ajuda financeira possível. Agora queremos 

que o público do andebol também ajude. Por isso, no 
jogo de amanhã, em vez de pagarem bilhetes, os adeptos 
podem oferecer o que podem. Toda a ajuda é bem vinda 
e José Casaleiro agradece», referiu.

Ainda em relação ao jogo, João Pinto deu conta do estado 
de espírito da equipa. «Desde que entremos sérios, não 
vamos dar hipótese ao Avanca. Vínhamos de uma série 
de vitórias e estávamos motivados. Não era um resultado 
que estávamos à espera. Há que levantar a cabeça, porque 
o campeonato não acabou», disse o atleta.

Ajudar um membro da «família»

FRANCISCO DE ASSIS

Depois de uma derrota, 
nada melhor do que uma 
grande vitória. Após um 
desaire, todos os adversá-
rios são ideais, desde que 
se ganhe. 

Estas são as duas prin-
cipais ideias deixadas on-
tem pelo técnico do ABC/
/UMinho, na antevisão do 
jogo de amanhã diante do 
Avanca. 

Os academistas de Bra-
ga vêm de uma derrota 
algo surpreendente nos 
Açores, frente ao Sporting 
da Horta. Assim, na parti-
da de amanhã no Flávio 
Sá Leite, às 21h00, há vá-
rios objetivos a alcançar: 
ganhar, jogar bem, como 

FRANCISCO DE  ASSIS

AMANHÃ ENTRADA É GRATUITA PARA AJUDAR JOSÉ CASALEIRO

forma de agradecer a pre-
sença do público, e aju-
dar José Casaleiro, fun-
cionário da Federação de 
Andebol de Portugal, que 
passa por um problema de 
saúde grave.

Questionado sobre o 
que o ABC tem que 
fazer de dife-
rente amanhã, 
Carlos Resen-
de pôs o dedo 
na ferida. «O 
que nós temos 
que fazer de dife-
rente é produzir mais 
e melhor do que aquilo que 
fizemos diante do Sporting 
da Horta. Foi um jogo que, 
do ponto de vista ofensi-
vo, na primeira parte, não 
estivemos bem. Apesar de 

estarmos a ganhar por um 
golo de vantagem, podía-
mos e devíamos, facilmen-
te, ter feito mais quatro 
ou cinco golos», começou 
por referir.

Mas pior, na opinião do 
técnico do ABC foi a 

prestação defen-
siva na segun-

da parte. «So-
frer 17 golos 
numa só par-
te, de qualquer 

adversário, em 
Portugal e não 

só, não é bom. E se 
olharmos à classificação, 
virmos onde está o Spor-
ting da Horta e os seus nú-
meros, vimos que é uma 
equipa que não está ao 
nível do Porto, Benfica, 

Sporting ou mesmo Águas 
Santa. Portanto, o mais im-
portante é retificarmos os 
nossos princípios de jogo», 
analisou.

Máximo respeito pelo 
Avanca e pelo público 

Carlos Resende preten-
de que os jogadores do 
ABC entrem no jogo com 
o máximo respeito não só 
pelo Avanca, mas também 
pelo público, que espera 
que seja muito, até pelo 
fim solidário que este jogo 
encerra. «O Avanca é uma 
equipa para vencer. E de-
pois tentar juntar um as-
peto que nos tem acompa-
nhado e que pretendemos 
continuar a honrar, que é 
jogar bem. Não é por falta 
de jogar bem que não te-
mos convencido o públi-
co. E se calhar é por cau-
sa disso que os adeptos 
têm estado em maior nú-
mero. Esta é a nossa for-
ma de agradecer ao públi-
co, ou seja, independente-
mente do adversário, que-
remos colocar em cam-
po tudo aquilo que pode-
mos», afirmou.

Até porque, o líder da 
equipa técnica do ABC/
/UMinho recorda que favo-
ritismo deve ser mostrado 
em campo. «Se o ABC não 
entrar com o máximo de 
respeito pode ter uma sur-
presa», alerta.

Carlos
Resende ape-

la à concentração e respeito frente ao Avanca, para evitar
dissabores
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• ABC quer “grande vitória” frente ao Avanca
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PRÓXIMA JORNADA

Leça - S. Bernardo

Águas Santas - ABC

Gaia - S. Mamede

FC Porto - Fafe

Maia - Santo Tirso

Xico - Sanjoanense

7.ª JORNADA  

Ág. Santas 34 - 27 Leça

Santo Tirso 25 - 26 S. Bernardo

Fafe - Maia

S. Mamede 23 - 27 Xico

ABC 32 - 16 Gaia

Sanjoanense 21 - 42 FC Porto

Classificação J V E D Golos Dif. Pts

1 ABC 7 7 0 0 226 : 143 83 21

2 FC Porto 7 6 0 1 246 : 180 66 19

3 S. Bernardo 7 5 0 2 209 : 187 22 17

4 Xico Andebol 7 4 0 3 190 : 193 -3 15

5 Águas Santas 7 4 0 3 208 : 210 -2 15

6 Sto. Tirso 7 4 0 3 170 : 169 1 15

7 Gaia 7 2 1 4 183 : 195 -12 12

8 S. Mamede 7 2 0 5 169 : 193 -24 11

9 Maia 6 2 1 3 166 : 167 -1 11

10 Leça 7 1 1 5 184 : 216 -32 10

11 Sanjoanense 7 1 0 6 162 : 214 -52 9

12 Fafe 6 1 1 4 146 : 192 -46 9

Nacional Andebol
- JUNIORES -

FEDERAÇÃO DE ANDEBOL DE PORTUGAL.

1.ª FASE

Juniores do ABC
sempre a somar

A equipa de juniores do ABC somou, no fim de semana, 
o sétimo triunfo consecutivo no campeonato nacional da 
primeira divisão, e segue na frente da tabela, com dois 
pontos de vantagem sobre o FC Porto, segundo.

Página 5



A6

  Tiragem: 40542

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 36

  Cores: Cor

  Área: 3,21 x 19,71 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 50746655 12-11-2013

Página 6



A7

  Tiragem: 40542

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 34

  Cores: Cor

  Área: 26,65 x 5,26 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 50746591 12-11-2013

Página 7



A8

  Tiragem: 96905

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 38

  Cores: Cor

  Área: 15,80 x 7,01 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 50746645 12-11-2013

Página 8



A9

Jovens atletas conviveram de perto com jogadores internacionais na Semana
Olímpica 2013
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11/11/2013

Meio: Atletismo Magazine.com

URL:
http://www.ammamagazine.com/noticias/noticias-andebol/13289-jovens-atletas-conviveram-de-perto-com-jogadores-internacionais-na-

semana-olimpica-2013

/

 
Publicado em segunda, 11 de novembro de 2013
 
 A Federação de Andebol de Portugal teve uma presença muito forte na Semana Olímpica 2013, o
maior evento de promoção do olimpismo em Portugal e que se realizou no Multiusos de Guimarães, de
7 a 9 de Novembro, numa organização conjunta da Comissão de Atletas Olímpicos e de Guimarães
Cidade Europeia do Desporto 2013.
 Durante três dias, cerca de um 450 crianças e jovens do primeiro, segundo e terceiro ciclos e ensino
secundário tiveram a possibilidade de experimentar jogar Andebol, alguns com a presença de
jogadores seniores e juniores - alguns deles internacionais - do ABC Braga/UMinho, AC Fafe e CD Xico
Andebol.
 
 Para além de poder fazer exercícios e realizar pequenos jogos, com a ajuda dos técnicos do CCR
Fermentões e CD Xico Andebol que marcaram presença na Semana Olímpica, os jovens desportistas
tiveram ainda a oportunidade de visitar a exposição olímpica, onde a FAP também esteve
representada.
 A FAP agradece a colaboraç ão a todos os envolvidos na Semana Olímpica - AA Braga, ABC
Braga/UMinho, AC Fafe, CD Xico Andebol e CCR Fermentões - sem os quais o sucesso da FAP neste
evento não teria sido possível.
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Andebol
FC Porto cilindrou
AC Fafe (50-25)
O FC Porto cilindrou, ontem,
o AC Fafe por 50-25, em jogo a con-
tar para a 10.ª jornada do Campeo-
nato de Andebol 1. 
Com esta vitória o FC Porto cimenta
a liderança. Os resultados comple-
tos da jornada foram os seguintes:
Benfica - Madeira SAD, 40-23
Avanca - Belenenses, 25-30
Águas Santas - Maia ISMAI, 33-28
Sporting - Passos Manuel, 33-22
Sporting da Horta - ABC, 29-28
FC Porto – Fafe, 50-25
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Derrota em Leverkusen
Eliminado O Alavarium, sobretudo durante a segunda parte, voltou a não ter
argumentos frente a uma equipa de uma outra realidade

OAlavarium/Love Tiles despe-
diu-se, ontem, da edição 2013/14
da Taça EHF Feminina, depois
de “cair aos pés” da poderosa
equipa alemã do TSV Bayer 04
Leverkusen, em jogo da terceira
eliminatória da competição.

Por dificuldades orçamentais,
o clube aveirense efectuou os
dois jogos em solo germânico,
facto que ajudou ainda mais a
vincar a diferença entre as duas
equipas. No sábado, o conjunto
de Ulisses Pereira perdeu por
43-28, ao passo que ontem vol-
tou a ceder, mas por uma mar-
gem menor (38-27).

A equipa de Aveiro logrou
mesmo, frente a uma equipa

que tem um orçamento altís-
simo, e, por exemplo, sete atle-
tas estrangeiras no plantel, che-
gar ao intervalo a perder por
apenas dois golos (16-14). Na se-
gunda parte, o TSV Bayer 04
Leverkusen impôs a sua quali-
dade e aumentou a vantagem
até aos 11 golos de diferença.

Neste jogo, que marcou o fim
do sonho europeu, Cláudia Cor-
reia foi a melhor marcadora do
Alavarium (e da partida, a par
da espanhola Naira Extrema -
do), com oito golos, mas esteve
bem secundada por Ana Me-
lissa, autora de cinco golos.

A equipa campeã nacional, irá

agora concentrar-se na 1.ª Divi -
são Feminina, sendo que de-
fronta, já no próximo sábado, o
Vela Tavira, em partida da oita -
va jornada da competição, na
qual estão no terceiro lugar, a
três pontos do Alcanena e do
Madeira SAD, que têm mais um
jogo disputado. |

Andebol
Taça EHF Feminina

A equipa aveirense não teve argumentos face ao poderio do TSV Bayer 04 Leverkusen

LUÍS RODRIGUES
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Alavarium derrotado
na Alemanha pelo
poderoso Leverkusen
Andebol | P27
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ANDEBOL

FC Porto goleou AC Fafe
O FC Porto recuperou ontem a sua condição de 

líder no campeonato nacional de andebol da I Divisão, 
ao golear o AC Fafe por 50-25, em partida da 10.ª 
jornada.

Já o ABC segue em quarto lugar depois da derrota 
sofrida nos Açores frente ao Sp. Horta, por 29-28.
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Em duelo da quarta rodada do 
Campeonato da Proliga, o Terceira 
Basket alcançou, sábado, uma mag-
nífica vitória, por 50-48, no recinto 
do Illiabum, ao passo que o Angra-
Basket perdeu em casa do Eléctrico, 
por 91-71.
Ontem, para os dezasseis-avos-de-fi-
nal da Taça de Portugal, o Terceira 
Basket cedeu no pavilhão da Sanjoa-
nense, por 77-68, ficando eliminado 
da prova. No que diz respeito às res-
tantes equipas locais, o Angra Basket 
visita o Guifões a 30 de novembro 
(17:00) e o Lusitânia o CAB Madeira 
a 11 de janeiro (13:00). 
Ainda no basquetebol, Kyle Ferrei-
ra é oficialmente reforço do Angra-
Basket, tendo, inclusive, seguido 
viagem com a equipa para defrontar 
o Eléctrico. O atleta luso-português 
convenceu o técnico Rui Fagundes. 
Lembre-se que o jogador vem para 
atuar na posição 1.
Outros resultados de equipas aço-
rianas: Taça CERS de Hóquei em 
Patins: Breganze (Itália) 6 – Cande-
lária 2. Primeira Divisão de Andebol: 
Sporting da Horta 29 – ABC 28.  

BASQUETEBOL

terceira Basket 
surpreende Illiabum
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Filipe Mota brilha na Hungria - O Jogo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11/11/2013

Meio: Jogo Online

URL: http://www.ojogo.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=3527708

/

 
Aos 29 anos, ao serviço do Gyor, da Hungria, ao exibições do meia-distância têm sido alvo dos mais
rasgados elogios no mundo do andebol. Como esta, frente ao Veszprém, em que fez oito golos e todos
de grande nível. Confira!
 
 Filipe Mota, central que deixou o FC Porto após mais de uma década ao serviço dos dragões - chegou
ao Porto ainda era júnior - e sete campeonatos nacionais de andebol conquistados, está a viver a
primeira experiência internacional.
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«Ânimo da equipa está em alta»
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11/11/2013

Meio:
Sapo Online - Desporto Sapo

Online

URL: http://desporto.sapo.pt/andebol/campeonato_portugal/artigo/2013/11/11/quintana_nimo_da_equipa_est_e.html

/

 
11 de novembro de 2013 22:59h
 
 Dragões defrontam o Belenenses na próxima quarta-feira antes de defrontar os vice-campeões
polacos. Moral da equipa está em alta, garantiu o guarda-redes dos azuis e brancos.
 
 O FC Porto visita o Belenenses na próxima quarta-feira às 21h00, em jogo a contar para a 11.ª
jornada do campeonato nacional de andebol, e para o guarda-redes dos azuis e brancos a moral dos
dragões está em alta o que poderá trazer benefícios aos campeões nacionais numa deslocação que se
adivinha difícil.
 
 Acho que este jogo vai ser mais complicado e vamos jogar fora, mas o ânimo da equipa está em alta
e acho que tudo vai correr bem. Estamos preparados, temos treinado muito esta época para que tudo
corra bem e não tenhamos surpresas em nenhum jogo fora, afirmou o jogador cubano, em
declarações ao canal de televisão do FC Porto.
 
 Alfredo Quintana afirma ainda que a goleada histórica ao Fafe com o recorde de meia centena de
golos trouxe uma confiança extra para os compromissos europeus dos dragões do próximo sábado, às
19h30, com o Wisla Plock para a EHF Champions League.
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ANDEBOL

Benfica e Sporting na frente
Benfica e Sporting venceram os encontros disputa-

dos ontem para a décima jornada do campeonato de 
andebol, e dividem o comando da classificação, com 
mais um ponto que o FC Porto, que só joga hoje. Os 
resultados dos encontros disputados ontem:

Benfica - Madeira SAD ....................................40-23
Avanca - Belenenses .......................................25-30
Águas Santas - Maia ISMAI ............................33-28
Sporting - Passos Manuel ..............................33-22
O Sporting da Horta-ABC Braga terminou depois 

do fecho desta edição. O FC Porto-Fafe joga-se hoje, 
a partir das 18h00.
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Insulares ainda deram réplica na 1.ª parte aos “encarnados”.

Por 17 golos se cifrou a vanta-
gemdo Benfica, ontem à tarde,
no Pavilhão da Luz, em Lisboa,
frente aoMadeira SAD, em jogo
da 1.ªDivisãomasculina deAn-
debol. “Encarnados” que leva-
ram a melhor por 40-23, com
20-15 ao intervalo e 20-8 na 2.ª
parte. Uns últimos 30 minutos
maus para a equipa orientada
por Sandra Fernandes, que
averbou a 6.ª derrota em 10 jo-
gos realizados, contabilizando
ainda três vitórias e umempate.
Ao invés, os lisboetas consegui-
ram o 8.º triunfo, a que se jun-
tam dois desaires, mantendo a

perseguição ao líder e campeão
em título FC Porto. Cláudio Pe-
droso (9 golos), Dario Andrade
(6), Davide Carvalho e António
Areia (ambos 5) foram os me-
lhores marcadores do Benfica.
Quanto aoMadeira SAD, os go-
los foram anotados por João
Mendes (9), Diogo Gomes (5),
LuísMarques (3), AndréCorreia
(2), Yoel Morales (2), Rodrigo
Sousa (1) e Sérgio Rola (1).

Marítimo perde
em casa pelo Porto B
Para oCampeonatoNacional

da 2.ª Divisão masculina/Zona

Norte, o Marítimo recebeu e
perdeu, em Santo António,
frente ao FC Porto B, por 20-23
(13-10 ao intervalo e 7-13 na 2.ª
parte). Pelos “verde-rubros”,
orientados por Frederico Ma-
chado, Pedro Rodrigues (5 go-
los), Paulo Moura (4) e Bruno
Nunes (3) foram os melhores
marcadores. Em sete jogos, foi a
2.ª derrota do Marítimo, que
soma quatro vitórias e um em-
pate. Quanto ao FC Porto B
soma sete triunfos e dois desai-
res na prova. 1

Vasco Sousa

vascosousa@jornaldamadeira.pt

Frente ao Benfica, a “sociedade” perdeu por claros 40-23
(17 bolas), com 20-8 na 2.ª parte a desequilibrar.

Madeira SAD com
pesada derrota na Luz

7 ANDEBOL - CAMPEONATO NACIONAL DA 1.ª DIVISÃO MASCULINA
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ANDEBOL: I DIVISÃO

ABC joga hoje nos Açores
O ABC de Braga des-

loca-se hoje aos Açores 
para  defrontar o Spor-
ting da Horta (21h00) em 
partida a contar para a 
10.ª jornada do campeo-
nato nacional de andebol 
da I Divisão.

Oa academistas procu-

ram dar sequência aos 
bons resultados alcança-
dos nas rondas anteriores 
e manterem-se nas primei-
ras posições da tabela. 

O ABC ocupa o 3.º lu-
gar com os mesmos 23 
pontos do Benfica, que é 
segundo.

Os jogos para hoje rela-
tivos à 10.ª jornada:

Av a n c a - B e l e n e n s e s 
(18h00); Sp. Horta-ABC 
(21h00), Águas Santa-Maia/
/ISMAI (18h00), Sporting-
-Passos Manuel (18h00) 
e Benfica-Madeira SAD 
(17h00).

AC Fafe joga amanhã 
no Porto

A jorrnada 10 encerra 
amanhã (18h00), com a 
visita do Andebol Clube 
de Fafe ao Dragão Caixa, 
onde vai medir forças com 
o campeão em título.
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ANDEBOL: III DIVISÃO NACIONAL

Arsenal da Devesa 
visita Salgueiros 08

A equipa de andebol do Arsenal da Devesa visita 
hoje o Salgueiros 08, às 18h00, em jogo da 2.ª jorna-
da do campeonato nacional de andebol da III Divisão 
(1.ª fase).

O clube arsenalista teve uma estreia em cheio com 
uma goleada de 40-27 sobre o Gondomar na primeira 
jornada e na semana passada afastou o Marítimo, da 
II Divisão, na Taça de Portugal.
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ANDEBOL: II DIVISÃO NACIONAL

Xico Andebol recebe 
hoje S. Paio de Oleiros

O Xico Andebol recebe hoje o S. Paio de Oleiros 
em partida a contar para a 8.ª jornada do campeonato 
nacional de andebol da II Divisão.

Por seu turno, o Fermentões recebe o Santana, 
às 17h30, no Pavilhão Municipal Arquiteto Fernando 
Távora.
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7 Andebol. OMadeira SAD

defronta hoje o Benfica no
Pavilhão da Luz, às 18h00,
jogo da 10.ª jornada da I divi-
são masculina. Um jogo difícil
para a formação de Sandra
Fernandes frente ao 2.º clas-
sificado. Já para a II Divi-
são/Zona Norte, o Marítimo
recebe o FC Porto B, às
12h00, em Santo António.
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Andebol
em Alcanena

Campeonatos nacionais

Pavilhão Desportivo da Escola Secundária

Sábado, 2 de novembro às 16 horas

Juvenis Femininos – Zona 4 (5.ª jornada)

JAC Alcanena – Ansião

*** *** ***

Sábado, 2 de novembro às 18 horas

Seniores Femininos – 1.ª Divisão (6.ª jornada)

JAC Alcanena – Vela de Tavira
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Em jogo a contar para a 7ª jornada
do Campeonato Nacional da 2ª Di-
visão, a equipa sénior do Ginásio
Clube de Santo Tirso deslocou-se a
São João da Madeira para defrontar
a equipa local, AD Sanjoanense. Des-
de o início que a equipa de Santo
Tirso assumiu o comando do jogo,
mostrando uma concentração com-
petitiva que lhe permitiu chegar ao
intervalo já a vencer por 12-18. Na
segunda parte a equipa soube gerir
o resultado e o jogo, sem nunca
deixar de demonstrar a sua qualida-
de, terminando a partida com uma
vitória indiscutível por 20-32. Com
mais esta vitória o Ginásio Clube de
Santo Tirso subiu ao 4º lugar da clas-
sificação geral, com 17 pontos.

Nos escalões de formação, desta-
que para a primeira vitória dos Juve-
nis (29-30) neste Campeonato, e logo
no Pavilhão do Fermentões, um adver-
sário muito difícil em sua casa. Os Ju-
niores também alcançaram uma exce-
lente vitória em casa do CALE (19-
27). Recorde-se que ambos os esca-
lões disputam o Campeonato Nacio-
nal da 1ª Divisão, prova máxima, de
enorme competitividade e exigência.

VOLEIBOL
Os seniores masculinos do GCST re-
ceberam o Gueifães, tendo estado a
vencer por 2-0, mas não conseguin-
do manter o nível do seu jogo, aca-
baram por sair derrotados por 2-3.
Já as seniores femininas tiveram uma
jornada dupla, tendo recebido no
sábado o tri-campeão nacional, Ribei-
reinse, e deslocando-se no domin-
go ao AVC. Ambos os jogos termi-
naram com derrotas por 3-0. |||||

GCST // ANDEBOL
E VOLEIBOL

Vitorio categórica
do GCST em S.
João da Madeira
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andEBol – 3ª diviSão

Paço de Arcos e                 
1º Dezembro vitoriosos e 
Sassoeiros empata fora
Na 5ª jornada do nacional da 3ª 
divisão, as equipas da Linha al-
cançaram resultados positivos.
A jogar em casa, o Paço de Ar-
cos bateu o CR Bairro Janeiro, 
por 33-27.
Em Alverca, o 1º Dezembro al-
cançou um triunfo frente ao 
União Juventude local, por 21-
26.
Já o Sassoeiros, e depois da vi-
tória no dérbi a meio da sema-
na frente ao Paço de Arcos, por 
26-22, foi a Almada, ao pavilhão 
do líder isolado do campeona-
to, empatar a 22 golos.
Na classificação, o Paço de Arcos 
é 3º colocado, com 11 pontos, o 
GM 1º Dezembro é 5º, com nove 
pontos, mais um do que o Sas-
soeiros, 6º classificado.
Na próxima jornada, os pa-
ço-arquenses deslocam-se a 
Loures, a turma de Queijas re-
cebe o Oriental de Lisboa e o 
Sassoeiros joga em casa frente 
à Associação de Residentes de 
Telheiras.
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A equipa de Castelo Branco
que nesta época aposta a su-
bida ao escalão imediato, en-
trou no jogo da primeira jor-
nada disposta a levar de
vencida a forte formação da
Batalha, que bastante com-

ANDEBOL | ADA 29 BATALHA 26

Albicastrenses vencem
primeiro jogo

plicou a vida aos locais, nome-
adamente na primeira parte.

Na etapa complemen-
tar, a ADA viria a subir o seu
rendimento, conseguindo
no final uma vitória que
não deixa dúvidas.
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