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ANDEBOL

Didáxis Riba d’Ave
com jornada muito positiva
> redacção

Foi uma jornada em cheio para as equipas
de andebol feminino da Didáxis de Riba
d’Ave que, nos jogos disputados pelos
três escalões, conseguiram um registo
cem por cento vitorioso.
A equipa de juvenis recebeu, no Polivalente de Riba d’Ave, a formação do A.C.
Fafe, tendo goleado por uns concludentes
38-9, resultado que espelha bem a diferença existente entre as duas formações.
Cristiana Ribeiro e Filipa Gonçalves
foram duas das jogadoras que mais se
destacaram neste encontro, sendo que
conseguiram marcar 11 e 12 golos, respectivamente.
Amanhã, a partir das 17 horas, as atletas
da Didáxis de Riba d’Ave voltam a jogar

em casa, defrontando a formação da Juventude do Mar, numa partida que servirá
para isolar uma das equipas no segundo
lugar do campeonato.
Também a formação de iniciadas da
Didáxis Riba d’Ave esteve em bom plano
na competição, na jornada do passado
fim-de-semana, tendo garantido uma
vitória na deslocação a Fafe, onde defrontaram a equipa local.
Mais uma vez, o resultado é perfeitamente demonstrador da qualidade do jogo
realizado pela formação de Riba d’Ave,
uma vez que as jovens atletas conseguiram derrotar e golear, por claros 42-12, a
equipa da casa.
Nesta partida, esteve em destaque a
jovem andebolista Filipa Gonçalves que,
com a marcação de um total de 15 golos,
foi considerada a melhor atleta em campo

e ajudou a sua equipa a demonstrar toda a
superioridade que tem face à formação
fafense.
No que diz respeito à equipa do escalão
de infantis da Didáxis de Riba de Ave, esta formação também jogou fora de casa e
conseguiu um resultado muito positivo.
Na deslocação a Vermoim, a formação de
Riba d’Ave derrotou a equipa da casa por
claros 20-10 e se os números do resultado
final não foram tão concludentes como os
dos outros escalões, a exibição, por sua
vez, não deixou de o ser. As meninas de
Riba d’Ave estiveram em grande plano
vencendo de forma confortável e contando, para tal, com uma boa exibição das
jovens atletas Maria Leite e Bruna Alves
que marcaram, respectivamente, 6 e 7 golos cada na partida.
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ABC visita hoje
EB 2,3 de Cabreiros
A equipa sénior do ABC visita hoje a Escola EB
2,3 de Cabreiros, associando-se assim ao “dia do
andebol” que se vive neste estabelecimento de ensino,
com um torneio inter-turmas.
Neste último dia de aulas do primeiro período, o
torneio decorre durante a manhã (11/13h30) e tarde
(13h30/18h00), com o ABC a marcar presença no
local pelas 15h30. De manhã estarão em competição
os atletas do 2.º ciclo (6.º anos), e à tarde os do
3.º ciclo (7.º, 8.º e 9.º anos).
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Sete dezenas
envolvidas
no “Andebol Kid’s”
A 1.ª Actividade de “Andebol
Kid’s”, realizada sábado de
manhã, no Pavilhão do Funchal, foi um verdadeiro sucesso. Com sete dezenas de
participantes, o evento contou
com várias actividades para o
escalão mais novo desta modalidade, sendo que o recinto
encheu-se de alegria e, claro,
muito Andebol. Os jovens estiveram envolvidos e na bancada foram muitos apoiantes
que, durante três horas, se
mostraram atentos aos “minicraques”, que mostraram as
suas habilidades. Destaque
para o envolvimento muito positivo de treinadores, pais e
dirigentes. Destaque, ainda,
para o facto dos internacionais Telmo Ferreira (guardaredes do Madeira SAD) e
Jéssica Ferreira (guarda-redes
do Sports da Madeira), terem
enriquecido esta actividade,
marcando presença e ajudando aqueles que no futuro
serão as referências desta
modalidade. 1
Vasco Sousa
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Benfica foi ao circo
http://www.pt.cision.com/O4KPTWebNewLayout/ClientUser/GetClippingDetails.aspx?id=73f9d8fe-6b624a76-970b-3195b204fa69&userId=cea27784-a7a8-429c-b774-b23c6950c0bc
/

Atletas, dirigentes e adeptos juntaram-se, em Lisboa, para uma festa de Natal. Comentários de José
Eduardo Moniz, vice-presidente do Benfica; Carlos Carneiro, jogador de andebol do Benfica; Jorge
Rito, treinador de andebol do Benfica.
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Académico de Viseu vence
dérbi e sobe ao 2.º lugar
No jogo mais importante para a região, o conjunto viseense foi vencer
a Lamego, o Andebol Clube, e deu um enorme salto na classificação
I O Académico de Viseu parece
ter encontrado o caminho das
vitórias e é já a equipa mais
realizadora, com 202 golos. Os
viseenses já sofreram três derrotas e dois empates, mas só em
dois jogos consecutivos conseguiram marcar 70 golos contra
49 sofridos.
Depois de ter despachado na
jornada anterior, o Estarreja
Andebol Clube, com um concludente 38-24, não perdeu a embalagem e foi ao Pavilhão Álvaro
Magalhães, em Lamego, surpreender o Andebol Clube lamecense, deixando os locais
mais sós no fundo da tabela classificativa. É verdade que o clube da cidade de Lamego tem menos um jogo, mas a distância entre o primeiro e o último lugar já
vai em oito pontos. Com a vitória, o Académico assumiu a segunda posição, dando um grande salto para atingir essa posição, dando uma imagem mais
de acordo com o real valor da
equipa, tanto a nível colectivo
como individual.
No próximo sábado, o conjunto academista vai receber a
Associação Cultural e Desporti-

RUI DA CRUZ

Silvino Cardoso

FRANCISCO NETO foi um dos melhores marcadores do Académico com cinco golos
va do Monte e tem tudo para
vencer e, desse modo, consolidar
a segunda posição.
Não vai ser fácil ao Andebol
Clube de Lamego ganhar em S.
João da Madeira. É que no Pavilhão das Travessas vão estar
frente a frente o primeiro e o úl-

timo classificados. A Associação
Desportiva Sanjoanense ainda
não perdeu qualquer jogo e o
pior que sofreu foi uma igualdade frente ao Estarreja Andebol
Clube. Contudo, os lamecenses
podem surpreender, não só porque necessitam de pontuar, mas

ainda porque vão querer rectificar a imagem das duas últimas jornadas, embora a derrota sofrida no reduto da ACD
Monte não tenha sido engolida
facilmente, já a dupla de arbitragem influenciou o resultado final. l
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NACIONAL DE JUVENIS - 1.ª DIVISÃO

Equipas da região
com posturas diferentes
Silvino Cardoso
Não sofreu alteração significativa, a classificação na Zona 2
da 1.a Fase. O Colégio dos Carvalhos continua invicto e a dominar a prova, obtendo vitórias
com um score à média de cerca
de 37 golos por jogo e sofrendo
apenas uma média de 25. O
conjunto gaiense continua na
frente e demonstra ser uma dos
concorrentes ao título nacional,
sendo que a passagem à fase seguinte está, praticamente, garantida. Só uma catástrofe evitaria a presença na mesma.
O FC do Porto é a equipa que
mais de perto persegue os gaienses, ocupando a segunda posição, embora à condição, pois tem
mais um jogo que o Ginásio Clube de Tarouca, equipa que tem a
defesa menos batida da prova.
Os portistas receberam o AndeI

bol Clube de Lamego e não tiveram qualquer dificuldade em
'massacrar' a turma da capital do
Douro Sul que, desse modo, ficou mais afastada da possibilidade de ainda chegar aos lugares de apuramento para a segunda fase.
O Ginásio Clube de Tarouca
continua a fazer uma prova
muito interessante. Está na terceira posição, a sete pontos do
primeiro, que tem mais um jogo,
e a três do segundo classificado
que, como já foi referido, tem
igualmente mais uma partida. O
conjunto tarouquense recebeu a
Associação Académica de S.
Mamede e venceu de forma clara, mantendo-se na corrida para
a fase seguinte.
Por sua vez, sem qualquer
surpresa, o Núcleo de Andebol
de Penedono, também na luta
pelos lugares de apuramento, foi
ao reduto do vizinho Escola de
Andebol de Moimenta da Beira,
vencer por oito golos de vantagem. Os moimentenses continuam, assim, na 'lanterna vermelha' e sem saber o que ganhar
ou mesmo empatar. l
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3.ª DIVISÃO NACIONAL

Filho “tramou”
o pai
I O Académico de Viseu venceu
o Lamego e a figura acabou por
ser o academista Luís Ferreira,
com nove golos apontados.
Curioso é o facto de se tratar do
filho do treinador lamecense
Luís Cardantas, o que quer dizer
que o jogador não teve qualquer
problema em “tramar” o pai.
O Andebol Clube de Lamego
entrou melhor no jogo, chegando a construir um parcial de
5-0, complicando a tarefa do
Académico, que só após uma
paragem de jogo pedida por
Marco Rodrigues conseguiu encontrar o rumo no marcador.
Aos 20 minutos, já tinha dado a
volta ao marcador (7-8), que se
foi alargando até ao final.

O treinador dos lamecenses,
Luís Cardantas, procurou por
todos os meios travar as ações
atacantes dos viseenses, chegando a ordenar marcações
individuais a Miguel Fernandes. Uma estratégia que não resultou, já que os espaços defensivos facilitavam o ataque rápido contrário. Nesta altura, já começava a sobressair Luís Ferreira, muito eficaz na ponta esquerda.
Ao intervalo, vantagem do
Académico de Viseu pela margem mínima 13-14.
A segunda parte teve uma
história inversa, com os viseenses a dispararem no marcador,
fruto da coesão defensiva e
maior eficácia no ataque. Contudo, os locais não baixaram os
braços mas com uma defesa
mais subida e agressiva na pro-

cura da bola, abriram espaços
no sector mais recuado que os
academistas souberam aproveitar da melhor forma.
O Académico mostrou muita
tranquilidade, mesmo nos momentos de inferioridade numérica, como aconteceu quando esteve apenas com quatro jogadores

AC LAMEGO

25

TREINADOR: Luís Cardantas
Samuel Nogueira; Carlos Melo
(1), Joao Pinto (1), André Santos, Luis
Sousa (7 ), João Araújo (8) e Fábio
Fernandes (6).
JOGARAM AINDA: João Canastra, Bruno
Leitão (1), João Carvalho (1), Mauro Nunes,
Nelson Leal e Luís Machado.

de campo, com Emanuel Borges
na baliza, decisivo nos momentos
chave e Luís Ferreira no ataque, a
serem as figuras de proa dos comandados de Marco Rodrigues.
No final, ma vitória sem contestação do Académico por 2532, que assim sobe para o segundo lugar da tabela. l

ACADÉMICO

32

TREINADOR: Marco Rodrigues
Paulo Ferraz; Francisco Neto
(5), Nuno Marques (5), Miguel
Fernandes (2), Luis Ferreira (9) e Vasco
Coelho (5).
JOGARAM AINDA: Emanuel Borges,
Marco Rodrigues (1), Carlos Ribeiro (5)
e Nelson Costa.

JOGO NO PAVILHÃO ÁLVARO MAGALHÃES, EM LAMEGO
ASSISTÊNCIA: Cerca de 100 pessoas
ÁRBITROS: Vitor Ferreira e Daniel Carreira
OFICIAIS DE MESA: Antonio Manso e Idalina Ferreira
RESULTADO AO INTERVALO: 13-14
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Tiragem: 14900

Em São Roque do Faial concentraram-se as escolas do concelho de Santana.

7

MAIS ACTIVIDADE SOB A COORDENAÇÃO DA DIRECÇÃO DE SERVIÇOS DO DESPORTO ESCOLAR

Futebol e Andebol
no Primeiro Ciclo
Aquilo que inicialmente estava programa tem sofrido algumas alterações,
atendendo às circunstâncias, nomeadamente na matéria respeitante aos
transportes, cujos custos inviabilizaram o que estava delineado.
As actividades desenvolvidas
sob orientação da Direcção de
Serviços do Desporto Escolar estão a se desenrolar adaptadas à
nova realidade. Quer isto significar que aquilo que inicialmente estava programa tem sofrido algumas alterações,
atendendo às circunstâncias,
nomeadamente na matéria respeitante aos transportes, cujos
custos inviabilizaram o que estava delineado. No entanto,
pelo esforço da entidade organizadora bem como pela colaboração de diversas “boas vontades”, não esquecendo o
contributo dos professores, os
encontros de modalidades vão
surgindo aqui e acolá. Sempre,
claro, sob a coordenação da Direcção de Serviços respectiva,
da Secretaria da Educação.
Andebol em estreia
É neste âmbito que na última
semana decorreram diversos
encontros de modalidades, nomeadamente Futebol e Andebol. No primeiro caso, dando
seguimento ao que já aconte-

cera noutros concelhos, enquanto o andebol teve a primeira expressão pública da modalidade neste ano lectivo
2012/2013. O Pavilhão do Arco
da Calheta - com condições ímpares para este tipo de actividades - recebeu as “1.ªs jogadas de
Andebol” dos alunos do 1.º Ciclo no corrente ano lectivo.
Aconteceu com representantes
de todas as escolas do concelho
da Calheta. O mesmo esteve
para suceder com a Ponta do
Sol mas, por avaria do respectivo transporte, tal não foi possível. Fica para data oportuna.
Ainda no Andebol, na pretérita
segunda-feira foi a vez dos alunos dos concelhos da Ribeira
Brava, São Vicente e Porto Moniz se encontrarem no Pavilhão
da Serra de Água, para conviverem e jogarem.
Futebol continua
Já no que toca ao Futebol,
houve seguimento de actividade, tal como já tinha acontecido noutros concelhos - São Vicente, Porto Moniz, Ribeira

Brava, Calheta e Ponta do Sol.
Desta feita, coube a satisfação
da actividade para os alunos (e
professores) do concelho de
Santana, que se concentraram
no Polidesportivo da Escola de
São Roque do Faial.
Colaborações diversas
Como fica escrito supra, várias têm sido as entidades cuja
colaboração se apresenta
como fundamental para a realização destas vivências extremamente importantes para os
alunos. São os casos das Câmaras Municipais da Calheta,
Ponta do Sol, Ribeira Brava,
Porto Moniz, São Vicente e Santana, Associação Desportiva de
São Roque do Faial, Clube Desportivo e Recreativo de São
Jorge e Clube Desportivo e Recreativo Santanense – no transporte dos alunos -, Associação
Cultural Desportiva do Arco da
Calheta, Direcção Regional Juventude e Desporto, Direcção
de Serviços de Equipamento e
Material e Escola São Roque do
Faial. 1

Estas actividades
realizadas com
alunos do 1.º Ciclo
em vários locais,
têm levado aos
respectivos recintos diversos pais e
algumas entidades. Em São
Roque do Faial,
por exemplo, esteve o Delegado
Escolar do concelho de Santana,
António Joaquim
Rosa, personalidade em tempos
ligada ao Desporto Escolar.
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ANDEBOL | COLÉGIO DE GAIA

De regresso
PEDRO EMANUEL SANTOS

O Colégio de Gaia volta
hoje ao Nacional da 1ª Divisão de andebol feminino
com uma partida no reduto
do Juv. Mar, às 18h em
Braga.
Depois da eliminação
dramática das competições
europeias – empatou os
dois jogos da eliminatória
com uma equipa grega e foi
afastado por ter marcado
menos golos no jogo fora –
e de ter realizado a última
partida para o campeonato
há duas semanas (30-29
fora frente ao Maiastars), o
Colégio de Gaia terá agora

pela frente o último classificado.
As gaienses estão a realizar
um campeonato na parte
superior da tabela. Ocupa a
terceira posição, apenas
atrás do líder, o Alavarium,
e do Colégio João de Barros.
O Colégio de Gaia realizou
até ao momento seis jogos,
tendo conseguido impressionantes cinco vitórias e
somando somente um desaire.
Destaque
ainda
para
Vanessa Silva, que é a segunda melhor marcadora
do campeonato com 51
golos, uma média superior a
oito por partida.
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Masculino
No campeonato nacional de seniores masculinos da
3ª divisão, decorridas 10 jornadas, o Costa D’ Oiro
ocupa o 6º lugar com 14 pontos somando apenas 3
vitórias, enquanto o Andebol Clube Lacobrigense é
lanterna vermelha só com derrotas.
No nacional de juvenis masculinos, zona 9 série B,
apenas com quatro equipas algarvias, a última jornada
ditou o dérbi lacobrigense entre o Costa D’ Oiro e o
ACL. Na 1ª volta o ACL triunfou, mas desta feita a vitória
sorriu ao Costa D´ Oiro que venceu o rival local por 2018.
Curiosamente, na classificação o ACL ficou no 3º posto
e o ACCD terminou em 4º lugar, ambos com 10 pontos.
No escalão de Iniciados, decorridas seis jornadas do
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campeonato nacional, a equipa do ACCD segue na 4ª
posição e o ACL ocupa o 5º lugar.
Quanto ao regional de infantis, o Andebol Clube Costa
D’ Oiro preenche o 4º lugar à nona jornada.

Feminino
No campeonato regional de infantis, com quatro
jogos disputados, o Gil Eanes ocupa o 3º lugar, entre 4
equipas participantes, apenas com uma vitória.
A história repete-se no nacional de iniciados, zona 7,
em que o Gil Eanes ocupa a penúltima posição num
conjunto de 4 equipas algarvias.
Já no campeonato nacional de juvenis, zona 7,
também com 4 participantes do Algarve, o Gil Eanes é
lanterna vermelha sem conhecer o sabor da vitória.

Página 17

