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S. Bernardo liderado
por Junta Directiva
Assembleia-Geral Associados do Centro Desportivo de São Bernardo
nomearam uma Junta Directiva para assumir o clube nos próximos 90 dias
Carlos Delgado

O vazio directivo que ameaça -
va pairar sobre o Centro Des-
portivo de São Bernardo, de-
vido ao pedido de demissão
apresentado pelo então presi-
dente Ulisses Ribeiro, está par-
cialmente superado.

Em Assembleia-Geral reali-
zada no passado sábado, os
cerca de 50  sócios que marca -
ram pre sença avançaram com
a nomeação de uma Junta Di-
rectiva que vai ter como prin-
cipal missão gerir o dia-a-dia
do clube pelo prazo de 90 dias,
período dentro do qual deverá
acontecer nova reunião mag -
na, desta vez para eleição dos
novos corpos gerentes.

Recorde-se que na base des -
te imbróglio esteve o pedido
de realização de uma reunião
extraordinária feito ao presi-
dente da Assembleia-Geral,

Sócios votaram a constituição de uma Junta Directiva na Assembleia -Geral

Solicitação que, para já, não foi
satisfeita, já que a demissão de
Ulisses Ribeiro inviabilizou que
os referidos documentos  fos-
ses apresentados para serem
apreciados, discutidos e vota-
dos pelos associados.

A Junta Directiva, agora no-

meada em Assembleia-Geral,
é composta por André Sousa,
José Carlos Soares e Paulo Fer -
ro, sendo que ainda vai agregar
mais um elemento a ser indi-
cado, oportunamente, pelo
presidente da mesa da Assem-
bleia-Geral, Manuel Prior. |

RICARDO CARVALHAL

Manuel Prior, subscrito por 70
associados. Nesse documento,
os signatários solicitavam, en-
tre outros pontos, que a Direc-
ção, liderada por Ulisses Ribei -
ro, apresentasse os Relatórios
e Contas relativos, pelo menos,
aos anos de 2010, 2011 e 2012.
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Junta Directiva 
lidera São Bernardo
Andebol | P28
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S. Bernardo passa na Taça de Andebol Feminino
A equipa sénior feminina do S. Bernardo recebeu e venceu o Madalenense, por 24-17,
na 2.ª eliminatória da Taça de Portugal, disputada no passado domingo. Sanjoanense
e Ac. Espinho foram eliminadas por S. Félix da Marinha (28-29) e Lusitanos (23-21).
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A secção de Andebol da Asso-
ciação Académica de Coimbra
vai homenagear os seus anti-
gos atletas, inserindo o evento
nas celebrações dos 50 anos
do Estádio Universitário de
Coimbra, com a organização
de um torneio para veteranos
no sábado.

A competição amigável será
o prato forte do Dia do Vete-
rano  e contará com a partici-

pação de AAC Veteranorum,
Porto Vintage, S. Bernardo Ve-
teranos e Masters Estarreja. 

Os jogos irão iniciar-se às
9h30 e os interessados em as-
sistir às partidas terão acesso
gratuito ao Pavilhão do Estádio
Universitário de Coimbra.

A final da competição está
marcada para as 15h45 e é es-
perada uma considerável pre-
sença dos entusiastas da mo-
dalidade para aplaudir as an-
tigas estrelas da modalidade a
nível regional.|

Briosa organiza torneio
para antigos jogadores
Andebol
Dia do Veterano
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Angola testa vice-campeã mundial França
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03/12/2013

Meio:
Sapo Online - Desporto Sapo

Online

URL: http://desporto.sapo.pt/andebol/angola/artigo/2013/12/03/angola_testa_vice_campe_mundial.html

/

 
03 de dezembro de 2013 07:24h
 
 As angolanas irão ainda efetuar mais um jogo particular com a Roménia até ao Mundial2013.
 
 Em 2007, a França viu fugir a oportunidade de conquistar o Mundial, realizado no seu país, e a
responsável por isso foi Angola, com a qual perdeu por 27-29.
 
 Hoje (17h00), as duas seleções seniores femininas de andebol entram em cena neste teste em
Starapazova, arredores de Belgrado, para ensaiar o Mundial2013, embora as ambições de cada uma
sejam diferentes.
 
 As gaulesas, depois do "quase" no Brasil2011, apostam tudo na presente competição, enquanto as
angolanas vão fazer o seu campeonato em busca do sétimo lugar perdido em 2007.
 
 A França está no grupo A com Montenegro, Holanda, Congo, Coreia do Sul, República Dominicana, ao
passo que Angola faz parte do C com Noruega, Polónia, Espanha, Argentina e Paraguai.
 
 Desde que estagia na Sérvia, a seleção angolana já realizou três particulares, tendo ganho dois jogos
e perdido um. Depois do particular desta terça-feira com as gaulesas, as angolanas fecham o ciclo
preparatório na quarta-feira diante da Roménia.
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ANDEBOL: I DIVISÃO

Águas Santas 
venceu Belenenses

O Águas Santas venceu ontem o Belenenses no 
pavilhão Acácio Rosa, por 25-26, em jogo referente à 
14.ª jornada do campeonato nacional de andebol da I 
Divisão e colou-se ao ABC na liderança da prova.
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Arsenal da Devesa continua a não dar hipótese à concorrência na III Divisão 

O Arsenal Clube da De-
vesa bateu, ontem, o Lusi-
tanos, por 41-28, em parti-
da relativa ao campeona-
to nacional da III Divisão 
em andebol. 

O clube bracarense es-
treou-se, esta época, nas 
provas oficiais, mas já me-
diu forças, por três vezes, 
com a equipa do Lusitanos 
em provas oficiais. Primei-
ro, foi no Torneio de Aber-
tura, depois para a Taça de 
Portugal e, agora, para o 
campeonato nacional da 
III Divisão.

Ao intervalo, o marca-
dor assinalava 25-14 a fa-
vor dos bracarenses e isso 
mostrava bem a diferença 
em todos os capítulos en-
tre ambas as equipas, quer 
defensivamente e ofensi-
vamente.

Na segunda parte, nada 
se alterou, tendo o Arse-
nal da Devesa carimbado 
a vitória com um resulta-

Arsenal da Devesa 
bateu Lusitanos

DM

ANDEBOL – III DIVISÃO NACIONAL

do de 41-28.
Com esta vitória a equipa 

arsenalista continua invic-
ta neste campeonato, aliás,
é a única que tem esse 
previlégio e, por isso, co-
manda, isolada, a classifi-

cação desta zona da pri-
meira fase do campeonato 
nacional da III Divisão, es-
tando, por isso, muito pró-
xima do apuramento para 
a segunda fase.

Este sábado (17h00), o 

Arsenal da Devesa dispu-
ta os 16-avos-de-final da 
Taça de Portugal. A tur-
ma minhota recebe, no 
Pavilhão Flávio Sá Leite, 
a equipa Alentejana do NA 
Redondo.
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Golo de Pedro Spínola no Top 5 - MSN Desporto - Artigo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02/12/2013

Meio: MSN Online

URL: http://desporto.pt.msn.com/golo-de-pedro-sp%c3%adnola-no-top-5-1

/

 
Actualizado: Mon, 02 Dec 2013 15:24:42 GMT
 
 Golo de Pedro Spínola no Top 5
Sportinveste Multimédia
Golo de Pedro Spínola no Top 5
 
Jogador do FC Porto foi eleito para o sete ideal da sétima jornada da fase de grupos da Liga dos
Campeões e um dos seus golos entrou para o Top 5.
A Federação Europeia de Andebol elegeu um dos oito golos marcados por Pedro Spínola ao Kolding
como um dos cinco melhores da sétima jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Foi na
receção do FC Porto aos dinamarqueses, no Grupo B, liderado pelos alemães do Kiel.
O lateral-direito do FC Porto viu, assim, um dos seus golos receber uma distinção e pertencer a uma
restrita elite da modalidade.
O jogador do FC Porto integrou ainda o sete ideal da jornada, entrando numa equipa em que estão o
guarda-redes Niklas Landin (Rhein-Neckar Lowen), Uwe Gensheimer (Rhein-Neckar Lowen), Kornel
Nagy (Dunkerque), Aaron Palmarsson (THW Kiel), Mario Sostaric (Gorenje Velenje) e Uros Bundalo
(Dínamo de Minsk).
Fonte: OJOGO
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ANDEBOL
| Nuno Gonçalves | 

O andebol masculino da UMinho venceu
o I Torneio de Apuramento (TA) que se
realizou na Covilhã, derrotando na final a
Académica por 15-11. Com este resulta-
do, eleva-se para cinco anos o período de
invencibilidade em competições nacio-
nais universitárias dos minhotos.

A cidade beirã acolheu o I TA de Ande-
bol Masculino e Feminino, tendo esta
prova contado com a presença de nove
equipas masculinas e cinco femininas.

A UMinho fez-se representar apenas no
masculino, apresentando-se mais uma vez
como a natural candidata à vitória final.
Este TA tinha tudo para ser apenas mais
outro TA, não fosse o facto de no caso dos
minhotos (como seria de esperar) ven-
cessem todos os jogos, elevariam para
cinco anos o seu período de invencibili-
dade em provas da FADU.

Conscientes desta marca histórica, os
atletas de Gabriel Oliveira mostraram-se
mais uma vez à altura das responsabili-
dades e não ficaram aquém das expectati-
vas.

Na fase de grupos, frente aos conjuntos
do IPLeiria e da AAGuarda, a equipa
voltou a fazer jus ao seu nome e venceu,
respectivamente, leirienses e guardenses
por 19-5 e 21-4.

Na meia-final, contra a AAUAv, velha
rival de duelos históricos, os minhotos
voltaram a triunfar (22-17) e garantiram a
presença na final. Na outra partida, a
Académica venceu a equipa da casa, a
AAUBI por 19-18.

A final, como seria de esperar, ficou
marcada por mais uma boa exibição da
UMinho, que venceu a Académica por
15-11 e iniciou desta forma, em grande
estilo a defesa do seu título nacional.

Para Gabriel Oliveira, treinador dos
minhotos, era importante “entrar com o
pé direito e dar desta forma um passo ru-
mo ao grande objectivo da época: revali-
dar o título nacional”. O técnico quis ain-
da destacar a “experimentação dos novos
atletas”, que se mostraram à altura das
responsabilidades. Relativamente ao fac-
to histórico de estar cinco anos sem sofrer
derrotas, a resposta foi curta e esclarece-
dora: “é fruto de muito e bom trabalho
que realizamos”.

AAUMinho venceu
torneio de apuramento
disputado na Covilhã
CINCO ANOS DE INVENCIBILIDADE. A equipa masculina
de andebol da Universidade do Minho conquistou o triunfo
no Torneio de Apuramento que se realizou na Covilhã
e aumentou para cinco anos o período de invencibilidade.

DR

Equipa minhota continua a demonstrar toda a sua qualidade e hegemonia no andebol universitário
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I Divisão Nacional
ABC/UMinho não
facilita e assume
liderança da prova
à condição

A 14.ª jornada do Campeonato
Nacional de Andebol da I Divisão
trouxe um novo líder ao cam-
peonato, ainda que à condição,
uma vez que o ABC/UMinho,
com os três pontos que somou
com o triunfo sobre o Passos Ma-
nuel, por 18-26, somou 36 pon-
tos e subiu ao primeiro lugar da
tabela classificativa. No entanto,
isto acontece apenas porque
quer o Benfica, quer o Sporting,
quer o FC Porto ainda têm me-
nos jogos disputados.
Por sua vez, a equipa do Fafe não
foi, ontem, feliz na recepção ao
Sp. Horta, tendo averbado uma
derrota por apenas um golo de
diferença (30-31).
Com este resultado, a equipa fa-
fense mantém-se em situação
complicada na tabela classifica-
tiva, ocupando o penúltimo lu-
gar com 18 pontos somados
Os resultados de ontem foram os
seguintes:
Passos M.-ABC/UMinho, 18-26
Fafe-Sp. Horta, 30-31
Madeira SAD-ISMAI, 28-26.
Hoje disputa-se apenas um en-
contro que coloca frente-a-fren-
te as equipas do Belenenses e
Águas Santas.
Os restantes jogos desta 14.ª jor-
nada do Campeonato Nacional
de Andebol da I Divisão dispu-
tam-se apenas no próximo dia 4
de Dezembro, com os confrontos
entre Avanca e Sporting e o due-
lo sempre intenso entre o FC Por-
to e o Benfica.

§andebol

Página 20



A21

  Tiragem: 8000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 22

  Cores: Cor

  Área: 26,79 x 32,16 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 51102526 01-12-2013

FUTEBOL
| Rui Serapicos | 

Os dirigentes federativos e asso-
ciativos que assinaram ontem
em Esposende, com a Câmara
Municipal, protocolos de com-
participação elogiaram a autar-
quia por prosseguir com os
apoios aos escalões de forma-
ção, apesar dos tempos difíceis.

“Esta parceria é um exemplo”,
disse, Carlos Azevedo, da Asso-
ciação de Patinagem do Minho.

“É um sinal de esperança para
a prática de desporto de muitos
jovens”, comentou Manuel Mo-
reira, da associaão de Andebol
de Braga, fazendo questão de
lembrar o desaparecido Manuel
Ribeiro e a sua acão a favor do
andebol feminino no Centro
Scial de Juventude de Mar. 

Manuel Machado, da Associa-
ção de Futebol de Braga, realçou
a  “muito importante” vertente
social e cultural implícita à prá-
tica desportiva.

MODALIDADES
| Rui Serapicos | 

Taxas de filiação e de inscrição,
cartões e seguros dos atletas nas
associações regionais de ande-
bol, futebol, patinagem e ainda
nas federações portuguesas de
canoagem, karaté e taekwondo.
Estes são custos que a Câmara
Municipal de Esposende assume
na época 2013/2014 para prati-
cantes dos escalões de formação
inscritos em clubes com sede no
município.

Ontem, na IV Gala de Distin-
ção do Mérito Desportivo, o Au-
ditório Municipal de Esposende
encheu para homenagear atletas
de clubes do concelho que mais
se distinguiram em diversas mo-
dalidades. A sessão principiou
com a Banda de Música de Beli-
nho a interpretar ‘We Are The
Champions’ e prosseguiu com a
assinatura pelos dirigentes des-
portivos presentes dos protoco-
los de comparticipação.

No que respeita à canoagem, a
autarquia assegura pagamentos
da inscrição e sde eguros dos
atletas que representem, nos es-
calões de juniores, juvenis, ini-
ciados, infantis e menores, a As-
sociação Rio Neiva, o Clube
Náutico de Fão e o Grupo Cultu-
ral, Desportivo e Recreativo de

Gemeses.
Quanto ao futebol, são conten-

plados nos escalões de benja-
mins, infantis, inciados, juvenis
e juniores os inscritos em clubes
como AD Esposende, Centro
Social Juventude de Belinho,
Clube de Futebol de Fão, Estre-
las de Faro, Forjães, FC Mari-
nhas e U. D Vila Chã. São ainda
abrangidos a Associação de Ka-
raté de Apúlia e o Taekwondo
Clube de Esposende.

Benjamim Pereira, o presiden-
te da autarquia esposendense,

usou da palavra tendo como
imagem de fundo um retrato de
Alex Marques — o futebolista
do Tourizense natural da fregue-
sia de Belinho,  recentemente fa-
lecido. 

O edil ia pedir um minuto de
silêncio em sua homenagem,
mas a assistência correspondeu
com um minuto de aplausos.

Rendido o respeito pelo jovem
atleta, o presidente da Câmara
Municipal de Esposende lem-
brou que no ano 2013 dois espo-
sendenses sagraram-se cam-

peões do mundo (João Ribeiro
em canoagem e Paulo Gonçal-
ves em motociclismo).

O autarca aproveitou para re-
forçar o argumento da aposta nas
modalidades desportivas, sus-
tentando que por essa via se dá
resposta “a muitos problemas da
sociedade” e criticou os que
consideram excessiva a dotação
do município para o desporto,
lembrando que vozes nesse sen-
tido fizeram-se ouvir na assem-
belia municipal de sexta-feira
que terminou de madrugada.

Câmara de Esposende renova
apoio às actividades desportivas
DIRIGENTES FEDERATIVOS E ASSOCIATIVOS de várias modalidades assinaram ontem com a Câmara
Municipal de Esposende protocolos que contemplam a comparticipação da autarquia em despesas com
formalidades e apólices de seguros para os praticantes dos escalões de formação.

RUI SERAPICOS

Benjamim Pereira, presidente da câmara municipal de Esposende, com imagem de Alex Marques ao fundo

RUI SERAPICOS

Dirigentes associativos e federativos de diversas modalidades assinaram ontem em Esposende proptocolos com autarquia

Dirigentes elogiam
apoio à formação
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ESPOSENDE
Autarquia 
renova apoio 
ao desporto
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Andebol: FC Porto prepara receção ao Kif Kolding

http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=100113ca-fbe3-42ec-ba14-

a7dba74e77f8&userId=cea27784-a7a8-429c-b774-b23c6950c0bc

/

 
FC Porto prepara receção ao Kif Kolding na Liga dos Campeões em andebol. Declarações de Miguel
Sarmento, FC Porto
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   J V E D  Gm-Gs  Dif. P

1 Xico Andebol 10 9 1 0 329:235 94 29
2 Ac. S. Mamede 10 8 1 1 290:245 45 27
3 Porto B 11 8 0 3 305:286 19 27
4 Ginásio Stº. Tirso 10 8 0 2 304:259 45 26
5 Santana 10 6 0 4 291:262 29 22
6 Marítimo 9 5 2 2 243:225 18 21
7 Gaia 10 5 1 4 277:265 12 21
8 S. Bernardo 10 4 0 6 255:277 -22 18
9 Fermentões 10 3 2 5 256:279 -23 18
10 Sanjoanense 10 3 0 7 242:269 -27 16
11 Infesta 11 2 1 8 274:308 -34 16
12 Módicus 9 2 1 6 215:243 -28 14
13 Académico 10 1 1 8 228:299 -71 13
14 Oleiros 10 1 0 9 231:288 -57 12

Marítimo - Santana 28:25 
G. Stº. Tirso - Fermentões 29:23 
S. Bernardo - Porto B 27:30 
Gaia - Sanjoanense 22:24 
Xico Andebol - Módicus 43:22 
Oleiros - Ac. S. Mamede 17:26 
Infesta - Académico 26:29 

ANDEBOL - 1ª DIVISÃO

10ª jornada

Marítimo - Ginásio Stº. Tirso 
Fermentões - S. Bernardo
Porto B - Infesta 29:26 
Sanjoanense - Xico Andebol
Módicus - Oleiros
Santana - Ac. S. Mamede
Académico - Gaia

11ª jornada

XICO ANDEBOL 43
Ricardo Castro, Tiago Cunha (3), Gustavo Castro, 
Pedro Correia (3), João Santos (5), Mário Peixoto 
(2), André Caldas (2), Rui Oliveira (2), Pedro Car-
valho, Luís Sarmento (6), João Gonçalves (6), Rui 
Lourenço (9), Nuno Silva (2) e Daniel Santos (3)

T: EDUARDO RODRIGUES

Bruno Almeida, Rui Costa, Paulo Barbosa (4), Nuno 
Loureiro (2), Ruben Oliveira (3),  José Ribeiro (5), 
Ivo Sousa, João Ferreira (1), João Carvalho (2), 
Paulo Moura e João Faria (5)

T: RUI MOREIRA
LOCAL: Pavilhão do D.F.H.
Árbitros: Fernando Costa e Diogo Teixeira

MÓDICUS 22

REPORTAGEM DE
REDACÇÃO

Na primeira parte, o Xico Andebol sofreu apenas sete golos. Ape-
sar de ter abrandado o ritmo no segundo tempo, alcançou a vitória 
mais expressiva da temporada. Segue-se uma paragem.

As melhores previsões confir-
maram-se, com naturalidade. 
O Xico Andebol cilindrou o 

Módicus (43-22) num encontro que fica 

para a história. Pela primeira vez, o Xico 
Andebol ultrapassou a barreira dos 40 
golos, marcando quase o dobro do seu 
frágil adversário, sério candidato a ser 
despromovido de escalão face ao fraco 
rendimento que tem revelado. Mais 
uma vez, o Xico Andebol deixou bem 
claro que todos os os jogos devem ser 
encarados com o máximo de empenho, 
por aí se explica um resultado tão dila-
tado diante de uma equipa que, à par-
tida, não motivava os comandados por 
Eduardo Rodrigues.

Os primeiros 30 minutos foram jo-

Líder
cilindrou
Módicus
sem piedade

gados com muito acerto por parte do 
Xico Andebol, sempre eficaz no ataque 
e com muito acerto nas acções defen-
sivas. Ao intervalo, a vantagem dos 
vimaranenses já era de 16 golos, pelo 
que é natural que a segunda parte tenha 
sido marcada por um ritmo menos in-
tenso, também por culpa das altereções 
promovidas pelo treinador Eduardo 
Rodrigues. Na segunda parte, os vima-
ranenses, mesmo dominando todas as 
incidências da partida, consentiram que 
o Módicus marcasse mais do dobro dos 
golos - foram 15 - o que tornou o resul-
tado um pouco menos pesaroso para os 
visitantes.

Segue-se agora um interregno do 
campeonato, fruto do adiamento do 
jogo com a Sanjoanense. O encontro 
terá lugar apenas no dia 7 de Dezembro, 
um sábado. De resto, esse fim-de-sema-
na será exigente para os vimaranenses, 
que no dia 8 defrontam o Boa Hora, em 
partida a contar para os dezasseis-avos-
de-final da Taça de Portugal, também 
fora de casa. De qualquer das formas, o 
Xico Andebol apresenta-se como favo-
rito para os dois jogos, como tem reve-
lado ao longo de uma época quase 100 
por cento vitoriosa, marcada apenas 
por um empate.
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Torneio Abertura
Jornada 12 (Esc. Artur Gonçalves)

CD Torres Novas, 22 / Casa do Benfica no Entroncamento, 11

CDTN – Tomás Tito; Rodrigo Calado, Rui Pereira (2), 
Tiago Amado (2), Ricardo Domingues (8),Bernardo Ribeiro 
(7), Bernardo Maia (2), João Rodrigues, Bruno Marques, João 
Costa (1).

A nossa jovem equipa disputou no passado Domingo 
17 de Novembro o seu Terceiro jogo da época contra a Casa 
do Benfica no Entroncamento, um adversário muito à nossa 
semelhança no entanto não podemos de deixar de elogiar os 
nossos atletas que se bateram com muita garra, demonstrando 
toda a sua dedicação e evolução, mas ainda é preciso continuar 
a trabalhar, temos um longo caminho pela frente. 

Agradecer o trabalho do treinador, Prof. Sérgio Galvão 
pelo seu empenho com a equipa, do qual se vai notando me-
lhorias de jogo para jogo. Mais uma vez registamos com agra-
do a presença dos pais dos atletas no apoio à sua equipa. 

* * *
Domingo 23-11-2013 pelas 16,00h, 

comparece para apoiares a tua equipa. 

ANDEBOL/O.A.A.

Torres Novas / CA Salvaterra Magos
(Esc. Artur Gonçalves)   

SE GOSTAS DE PRATICAR DESPORTO 
VEM JUNTA-TE A NÓS

Treino para rapazes ou raparigas nascidos entre 2005 e 
2009 sábados às 11,30 h no Pavilhão da Escola Artur Gon-
çalves.

Treino às terças e quintas às 18,30 h no Pavilhão da 
Escola Artur Gonçalves para jovens nascidos entre 2001 e 
2004.
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Jovens alcanenenses regressaram de Istambul e venceram derby com as leirienses

Paula DE olivEira

andebOl

JAC vence Juve Lis no campeonato depois 
de afastada das competições europeias

A equipa sénior do JAC-Alcanena teve um 
fim-de-semana agri-doce. No sábado perdeu 
em casa com Istanbul Maltepe BGSK por 
25-28 e ficou arredada da Challenge Cup 
mas, no domingo, venceu na recepção ao 
Juve Lis, para o Campeonato Nacional de 
Seniores Femininos.

Para o encontro com as turcas, o JAC 
entrou em campo com uma missão quase 
impossível, já que trazia da primeira mão uma 
desvantagem de 11 golos (40-29). Apesar de 
o jogo em Portugal ter sido mais equilibrado, 
não chegou para seguir em frente na prova. 
As turcas entraram melhor no jogo e o JAC 
ao intervalo já vencia por 8-15.

A segunda parte acabou por ser bastante 
mais equilibrada mas não o suficiente para 
recuperar completamente. Istanbul Maltepe 
BGSKacabaria por vencer por 25-28. Antes 
da viagem de regresso à Turquia, todo o 
staff, bem como a equipa de arbitragem, 
foram (bem) recebidos na sede do JAC, com 
comida e bebida.

Jogo emocionante 
com “rivais” de Leiria

No domingo, em Alcanena, o JAC e Juve Lis 
disputaram um jogo com um final emocionante, 

que terminou com uma vitória pela diferença 
mínima para a equipa da casa. O jogo começou 
equilibrado mas foi a Juve Lis que conseguiu 
adiantar-se no marcador. O Jac-Alcanena 
recuperou (7-7), mas a Juve Lis voltou para 
a frente do marcador e saiu para intervalo a 
ganhar por 10-13.  O JAC, que andou todo o jogo 

a correr atrás do resultado, equilibrou o jogo 
na ponta final, assegurando a vitória no último 
minuto de jogo, por 21-20. Neuza Valente fez 
8 dois 21 golos da equipa alcanenense, sendo 
a segunda melhor marcadora do campeonato, 
com 65 golos. À sua frente na lista está Patrícia 
Rodrigues, também do JAC, com 69 golos.

Disputou-se no sábado a segunda jornada da 

eas duas, a 28 de Dezembro, vai ser decisivo. Para 
o campeonato, o Alcanenense regressa amanhã à 

A vitória de 8-3 sobre o U. Almeirim na última 
jornada permitiu à casa da Benfica da Golegã 

em Salvaterra de Magos a quatro bolas. Na 
próxima jornada há um apetecível Riachense/
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andebOl
Cd tOrres nOVas, 22 - Cb entrOnCamentO, 11
CDtN: tomás tito; rodrigo Calado, rui Pereira (2), tiago amado (2), ricardo 
Domingues (8),Bernardo ribeiro (7), Bernardo Maia (2), João rodrigues, Bruno 
Marques, João Costa (1).

Luta e arreganho 
A jovem equipa de andebol do CDTN disputou no passado domingo, dia 

17, o seu terceiro jogo da época,  com a Casa do Benfica no Entroncamen-
to. Os torrejanos bateram-se com muita garra, demonstrando toda a sua 
dedicação e evolução. Apesar de se notarem melhorias de jogo para jogo, 
ainda é preciso continuar a trabalhar, pois há um longo caminho pela frente. 
Sérgio Galvão é o responsável técnico pela equipa, que no domingo tem 
pela frente o CD Salvaterrense, às 16 horas, no pavilhão da ESAG. O andebol 
do CDTN continua à procura de novos atletas: os treinos para rapazes ou 
raparigas nascidos entre 2005 e 2009 decorrem aos sábados, às 11h30, 
no pavilhão da escola Artur Gonçalves. Às terças e quintas os treinos são 
às 18h30, para jovens nascidos entre 2001 e 2004
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Andebol

A pensar na fase de apuramento para o Campeonato da Europa de Andebol

Selecções sub-18 de Portugal e Russia estão em Rio Maior
As selecções de andebol, no

escalão de juniores sub18, de Por-
tugal e Rússia encontram-se em
estágio no Complexo Desportivo de
Rio Maior. A selecção russa chegou
no sábado, dia 16 de Novembro,
cumprindo um estágio de 13 dias,
até dia 28, enquanto a selecção de
Portugal chegou na segunda-feira,
ficando em Rio Maior até dia 24.

Durante este período, as duas

selecções vão realizar, entre si, três
jogos de treino, agendados para os
dias 21 (17h00), 23 (17h00) e 24 de No-
vembro (11h00), no Polidesportivo.

Para a selecção de Portugal es-
te é o primeiro estágio da época.
Os atletas e equipa técnica concen-
traram-se no Centro de Estágios e
Formação Desportiva pela manhã,
realizando à tarde a primeira das
oito sessões de treino programa-

das. Este estágio, e os jogos de
treino, fazem parte da preparação
para a qualificação do Campeo-
nato da Europa de Sub-18 masculi-
no, a ter lugar no início de 2014 (10
a 12 de Janeiro). Portugal vai inte-
grar o Grupo 1 de apuramento para
o Europeu, juntamente com as
formações da Alemanha, Finlân-
dia e Hungria, das quais as duas
primeiras classificadas garantem

o apuramento para a fase final do
Campeonato, a realizar na Polónia,
entre 14 e 24 de Agosto de 2014.
Para o estágio e jogos com a Rús-
sia, o seleccionador, Dragoslav Pu-
nosevac (Duda), chamou à selec-
ção dezasseis atletas.

Já a selecção russa, comanda-
da por Alexander Alexeyev e Alex-
ander Kovalenko, conta com 21
atletas que se preparam igualmen-

te para a qualificação do Campeo-
nato da Europa de Sub-18. Os rus-
sos estão inseridos no Grupo 5, jun-
tamente com as suas congéneres
de Israel, Suíça e Áustria. De resto,
Alexander Alexeyev considera que
se trata de um grupo acessível,
com selecções pouco relevantes no
panorama do Andebol internacio-
nal e que, em princípio, o apura-
mento não será um problema.  

A selecção russa apresenta-se em Portugal com bastante confiança no apuramento. Os portugueses também já preparam em Rio Maior o apuramento para o Campeonato da Europa de 2014 na Polónia.
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g No passado sábado o Sporting da
Horta arrancou para a segunda volta
da primeira fase do Campeonato
Nacional de Andebol com uma deslo-
cação ao Funchal. Os faialenses leva-
ram a melhor sobre o Madeira SAD,
repetindo a vitória caseira da primeira
volta, desta vez por 25-28.

Nos outros jogos da jornada, o
ISMAI perdeu em casa com o Braga
(20-30), o Benfica foi a Fafe vencer
os locais (23-30), o Belenenses foi
derrotado em casa pelo Sporting (21-
22) e o Águas Santas foi a casa do
Passos Manuel vencer por 26-32.
Nesta jornada falta jogar o
Avanca/Porto, agendado para dezem-
bro, já que este fim de semana os
campeões nacionais jogaram para a
Liga dos Campeões, tendo perdido
frente aos polacos do Wisla Plock.  

Nas contas da tabela, e estando o
Porto com um jogo em atraso, o

Sporting lidera com 32 pontos, os
mesmos que o Benfica. Seguem-se
Porto (31 pontos), ABC (30) e Águas
Santas (30). O Sporting da Horta é
sexto, com 24 pontos. Na sétima posi-
ção da tabela está o Belenenses (20
pontos), seguido de Madeira SAD
(19), Passos Manuel (18), Fafe (17),
ISMAI (16) e Avanca (15).

Este sábado joga-se a segunda jor-
nada, com a equipa de Filipe Duque a
receber no Pavilhão da Horta, às
21h00, o Passos Manuel. 

Os faialenses vão querer a desforra
do jogo da primeira volta, onde perde-
ram por 25-20. Nos outros jogos da
13.ª jornada, o ISMSAI recebe o
Avanca, o Belenenses joga na Luz
frente ao Benfica, o ABC recebe o
Madeira e o Fafe joga em casa do
Águas Santas. O jogo grande da jor-
nada opõe Sporting e Porto, em casa
dos Leões. mp 

ANdebOl – CAMPeONATO NACIONAl

Sporting da Horta
recebe passos
manuel

DR
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ANdebOl
sporting da

Horta recebe
passos manuel

PÁGINA 09
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Andebol com muita emoção em Vouzela 
numa dupla jornada da Associação

S. Miguel do Mato

S. Miguel
do Mato
Joaquim Fernandes

No passado sábado, dia 16 de Novembro, 
disputou-se uma dupla jornada de andebol no 
Pavilhão Municipal de Vouzela, as duas equipas 
de infantis da Associação S. Miguel do Mato.

Começaram primeiro os infantis masculinos 
para disputar a 4ª jornada, do campeonato regio-
nal da Associação de andebol de Viseu, contra 
a equipa do Académico de Viseu. Tal como se 
previa, foi um jogo muito equilibrado. Na 1ª 
parte a equipa da casa começou muito ansiosa à 
procura de jogar muito bem e rápido o que fez 
com que se precipitassem bastante nos minutos 
iniciais permitindo à equipa de Viseu alguma 
superioridade no resultado. A 2º parte teve con-
tornos bem diferentes. A atitude e concentração 
dos nossos atletas foram maiores assim como 
a eficácia nas oportunidades de golo criadas. 

Infantis masculinos vencem 16-14

Infantis femininas empatam 17-17

Continua na página seguinte>
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Também importante, foi o apoio que se fez sentir 
na bancada, principalmente das atletas femininas 
que foram incansáveis nas palavras e cânticos de 
incentivo aos seus colegas. Este ambiente positivo 
foi determinante para a superioridade criada pelos 
nossos atletas que se traduziu numa vitória por 16-
14. No final do encontro, os atletas e treinadores 
de ambas as equipas cumprimentaram-se e era 
evidente a alegria dos atletas de S. Miguel do 
Mato que não se contiveram nos festejos.

De seguida foram as infantis femininas que 
entraram em campo para disputar a 3ª jornada do 
campeonato regional da Associação de Andebol 
de Aveiro, contra a equipa de Valongo do Vouga 
(B). Esperava-se um jogo difícil, tal como nas 
jornadas anteriores, o que se verificou. No segui-
mento das emoções do jogo anterior, as meninas 
deram uma resposta ainda mais emocionante. 
As dificuldades sentidas na 1ª parte traduziram-
-se num resultado negativo ao intervalo por 
diferença de 4 golos. Na 2ª parte verificou-se 
uma reviravolta no marcador com os últimos 
5 minutos a serem de altíssima emoção, pois 
as meninas de S. Miguel do Mato recuperaram 
de uma desvantagem de 5 golos conseguindo 
alcançar o empate de 17-17 no último segundo 
do jogo. É de salientar o espírito de sacrifício 
notório das meninas, pois algumas terminaram 
o jogo no seu limite de esforço. Foi também 
determinante, o apoio que os rapazes retribuíram 
na bancada pois também foram incansáveis nas 
palavras e cânticos de apoio às suas colegas. No 
final, atletas e treinadores de ambas as equipas 
cumprimentaram-se e era evidente a satisfação 
no rosto das meninas e dos treinadores da equipa 
de S. Miguel do Mato que festejaram o grande 
espectáculo que foi proporcionado. 

Esta foi a primeira de várias jornadas duplas 
que se irão realizar no Pavilhão Municipal de 
Vouzela. O ambiente vivido no passado sábado 
foi o início daquilo que pretendemos para o 
futuro: O ANDEBOL, UMA REFERÊNCIA 
NO CONCELHO DE VOUZELA.

Próxima jornada
Infantis Masculinos: sábado, 23 de No-

vembro às 11h no Pavilhão Municipal de S. 
Pedro do Sul 

Infantis Femininos: sábado, 23 de Novem-
bro às 15h no Pavilhão Municipal de S. Pedro 
do Sul 

Festand Bambis: Domingo, 24 de Novem-
bro às 15h no Pavilhão Municipal de Vouzela.

O coordenador: Jorge Marques
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