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“Equilíbrio torna jogo importante”
ABC/UMINHO recebe, amanhã, o Águas Santas, em jogo da 9.ª jornada do campeonato nacional. Técnico Carlos Resende lembra
o equilíbrio patente esta época na competição. Treinador bracarense apela ao apoio do público. Jogo é às 21 horas.
ANDEBOL

+ mais

| Joana Russo Belo |

As emoções do campeonato nacional de Andebol 1 regressam,
amanhã, ao Pavilhão Flávio Sá
Leite, com o ABC/UMinho a receber o Águas Santas, em jogo
da 9.ª jornada. Equipas estão na
frente da classificação, em igualdade pontual, numa prova esta
temporada marcada por equilíbrio entre os principais candidatos. Por isso, o técnico Carlos
Resende realça a importância
deste encontro.
“Estamos a falar de cinco equipas que estão separadas por um
ponto, caso o FC Porto vença
[tem um jogo em atraso] irá para
a frente, mas a distância dos cinco primeiros classificados é mínima. Neste momento está a ser
um campeonato pautado por um
equilíbrio”, lembrou o treinador,
admitindo que esse “equilíbrio
torna ainda mais importante o
nosso próximo jogo, contra um
adversário que tem feito excelentes resultados e está no grupo
da frente”.
Depois do último triunfo frente
ao ISMAI, por 42-29, o treina-

ABC/UMinho recebe,
amanhã, no Pavilhão
Flávio Sá Leite, o Águas
Santas.
Jogo é a partir das
21 horas e conta para
a 9.ª jornada do
campeonato nacional.

JRB

Cumpridas oito jornadas,
ABC/UMinho é terceiro
classificado, soma 20
pontos, os mesmos de
Benfica, Sporting e
Águas Santas.
O FC Porto tem 19,
mas um jogo a menos.

Carlos Resende e Carlos Siqueira fizeram a antevisão ao jogo de amanhã, com o Águas Santas

dor bracarense apela ao público,
para encher o pavilhão: “o apoio
do público tem sido, extremamente, importante. Estamos a
trabalhar no sentido de termos
aqui na quarta-feira uma boa

moldura humana. A ideia é suplantar o jogo com o Sporting”,
apelou, lembrando que a equipa
“está num bom momento e a
praticar andebol de boa qualidade”, qualidades que motivam o

público.
“Frente ao ISMAI viram 42
golos e a nossa expectativa é,
que apesar das dificuldades do
adversário, consigamos construir uma atmosfera favorável e

um bom espectáculo”, rematou.
Em termos de plantel, Nuno
Rebelo foi baixa frente ao Benfica e ISMAI, mas tudo indica que
volte amanhã à competição com
a camisola do ABC/UMinho.
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Faleceu o andebolista
“Veloso” da ADS
Obituário O jogador integrava a
equipa de veteranos da Associação
Desportiva Sanjoanense
D.R.

Alberto Oliveira e Silva
Morreu, na madrugada de sábado passado, num acidente
de carro, no IC2, junto ao Estádio Carlos Osório, em Oliveira
de Azeméis, Carlos Jorge Veloso Pereira, de 41 anos.
Contabilista de profissão, era
casado com Dalila Valente de
Sá e pai de Sofia, uma menina

de cinco anos. Acrescente-se
que era irmão do artista plástico Fernando Veloso, natural
de S. João da Madeira e residente em Fornos, no município de Santa Maria da Feira.
Conhecido como “Veloso” na
quadra de jogo, ingressou no
andebol da Associação Desportiva Sanjoanense (ADS) em
1987. Passou por todos os escalões de formação, não tendo,
porém, jogado na equipa sénior. Recentemente, voltou ao
clube para integrar a equipa de
veteranos. E vinha de um jogo,
em Avanca, quando se deu o
despiste fatal.
O seu funeral realiza-se hoje,
pelas 17 horas, na Igreja Matriz
de S. João da Madeira, após o
que será sepultado, em jazigo
de família, no Cemitério Número 2 desta cidade. Trata da
cerimónia fúnebre a Agência
Funerária José Pina, Lda., de
Oliveira de Azeméis, com filial
em S. João da Madeira. |
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Sp. Espinho já se estreou
a vencer no campeonato
Voleibol
Campeonato Nacional

A equipa do Sporting de Espinho alcançou, no domingo, a
primeira vitória no Campeonato Nacional da presente
época ao bater, nos Açores, o
Clube K, por 3-0, com os parciais de 29-27, 25-16 e 25-22.
Refira-se que os “tigres” tinham sido derrotados até
agora pelo Esmoriz (2-3), Benfica (1-3), Madalena (1-3) e
Fonte do Bastardo (1-3). Com
esta vitória diante do Clube K,
a equipa espinhense soma
quatro pontos e subiu ao oitavo
lugar da tabela, que é liderada
pela equipa do Madalena.
Refira-se ainda que, nesta
jornada, o Esmoriz e a Académica de Espinho foram derrotados pelo Caldas e Castêlo da
Maia, respectivamente.|

RESULTADOS
Ac. Espinho-Castêlo da Maia
Caldas-Esmoriz
Marítimo-Madalena
V. Guimarães-Vilacondense
Fonte Bastardo-Sp. Espinho
Clube K-Sp. Espinho
Classificação

1-3
3-1
0-3
3-0
3-1
0-3

J V

D

Sets

4 4

0

12-2 12

Fonte Bastardo 4 4

0

12-3 12

Benfica

3 3

0

9-2

9

Castêlo da Maia 4 3

1

8-4

9

Madalena

P

Caldas

4 2

2

8-8

7

V. Guimarães

4 2

2

8-6

6

Ac. Espinho

4 2

2

7-8

5

Sp. Espinho

5 1

4

7-12

4

Vilacondense

3 1

2

4-6

3

Esmoriz

4 1

3

5-11

2

Clube K

3 0

3

0-9

0

Marítimo

4 0

4

0-12

0

Próxima jornada
Marítimo-Caldas, Fonte Bastardo-Vilacondense, Clube K-Ac.
Espinho, Benfica-Esmoriz, Sp. Espinho-Castêlo Maia e V.
Guimarães-Madalena.
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A equipa de andebol do FC Porto viveu, anteontem, um momento histórico. Não só porque alcançou a
primeira vitória na Liga dos Campeões (22-21 na receção aos franceses do Dunkerque), mas também
porque o seu pivô, Tiago Rocha, tornou-se no primeiro jogador português a ser escolhido para o sete
ideal da competição. O internacional português foi decisivo no triunfo dos dragões, ao apontar 6 golos
(melhor marcador da equipa), com uma eficácia notável de 86 por cento, ajudando assim o FC Porto a
fugir ao último lugar do Grupo B e, simultaneamente, a sonhar com o acesso à fase seguinte da
Champions - qualificam-se os quatro primeiros de cada série. Logo após o encontro de anteontem no
Dragão Caixa, Tiago Rocha reconheceu, em declarações ao Porto Canal, que foi "um bom jogo", tanto
para a equipa como a nível pessoal, mas salientou que é preciso continuar a trabalhar. "Tive algumas
coisas boas, mas podia ter feito muito melhor. Sou perfeccionista mas estou satisfeito, porque
ganhámos." Prenda atrasada Com os 6 golos frente ao Dunkerque, Rocha elevou para 17 o total de
remates certeiros na fase de grupos da Liga dos Campeões, curiosamente o mesmo número
estampado nas costas da sua camisola nos dragões. Um prémio para a excelente qualidade
andebolística e empenho que o portista sempre coloca em campo e que constitui, também, uma
prenda atrasada, já que o pivô comemorou o 28.º aniversário apenas três dias antes do duelo com a
equipa gaulesa. Ao lado de Tiago Rocha, no sete ideal da 4.ª jornada da Champions, surgem alguns
dos melhores jogadores mundiais, como o ponta-direita do Kielce, Ivan Cupic - o outro representante
do grupo do FC Porto nesta equipa -, ou o lateral-direito macedónio do Barcelona, Kiril Lazarov. O
maior contingente é o croata, com três eleitos. Além de Cupic, figuram no sete ideal o guarda-redes
Mirko Alilovic (Veszprem) e o ponta-esquerda Ivan Nincevic (Dínamo Minsk). Os restantes eleitos são
o central esloveno Stas Skube (Velenje) e o lateral-esquerdo cubano Rafael Capote (Naturhouse La
Rioja). Siga-nos no Facebook e no Twitter.
, 22 outubro de 201303:59

Página 16

A17

ID: 50364439

21-10-2013

Tiragem: 5550

Pág: 16

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 8,38 x 11,16 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Colisão frontal mata
condutor de 41 anos
OLIVEIRA DE AZEMÉIS Um
homem, de 41 anos, morreu
durante a madrugada de sábado, após uma colisão frontal
entre um automóvel e um camião, no IC2.
Carlos Veloso, jogador de andebol de uma equipa de veteranos da Sanjoanense, não resistiu aos ferimentos e faleceu
ainda no local.
O acidente ocorreu pouco
depois da meia-noite de sábado, no IC2, junto ao Estádio
Carlos Osório, em Oliveira de
Azeméis, presumivelmente depois do condutor, residente em
São João da Madeira, ter entrado em despiste.
Ao local foram chamados os
Bombeiros Voluntário de Oliveira de Azeméis, que encontraram a vítima já em paragem

cardio-respiratória, tendo ainda tentado executar manoibras de reanimação.
O acidente foi presenciado
pelos colegas de equipa que
seguiam numa viatura imediatamente atrás da que era conduzida por Carlos Veloso, o que
os deixou em estado de choque.
Na sequência do sinistro, o
trânsito esteve interrompido
no IC2, durante cerca de três
horas, no âmbito da operação
montada pela GNR de Oliveira
de Azeméis e de São João da
Madeira.
Ao local também se deslocaram efectivos do Núcleo de Investigação de Crimes em Acidentes de Viação de Aveiro da
GNR, que irá tentar descortinar
o que originou a colisão. |
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DANIEL BRANDÃO, TREINADOR DO TERCEIRA BASKET, QUER VALORIZAR COLETIVO NA PROLIGA

“Capacidade defensiva
como imagem de marca”
fotografia pedro alves/DI

DANIEL BRANDÃO: “O Terceira não possui jogadores com capacidade para resolver jogos individualmente”

Há espaço para a juventude, não há lugar para individualismos e vai funcionar o coletivo. A estratégia do
Terceira Basket na Proliga assenta na defesa, afirma
o treinador Daniel Brandão. Manutenção prioritária.

Luís ALmeida |di
O TERCEIRA BASKET APRESENTA-SE PARA
A PRESENTE TEMPORADA COM UM PLANTEL REFORÇADO COM MAIS SOLUÇÕES,
MAS TAMBÉM ASSENTE NUMA BASE DE
CONTINUIDADE. QUAIS SÃO OS OBJETIVOS CONCRETOS PARA A EDIÇÃO DE
2013/14 DO CAMPEONATO DA PROLIGA?

O que nos foi pedido passa por assegurar a manutenção o mais rapidamente possível, embora, face ao
8.º lugar da época passada, é óbvio
que, internamente, queremos atingir o play-off. No entanto, sem assegurarmos a manutenção, não vamos
ter o pensamento em lugares superiores. O nosso intuito passa por
lutar jogo a jogo por cada vitória,
pois as nossas vitórias são sempre

muito difíceis. Aliás, é muito difícil
vencer qualquer partida na Proliga.
Queremos, vitória a vitória, concretizar o objetivo da manutenção.
Depois, lutaremos pela melhor classificação possível.
AGRADOU-LHE O COMPORTAMENTO DA
EQUIPA NOS PRIMEIROS DOIS JOGOS?

Sem dúvida e, no sábado, penso
que fomos uma agradável surpresa,
nomeadamente no plano defensivo,
pois limitámos uma equipa como a
Academia a 32 pontos, quando, duas
semanas antes, o mesmo adversário
nos tinha marcado por 73. Investimos bastante nesse aspeto durante a
semana de trabalho e a verdade é que
o comportamento foi fantástico. No
jogo de domingo, porém, apresen-

támo-nos um pouco mais cansados,
frente a um opositor de características diferentes, e não conseguimos
parar o jogo exterior deles, além dos
problemas causados pelas faltas,
que nos condicionaram.
Tal como na época passada, o Terceira não possui jogadores com
capacidade para resolver jogos individualmente. Para sermos competitivos, temos de ser uma verdadeira equipa. Por outro lado, também
não somos um conjunto com muito
talento ofensivo e, também aqui,
terá de ser o coletivo a resolver os
problemas. Para nós, defender bem
terá de ser uma imagem de marca.
O QUE ESPERA DOS TRÊS PRINCIPAIS
REFORÇOS: MATTHEW DEVINE, BRUNO

“Não fazia
sentido
mudar muitas
coisas”

CAVALCANTE E ALEXANDER KRAVSTOV?

Espero que, com as suas características e qualidade, possam ser uma
mais-valia para o coletivo. No entanto, volto a referir, não estou à
espera que, sozinho, algum deles
possa resolver os jogos. Espero,
apenas, que ajudem a equipa a ser
melhor. Este é um plantel escolhido
por mim para que o clube, face às limitações orçamentais, possa atingir
sustentabilidade financeira. Estou
satisfeito com este grupo e penso
que existe uma boa margem de progressão. Neste momento, o plantel
está fechado.
JOVENS
QUAL O PAPEL DENTRO DO GRUPO DE
TRABALHO DOS JOVENS FORMADOS NO
TERCEIRA, ELEMENTOS QUE, NA TEMPORADA TRANSATA, ASSUMIRAM A BASE
DA EQUIPA NA PROLIGA? SIGNIFICA QUE
HAVERÁ MENOS HIPÓTESES DE DAREM O
SEU CONTRIBUTO OU, PELO CONTRÁRIO,
ESTA É UMA REALIDADE MAIS PROPÍCIA À
SUA EVOLUÇÃO?

Jogadores como o Miguel Romão e
o Diogo Dias já Página
têm um 19
ano de ex-

ID: 50366912
periência e, no fundo, não partimos
do zero. Conhecem a competitividade da prova e já têm uma base que
lhes pode permitir uma integração
na equipa mais fácil. Os restantes
atletas são importantes para engrossar a equipa e certamente irão
ajudar, até porque apresentamos
sempre o handicap de ter dois jogos
consecutivos em casa e, logicamente, não poderemos estar limitados a
seis/sete jogadores. Terá de haver
rotação e todos têm de estar prontos para jogar.
COMO VIU A PRESTAÇÃO DESTES JOVENS
NA TEMPORADA ANTERIOR?

De duas formas. Primeiro, com
alguma surpresa, pois a Proliga é
exigente e estes jovens estavam
apenas habituados às competições
de ilha. Deram luta e foram muito
competitivos. O Miguel Romão, por
exemplo, segurou a equipa ao longo da época, nunca desistindo. Não
fez brilharetes e, muitas vezes, até
teve valorização negativa, mas é um
miúdo que deixa tudo em campo e
isto tem de ser valorizado. Depois,
é preciso realçar a coragem que o
treinador teve para lançar estes jovens e para confiar nas suas capacidades, pois a equipa foi colocada
nas mãos de jogadores com 16/17
anos, mas que responderam de forma brilhante. Na época passada, ao
longo da primeira volta, obtivemos
apenas uma vitória. Todavia, excetuando o segundo jogo, na receção ao Guifões, penso que tivemos
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“Terá de ser
o coletivo a
resolver os
problemas”
sempre a opção de os ganhar, sendo
competitivos. Houve alguma falta
de experiência e os reforços que
chegaram em janeiro vieram trazer
maior rotação. Passámos a conseguir atingir as fases decisivas dos
jogos com possibilidades de discutir a vitória.
Publicamente, quero agradecer ao
Vicente a oportunidade de ter trabalhado com ele. Foi quase como ter
uma ação de formação diariamente,
pois é um treinador com uma vasta
experiência, quer a nível da formação, quer no que toca ao ensino do
jogo. Foi alguém muito importante
para mudar algumas mentalidades,
principalmente dentro do próprio
clube. Paulatinamente, foi fazendo
acreditar que era possível ser competitivo com um plantel tão jovem,
melhorando individualmente os jogadores para que também a equipa
fosse melhor. Ensinou os jogadores
a treinar e deixou bases para que o
próximo treinador não partisse do
zero.
QUAL A REALIDADE ATUAL DA FORMAÇÃO NO CLUBE, SETOR QUE COORDENA?

A formação é uma imagem de marca
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do Terceira e que está refletida na
equipa sénior. Os objetivos passam
sempre por conseguir a qualidade
necessária para reforçar o plantel
principal. Neste momento, existem
algumas dificuldades nos escalões
mais baixos, nomeadamente quanto
à quantidade de atletas, e nas próximas gerações será difícil repetir o
sucesso das integrações de Miguel
Romão ou Diogo Dias. Queremos
criar uma base no minibasquete e
nos iniciados e implementar um
modelo de jogo que seja transversal
a todos os escalões, para que estes
jovens se possam identificar com
esse modelo, se possam desenvolver, progredir e, mais tarde, tenham
qualidade para serem
mais uma solução
nos seniores.
O
Terceira
tem feito um
trabalho muito meritório
na formação e
a prova são
as chamadas às seleções nacionais
do Fernando e
do Miguel.
BASE
APESAR
DAS CARAS
NOVAS,
QUE IMPORTÂNCIA TEM A

BASE DE CONTINUIDADE QUE MARCA O
PLANTEL DO TERCEIRA, NOMEADAMENTE
ATRAVÉS DOS IRMÃOS TOMASSI?

Trata-se de uma dupla que vem de
uma realidade ganhadora e de muito trabalho. São dois jogadores que
vêm alimentar a equipa com esse
espírito de trabalho e de sacrifício.
Têm as suas características próprias, um base e um extremo, mas
não viram a cara à luta. Partindo
da base da época passada, não fazia
sentido mudar muitas coisas, até
porque a equipa joga basicamente
da mesma forma, não obstante algumas nuances face às características
dos novos jogadores.
COMO PERSPETIVA O CAMPEONATO NA
PRESENTE ÉPOCA?

Honestamente, penso que será
um campeonato com menor qualidade em termos médios. Vão
existir três/quatro equipas um
pouco mais fortes, sendo que
as restantes vão lutar pelos
mesmos objetivos do Terceira.
Haverá equilíbrio, é certo, mas
clubes como Eléctrico, Dragon Force e Illiabum estarão
um pouco à
frente dos
restantes.

A importância de honrar
todos os compromissos
NUMA ALTURA EM QUE AS DIFICULDADES ECONÓMICAS SÃO TRANSVERSAIS
A TODA A SOCIEDADE E TRABALHANDO NUM CLUBE QUE, NOMEADAMENTE HÁ DUAS ÉPOCAS, ESTEVE ENVOLVIDO EM SITUAÇÕES MENOS POSITIVAS
FACE, PRECISAMENTE, A PROBLEMAS
FINANCEIROS, ESTÁ OBRIGADO A
DESEMPENHAR FUNÇÕES QUE VÃO
MUITO PARA ALÉM DAS ESTRITAMENTE
RELACIONADAS COM O SEU CARGO DE
TREINADOR?

Não é uma obrigação, é um gosto.
Como profissional, quero contribuir para que o clube melhore
noutras componentes que não
apenas os aspetos técnicos e táticos. Sinto que o clube tem algumas carências pelo facto de não
ter muitas pessoas disponíveis
para ajudar na organização. É um
clube organizado, mas pequeno,
e com poucas pessoas e não pro-

fissionais, daí que algumas áreas
necessitem de maior atenção,
nomeadamente a promoção e
a divulgação da marca Terceira. Isto poderá ser feito, tanto na
comunicação social como a nível
dos patrocínios e da publicidade.
Queremos dar um passo em frente e eu tenho ajudado nesse sentido. Assumo que tenho sido um
pouco mais do que treinador, ma
faço-o com todo o gosto.
A COMPONENTE FINANCEIRA É, DE
FACTO, UMA DIFICULDADE?

Sempre foi e basta referir que
temos um plantel consideravelmente mais barato do que aquele
que alinhava no CNB1. Dentro
das nossas limitações, tentamos
ser competitivos com o pouco dinheiro que temos. Porém, o mais
importante é a saúde financeira

do clube e tudo foi planeado para que os compromissos pudessem ser
todos honrados. Penso
que demos um passo em
frente nesse sentido na
época passada, altura em
que o clube tinha a imagem um pouco manchada
em virtude, principalmente, da dispensa dos três
norte-americanos. De facto,
eram poucos os jogadores
que queriam vir jogar para
o Terceira. Esta época foi totalmente diferente. A imagem
do clube no exterior está muito
melhor.
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7 Andebol. O FC Porto recebeu e venceu, ontem, os
franceses do Dunkerque, por
22-21, somando a primeira
vitória na presente edição da
Liga dos Campeões.
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Marítimo ganha ao Gaia
O Marítimo venceu, na
tarde de ontem, o FC
Gaia, em jogo que estava em atraso da 1ª
jornada do “Nacional”
de andebol da II Divisão, Zona Norte. Os
verde-rubros sentiram
algumas dificuldades mas, numa partida muito emotiva, ganharam por 30-29. No Pavilhão do Marítimo, pelo Marítimo
jogaram e marcaram: Francisco Freitas, João Fernandes,
Fred, Tiago Rodrigues, José Jesus, Paulo Moura (6), Bruno
Mendes (7), António Franhco (2), Diogo Abreu, João Teixeira
(5), Pedro Rodrigues (2), José Castro (3), João Rodrigues,
Márcio Abreu (5), João Gomes e José Santos. 1
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A final em masculinos será entre o 1º de Agosto e o Interclube e a feminina entre o D'Agosto e o
Petro.
A final da Taça de Angola em andebol em ambos os sexos, que acontece sexta-feira no pavilhão
principal da Cidadela, poderá definir as possíveis convocadas para o campeonato do Mundo em
femininos, no mês de dezembro na Sérvia, e os Africanos nas duas categorias em janeiro na Argélia.
A final da Taça de Angola em femininos opõe o Petro de Luanda, detentor do troféu, e ao 1º de
Agosto, campeã angolano. Estas equipas habitualmente fornecem o maior número de atletas ao
combinado angolano.
O selecionador de Angola, Vivaldo Eduardo, e o seu adjunto, Edgar Neto, vão tirar anotações, em
particular sobre as caras que se juntarão às habituais "inquilinas" do "sete" campeão de África.
O grupo que for chamado para o mundial na Europa, onde Angola deseja melhorar o oitavo lugar,
pode vir a ser a base da equipa que em Argel vai lutar pelo 12º título continental.
Nas últimas concentrações, nomeadamente o torneio das quatro Nações e torneio internacional do
Brasil, a equipa técnica de Angola, chamou algumas atletas juniores em detrimento das habituais
seniores que estavam indisponíveis como são os casos de Marcelina Kiala, Luisa Kiala (Petro de
Luanda), Lurdes Monteiro, Azenaide Carlos; Cristina Branco e Odete Tavares (1º de Agosto).
Os trabalhos começam na primeira semana do mês de novembro, com os habituais exames médicos
e processos administrativos.
A final em masculinos será entre o 1º de Agosto e o Interclube (detentor do título), partida onde o
selecionador Filipe Cruz, vai observar os jogadores.
A pré-seleção masculina começa a trabalhar também em novembro, e no mês seguinte vai cumprir
um estágio pré-competitivo num país Europeu.
O "sete" masculino trabalhou a última vez, em janeiro de 2012, quando disputou o africano disputado
em Rabat (Marrocos), onde ficou na sétima posição.
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ABC MARCOU 42 GOLOS AO MAIA/ISMAI

Goleada natural
ANTÓNIO SILVA

Carlos Martins em mais uma situação de finalização do ABC

LUÍS FILIPE SILVA

O ABC deu ontem mais
uma prova cabal que está
muito forte nesta época. A
goleada imposta ao Maia/
/ISMAI provou isso mesmo. Depois de ter enfrentado com galhardia a série de jogos mais complicada, os academistas mais
do que cumpriram a sua
obrigação: Ultrapassaram
de forma categórica o ISMAI e colaram-se ao Sporting e Benfica no topo da
classificação.
O equilíbrio propriamente dito só durou até
aos 20 minutos de jogo.
A partir daí o ABC disparou na frente e a equipa maiata mostrou-se impotente para travar o do-

bem secundados por Fámínio academista, mesmo
bio Vidrago.
com um José Pedro CoeÀ medida que o triunfo
lho inspirado com 10 gofoi ficando consolidado,
los apontados.
Carlos Resende foi lanA veia concretizadora do
çando no jogo alguns joABC foi tomando proporvens para lhes conceder
ções gigantescas e cedo se
mais minutos de utilizapercebeu que a esse ritmo
ção, tais como Dioa barreira dos 40 gogo Branquinho,
los seria ultrapasABC
Tomás Albusada.
continua
querque e VasO único sea somar bons
resulco Areias, que
não da exibitados neste ca
mpeoentrarem bem
ção academisnato da I Divi
são
e até marcaram
ta foi os 29 gonacional
alguns golos.
los concedidos,
Com este desfruto talvez de alfecho, o ABC cola-se ao
gum relaxamento provoSporting e Benfica como
cado pelo modo como deúnicas equipas do camcorreu a partida.
peonato com apenas duas
João Pinto (8), Hugo Roderrotas, enquanto que o
cha (6) e Carlos Martins
FC Porto tem um jogo em
(6) assumiram-se como
atraso.
finalizadores de serviço,

Segue-se o Águas Santas na próxima quarta-feira à noite.
Pavilhão Flávio Sá Leite, Braga
Árbitros: Mário Coutinho e Ramiro

Silva

ABC/UMinho

42

Humberto Gomes (Bruno Dias);
Fábio Vidrago (5), Hugo Rocha (6),
Pedro Marques (2), Carlos Siqueira
(3), Diogo Branquinho (2), Emanuel
Ribeiro, Ricardo Pesqueira (4), Carlos
Martins (6), Nuno Grilo (3), Nuno
Rebelo, Vasco Areias (2), Tomás
Albuquerque (1) e João Pinto (8).
Treinador: Carlos Resende

Maia/ISMAI

29

António Silva (Ivo Martins); Vasco
Costa (5), Diogo Rodrigues (1),
André Rei, José Coelho (10), João
Domingues. Rui Ferreira, João
Pinhal, Sérgio Caniço (9'), Alexandre
Relvas (1), Ricardo Soares, Sérgio
Martins (3), Diogo Sousa e António
Ventura.
Treinador: Paulo Sá
Marcha do marcador: 10’ (7-6); 20’
(12-10); 30’ (19-15); 40’ (27-20) e 50’
(32-25).

Resende não gostou da defesa
Carlos Resende valorizou o triunfo mas não gostou
que a defesa tivesse consentido 29 golos.
«Há que valorizar a vitória porque isso é que é importante. Entrámos no lote das equipas que têm duas
derrotas. Relativamente a este jogo, esperava um pouco
mais da defesa. Não esteve tão bem quanto seria de
esperar.
Foi muito bom termos marcado 42 golos mas sofrer
29 é muito», frisou o treinador dos academistas.

Paulo Sá: «Muitos golos sofridos»
«Foram muitos golos sofridos. Até aos 42 minutos
tivemos possibilidades de discutirmos o resultado mas
à medida que o ABC conseguiu seis e sete golos de
vantagem isso foi ficando cada vez mais difícil.
Tentámos lutar mas nem sempre o fizemos da melhor
maneira, daí este resultado tão expressivo. O Hugo Figueira não fez falta porque os outros guarda-redes têm
estado bem».
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ANDEBOL: TAÇA EHF
Sporting apurado
para a próxima fase
O Sporting apurou-se para a próxima fase da Taça
EHF de andebol, ao vencer os holandeses do HV KRAS
Volendam por 35-32, na segunda mão da segunda
ronda da competição. Depois de vencerem por 30-18
em casa, os “leões” viajaram até Volendam, na Holanda, para assegurarem a presença na terceira ronda
da prova.
A primeira parte foi bem mais equilibrada do que o
primeiro jogo, com a equipa “leonina” a apresentar uma
menor intensidade defensiva do que o habitual, chegando
ao intervalo com um empate a 18 no marcador.
Na segunda parte, os comandados de Frederico Santos
corrigiram algumas das falhas defensivas do primeiro
tempo e lançaram-se na frente do marcador. A partir
daí, o técnico “verde e branco” deu minutos de jogo
aos atletas menos utilizados e a equipa foi controlando
a vantagem, até ao resultado final de 35-32. Rui Silva
foi o melhor dos “leões”, somando oito golos.
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7 Andebol. O Sporting apurou-se para a próxima fase
da Taça EHF, ao vencer os
holandeses do HV KRAS Volendam por 35-32, na segunda mão da segunda
ronda da competição. Depois
de vencerem por 30-18 em
casa, os “leões” viajaram até
Volendam, na Holanda, para
assegurarem a presença na
terceira ronda da Taça EHF.
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Andebol maritimista
vence a Sanjoanense
Em jogo a contar
para o “nacional” da
II divisão, Zona Norte,
o Marítimo derrotou
ontem a equipa da
Sanjoanense, por 3019. Com 18-8 ao intervalo já favorável
aos pupilos de Frederico Machado, neste
encontro disputado
no Pavilhão do Marítimo, pelos verde-rubros jogaram e marcaram: F. Freitas, José Santos, João Gomes (1), João
Rodrigues (2), João Fernandes, José Castro (2), Bruno Mendes (7), Marco
Gil,Tiago Rodrigues, Márcio Abreu (2),António Franco (2), Diogo (2), Pedro
Rodrigues (4), Paulo Moura (5), João Jesus e João Teixeira (3). Hoje, o Marítimo volta a jogar no seu pavilhão, às 15h00, ante o Gaia. 1

Página 28

A29

ID: 50333192

18-10-2013

Tiragem: 2000

Pág: 12

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Bimensal

Área: 6,82 x 8,32 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

>> ANDEBOL

NACIONAL DA I DIVISÃO
Decididamente, a época desportiva
2013/2014 não começou nada bem
para a equipa sénior feminina da Juventude de Mar, que, até ao momento,
conta por derrotas todos os jogos realizados, algumas por números elevados.
Espera-se que tudo mude, para melhor.
4.ª Jornada
Maiastars, 31 Juv. Mar, 17
5.ª Jornada
JAC de Alcanena, 48 Juv. Mar, 19
Próximos jogos
6.ª Jornada (2/11)
Juv. Mar – Colégio João de Barros
7.ª Jornada (9/11)
Juventude de Lis – Juv. Mar
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Andebol

ADA Canelas 26 vs. 19 AC Salreu
Doze de Outubro de 2013, foi
dia do aliciante dérbi regional
no escalão de Iniciados
femininos - ADA Canelas vs.
AC Salreu.
Gladiadoras, não há outro
adjetivo para descrever o
quanto lutaram as iniciadas do
Salreu. Seria injusto destacar
alguém na equipa, porque
todas deram o seu máximo e
quando assim é mais não se
pode pedir.
O jogo teve quatro partes
distintas com o Salreu a
começar muito bem, sempre
na liderança do marcador. O
Canelas depois de uns acertos
defensivos
conseguiu
equilibrar o jogo e foi nessa
entoada que o jogo decorreu
até que umas falhas técnicas
(passes e receções), bem
aproveitadas pelo Canelas
desequilibrou o resultado a
favor da equipa da casa. De
ressalvar o enorme fair- play
de ambas as equipas durante
o jogo todo.
Última nota para a equipa de
arbitragem que com a sua
arrogância não julgava
corretamente muitos lances.
Ficou no ar que a equipa só
pode crescer e que os sorrisos
vão ser muitos.
Contamos com o teu apoio!
AC Salreu 23 vs. 27 AA Espinho
Doze de Outubro de 2013, foi
dia do início da época de 2013/
2014 para a equipa de Juvenis
Femininos da associação
Cultural de Salreu.
Um jogo bem disputado,
tendo no equilíbrio o seu
tónico principal. Um início de
jogo um pouco superior pela
equipa visitante. Na primeira
parte, as alternâncias de
marcador foram constantes,
sobretudo,
devido
à
superioridade e eficácia nos
momentos ofensivos e
alguma passividade a nível
defensivo
(resultado

desfavorável à equipa da casa
por 6 golos ao intervalo).
Na segunda metade, as
atletas do Salreu, entraram
determinados a inverter o
resultado, reduzindo a
desvantagem do jogo de 6
para 2 bolas com a eficácia do
contra-ataque e uma melhor
determinação na segunda
parte a nível defensivo tendo
mais atenção no apoio e
entreajuda.
Em suma, foi um jogo bem
disputado até ao final com
algumas falhas técnicas e a
notar-se ainda um pouco a
falta de entrosamento na
equipa devido à entrada de
novos elementos que se
encontraram com uma nova
forma de treinar e trabalhar e
um estilo de jogar diferente
ao que estariam habituadas,
ou seja, com o tempo os
resultados surgirão se
continuarmos a trabalhar com
vontade e afinco como têm
demonstrado querer até hoje.
Quero dar os parabéns às
minhas atletas pela atitude
que tiveram em campo em
todo
o
jogo
mas
especialmente na segunda
parte
pois
assim
conseguiremos atingir os
nossos objetivos. Não gostaria
de realçar nenhuma jogadora
em especial mas terei de o
fazer em relação à Telma, uma
vez que, por motivos
justificáveis (e que todos nós
entendemos)
ficámos
desfalcados, digamos assim, a
nível de guarda-redes e esta
atleta ocupou este lugar com
vontade e dedicação fazendo
o que julgo que foi acima do
que se esperava. Obrigado
Telma e Parabéns.
Sábado, 19 de Outubro de
2013, a AC Salreu desloca-se a
Canelas pelas 21h15.
Contamos com o teu apoio!
Alinharam pela ACS: Telma,
Andreia, Renata, Diana,
Emília, Patricia, Dulce, Joana
Rodrigues, Ana Catarina.
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Arsenal de Canelas

Emoções ao rubr
o
rubro
Quatro jogos movimentaram
a jornada do Andebol deste
fim-de-semana do Arsenal,
com o saldo de três vitórias e
uma derrota. A jornada foi de
estreia para as iniciadas, com
dois jogos, e logo a abrir um
sempre emocionante derbi
concelhio.
Iniciados Masculinos
Arsenal Canelas – 32 / S.
Bernardo – 26
Arsenal Canelas: 3 – Rafael
Silva; 5 – André Brandão (5); 6
– Luís Magalhães (10); 7 –
Rafael Pereira (2); 8 – Nuno
Sousa (12); 9 – Marcelo Silva
(1); 10 – Ricardo Domingues
(2); 12 – Ricardo Neves; 13 –
Alexandre Sousa (3); 14 –
Henrique Marques; 15 – Rafael
Cruz
Treinador: Arménio Dias
ko
AA Espinho – 31 / Arsenal
Canelas – 14
Resultado enganador
Num
encontro
bem
disputado, ambas as equipas

proporcionaram um bom
espetáculo. No primeiro
tempo, as meninas de Canelas
surpreenderam as suas
adversárias realizando vinte
minutos excecionais de
andebol, com elevado ritmo e
uma defesa pressionante. Na
2ª parte não conseguiram
acompanhar o ritmo, onde as
locais foram superiores e
tomaram conta do jogo merce
de uma maior eficácia e maior
poder físico, diante de uma
jovem
e
inexperiente
formação, mas com uma
enorme atitude e grande
coração.
Arsenal Canelas: 1 – Ana Lima
(G.R.); 2 – Lúcia Valente; 3 –
Ana Brandão (3); 4 – Catarina
Soares (2); 5 – Sara Lopes; 8 –
Inês Cruz (1); 10 – Ana Claro;
11 – Eva Rodrigues (2); 12 –
Maria Gomes (G.R,); 13 –
Mariana Bastos; 14 – Ana
Bastos (2); 15 – Leonor
Vicente (4); 17 – Maria
Marques
Treinador: Hélder Oliveira/
Pedro Correia

Juvenis Femininos
Sanjoanense – 23 / Arsenal
Canelas – 25
Foi com toda a raça e atitude
guerreira
A qualidade do andebol
praticado deixou a desejar,
num jogo intenso e de muito
nervo. A Sanjoanense esteve
por cima nos momentos
iniciais, mas o Arsenal soube
sofrer e com uma atitude
guerreira, não deixando de
acreditar, conseguiu dar a volta
ao resultado. A segunda parte
conheceu episódios mais
controversos, com muitas
quezílias e com excessiva
agressividade, tantas foram as
sanções
disciplinares
assinaladas a ambas as
equipas. Com toda a raça, as
meninas
de
Canelas
conseguiram um resultado
saboroso e uma vitória
merecida, conquistando três
pontos num campo difícil,
onde poucas equipas irão
ganhar.
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// Estarreja Andebol Clube //
Resultados (12 e 13 Outubro)
Estarreja AC 37 x 28 ACD Monte (Iniciados Masculinos)
Estarreja AC ‘A’ 34 x 26 Juventude D Lis (Juvenis Masculinos)
Estarreja AC ‘B’ 19 x 41 CD S Paio Oleiros (Juvenis Masculinos)
AA Avanca 22 x 32 Estarreja AC (Juniores Masculinos)
AA Avanca 22 x 32 Estarreja AC
(Juniores Masculinos)
Em jogo a contar para a 2ª
jornada do Campeonato
Nacional da 2ª Divisão, os
juniores
do
Estarreja
deslocaram-se ao recinto da
Artística para disputar o
primeiro jogo oficial da época.
Com uma entrada muito forte
no jogo, a equipa de Estarreja
aproveitou, desde cedo, para
se adiantar no marcador.
Recorrendo a uma defesa
coesa e bastante concentrada,
os juniores de Estarreja
conseguiram aumentar a
vantagem no marcador para 8
golos até ao intervalo (8-16).
Após o intervalo o jogo
continuou a bom ritmo e
emotivo, onde o Estarreja
nunca se deixou aproximar no
marcador. Para quem se
deslocou ao pavilhão de
Avanca, acabou por assistir a
um bom jogo, onde os
juniores de Estarreja se
superiorizaram face aos
adversários durante os 60
minutos de jogo. Jogaram pelo
Estarreja AC: Rafael Almeida,
T iago Silva, Luis Cruz,
Francisco Feiteira, José

Oliveira, João Bessa, T iago
Arrojado, Rafael Claro,
Ricardo Nobre, Daniel
Oliveira, Edgar Figueira, Luis
Tavares, Miguel Seara, Pedro
Silva e Tomás Almeida.
Estarreja AC 34 x 26 Juventude
D Lis (Juvenis Masculinos)
No passado sábado à tarde
os Juvenis “A” do Estarreja.A.C
receberam a equipa que se
encontrava isolada até ao final
do encontro, Juventude D Lis.
Com um bom início de jogo
para o Estarreja, a levar o
resultado positivo perante a
equipa adversária que até ao
momento contava com 0
derrotas no campeonato,
chegou ao intervalo com um
resultado de 18-13. Com o
começo da segunda parte e
um jogo mais renhido, o
empenho e vontade de
vencer continuava visível,
também como a vantagem
que se encontrou positiva até
ao final do encontro, contando
com um resultado final de 3426. Assim os Juvenis “A” do
Estarreja derrotaram o 1º
classificado e subiram um

lugar na tabela, ficando em 2º
lugar com 13pts.
Estarreja AC 37 x 28 ACD
Monte (Iniciados Masculinos)
O Estarreja Andebol Clube
recebeu, este domingo, dia 13
de Outubro, ACDM, no jogo
referente ao Campeonato
Regional
de
Iniciados
Masculinos, e saiu vitorioso
por 37-28. A equipa de
Estarreja, apesar de ter
mostrado algumas melhorias
em termos coletivos, em
relação aos primeiro jogo, e de
uns primeiros minutos iniciais
muito bons, fazendo um
parcial de 8-2 , deixou que o
adversário se aproxima-se no
marcador, terminando a
primeira parte com o
resultado curto de 4 golos de
vantagem. Com um ritmo
inicial bastante elevado, o
Estarreja AC não teve
dificuldades em «cilindrar» o
ACDM e em apenas 10
minutos já tinha uma
diferença de 14 golos de
diferença. A partir daí o
Estarreja limitou-se a gerir o
marcador, até ao final da
partida.
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Seniores da 2ª e 3ª divisão masculinos
O campeonato nacional da 2ª
divisão, 1ª fase zona Sul, teve a
realização da 5ª jornada, com o
Vela de Tavira a receber o Torrense e a vencer por 22 - 20, encerrando a jornada com os jogos Benfica “B” 27 - Liceu
Camões 18, “Os Marienses”
30 - Samora Correia 15, Sis-

maria 24 - Ílhavo 27, Redondo
28 - Ginásio do Sul 33, Vitória
de Setúbal 28 - Benavente 28 e
Alto do Moinho 23 - Boa Hora
25, o Benfica “B” lidera com 15
pontos, enquanto que os tavirenses estão no 13º lugar com
6 e menos 1 jogo.
A 6ª jornada, no dia 19,

tem o Vela de Tavira a deslocar-se ao recinto do Samora
Correia, encerrando a jornada com os jogos Liceu Camões
- Vitória de Setúbal, Torrense
- Benfica “B”, Ílhavo - Alto do
Moinho, Ginásio do Sul - Sismaria, Benavente - Redondo e
Boa Hora - “Os Marienses”.

Andebol
A 3ª divisão nacional tem o
início dia 19, com as 4 equipas
algarvias a englobarem a zona
5, o Costa Doiro recebe o Lagoa
A. C., o “Os Olhanenses” tem a
visita do Zona Azul e o Náutico do Guadiana vai a Sines defrontar o Andebol Clube local,
folga o C. C. P. Serpa.

Página 33

A34

ID: 50333283

17-10-2013

Tiragem: 14000

Pág: 17

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 18,79 x 15,07 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

ÒÒandebol

SIR 1º de Maio estreia-se
em Santarém
Já é conhecido
o calendário do
Campeonato
Nacional
de Seniores
Masculinos, no
qual está inserida
a equipa da SIR 1º
Maio. A formação
da Marinha Grande
vai disputar a
zona 3, juntamente
com Juve Lis,
Albicastrense,
Batalha, Comércio
Santarém e ND
Pombal

A

primeira
ronda da
competição
está
agendada
para 26 de outubro e o sorteio dita que a SIR 1ºMaio
jogue em casa, no Pavilhão
Nery Capucho, com o ND
Pombal. Uma semana depois, a 2 de Novembro, a
formação de Picassinos recebe o Comércio Santarém e
a 9 de novembro desloca-se
a Castelo Branco para medir
forças com o Albicastrense.
Entretanto, a SIR 1ºMaio
já iniciou a disputa da Taça
de Honra da Associação
de Andebol de Leiria. A
equipa marinhense lidera

a prova, com sete pontos,
sendo seguida da Juve Lis,
com seis. Na última jornada, disputada no passado
sábado, a SIR 1ºMaio deslocou-se ao pavilhão do ND
Pombal, onde venceu por

29-26. Para sábado, joga-se uma partida importante
para a atribuição do primeiro lugar, com o conjunto
marinhense a deslocar-se
ao reduto da Juve Lis. ß
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Andebol
2.ª Divisão – Zona Sul
Resultados
AC Sismaria-Ílhavo AC
Alto Moinho-Boa-Hora FC
Benfica B-CDE Camões
CD Marienses-Samora Correia
NA Redondo-Ginásio Sul
V. Setúbal-Benavente
Vela Tavira-IFC Torrense

24-27
23-25
27-18
30-15
28-33
28-28
22-20

Classificação
Benfica B
Boa-Hora FC
Benavente
V. Setúbal
IFC Torrense
Ílhavo AC
AC Sismaria
CD Marienses
CDE Camões
Ginásio Sul
Alto Moinho
Samora Correia
Vela Tavira
NA Redondo

P
15
12
12
12
11
9
8
8
8
8
7
7
6
5

J
5
4
5
5
5
5
4
4
4
4
5
5
4
5

V
5
4
3
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
0

E
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

D
0
0
1
1
2
3
2
2
2
2
4
4
3
5

G
166-97
99-83
131-108
137-137
114-104
135-133
95-93
88-93
108-96
119-118
107-135
101-127
78-120
118-152

Próxima jornada 19 de Outubro
Benavente-NA Redondo, Boa-Hora FC-CD
Marienses, CDE Camões-V. Setúbal, Ginásio Sul-AC
Sismaria, IFC Torrense-Benfica B, Ílhavo AC-Alto
Moinho, Samora Correia-Vela Tavira
1.ª Divisão feminina
Resultados
CA Leça-Maiastars
Colégio Gaia-Juventude Lis
JAC Alcanena-Juventude Mar
Alavarium-Juventude Lis

22-21
28-24
48-19
40-24

Classificação
JAC Alcanena
Madeira SAD
Alavarium
Maiastars
Colégio Gaia
Col. João Barros
CA Leça
Sports Madeira
Juventude Lis
Assomada
Vela Tavira
Juventude Mar

P
13
13
12
11
10
9
9
8
8
7
7
5

J
5
5
4
5
4
3
5
5
5
5
5
5

V
4
4
4
3
3
3
2
1
1
1
0
0

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

D
1
1
0
2
1
0
3
3
3
4
3
5

G
166-114
156-106
138-93
120-124
107-99
95-69
116-134
117-128
127-150
120-153
105-131
98-164

Próxima jornada 2 de Novembro
CA Leça-Juventude Lis, JAC Alcanena-Vela Tavira, Juventude Mar-Col. João Barros, Madeira SAD-Colégio
Gaia, Maiastars-Assomada, Sports Madeira-Alavarium

Página 35

A36

ID: 50384976

17-10-2013

Tiragem: 15000

Pág: 32

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 5,09 x 7,04 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Andebol Portela
e Antunes por
Portugal na Nazaré
Os atletas Pedro Portela e João
Antunes, ambos de Leiria e
jogadores de Sporting, foram
convocados pelo seleccionador
nacional Rolando Freitas para o
encontro entre Portugal e a Letónia
que irá ter lugar no próximo dia 30
de Outubro, no pavilhão
gimnodesportivo da Nazaré. O jogo
é o primeiro referente ao playoff de
acesso ao Campeonato do Mundo de
2015, no Qatar. “Tenho a certeza que
vai estar casa cheia”, disse Portela.
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Andebol feminino

Colégio João de
Barros eliminado
das competições
europeias
T A derrota na primeira mão da segunda ronda da Taça EHF, competição europeia de andebol feminino,
por apenas quatro bolas de diferença (24-20), deixava algumas esperanças aos responsáveis do Colégio
João de Barros de ser possível inverter, em casa, o resultado da eliminatória frente às bielorrussas do HC
Gomes. No entanto, tal não se veio a
concretizar. O jogo disputou-se no sábado, no pavilhão gimnodesportivo
de Meirinhas, Pombal, mas nova derrota, desta vez por 23-26, acabou por
revelar a real diferença entre os dois
plantéis.
“Foi um jogo difícil, de resto, como
esperávamos”, salientou o técnico,
Paulo Félix. “As bielorrussas trouxeram o jogo mais preparado e conseguiram atacar melhor a nossa defesa
profunda. Não conseguimos surpreendê-las como tínhamos feito na
primeira mão. Depois, lamentavelmente, tivemos alguns erros individuais, o que nos impossibilitou de estar na frente do marcador ao intervalo, altura em que estava uma diferença de quatro golos (10-14). Melhoramos bastante na segunda parte
mas o poderio físico das atletas do HC
Gomel acabou por fazer toda a diferença.”
Ainda assim, Paulo Félix mostrava-se satisfeito com mais esta
experiência europeia, a sétima consecutiva. “Mesmo perdendo conseguimos alcançar dois dos três
objectivos a que nos tínhamos proposto: evoluímos enquanto equipa
e trouxemos o jogo decisivo para
nossa casa. Só falhámos o terceiro,
que era passar a eliminatória”,
concluiu. Segue-se o Campeonato
Nacional da 1.ª Divisão, no qual o
Colégio João de Barros luta pela
conquista do título, que na temporada passada falhou por três segundos.
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Equipas de Leiria classificadas para o Circuito Europeu de andebol de praia

Reis das piruetas procuram verbas
para defender País no Europeu
MÁRIO AMARAL

Miguel Sampaio
miguel.sampaio@jornaldeleiria.pt
T A European Beach Handball Tour
(EBT) publicou na segunda-feira a
listas das dez equipas classificadas em cada um dos géneros - para a fase
final europeia de andebol de praia.
Sem surpresas, porque venceram o
circuito nacional e foram as equipas
lusas que mais pontuaram para o circuito europeu, são duas equipas de
Leiria que estão na liça para representar Portugal. No entanto, a participação das equipas da região ainda
não é certa, pois falta o fundamental:
verba que permita a deslocação, o alojamento e a alimentação.
Os Raccoons d'Areia, entre os homens, e as 100ondas, nas senhoras,
são as equipas portuguesas que ficaram mais bem classificadas no ranking
europeu de andebol de praia referente
a 2013. O grupo dos rapazes é maioritariamente constituído por atletas da
Juventude do Lis e do Atlético Clube
da Sismaria, clubes de Leiria, ao passo que as meninas são, quase todas
elas, jogadoras do Colégio João de Barros, de Meirinhas, Pombal. Em Agosto último conquistaram o título nacional e agora querem mostrar o que
valem além fronteiras.
A fase final do circuito europeu está
marcada para os dias 30 de Maio e 1 de
Junho do próximo ano, em local ainda por definir. Certo é que não será em
Portugal. Assim sendo, as equipas
estão desde já a pôr mãos à obra com
o objectivo de angariar verba suficiente para poderem viajar. “Como?
Sabemos que é difícil contar com o
apoio das empresas locais, porque a
situação é muito complicada, mas vamos voltar a bater às mesmas portas
de sempre. Depois vamos organizar
festas, abrir uma conta poupança e falar com a Câmara Municipal de Leiria.
Mesmo que não possa apoiar finan-

André Gomes é atleta dos Raccoons d'Areia

O número

4

em quatro. As equipas de
andebol de praia do distrito de
Leiria dominaram por completo
o Circuito Nacional da
modalidade, vencendo em todo
os escalões. Raccoons d'Areia e
100ondas nos mais velhos,
Tátási Team e Estupi10 nos
novatos.

ceiramente, pode ser que tenha alguma outra forma de nos ajudar”, diz
João Marques, elemento dos Raccoons d'Areia.
Entre as senhoras é que poderá
haver alguns problemas para que as
campeãs nacionais defendam as
cores do País. É que se a época de
pavilhão correr de feição ao Colégio João de Barros, muito provavelmente nessa altura do ano estará ainda a disputar o título nacional. “Vamos ver o que vai acontecer, mas obviamente gostaríamos de estar presentes. Também
depende muito do local onde será
disputada a prova, pois se for no
outro canto da Europa será difícil
conseguir angariar toda a verba

necessária”, concluiu Bárbara Nunes, responsável das 100ondas.
No entanto, Mário Bernardes,
presidente da Associação de Andebol de Leiria e coordenador nacional de andebol de praia, garante que tudo fará para que a presença destas duas equipas na fase
final do circuito europeu seja uma
realidade. “Queremos ajudar. O
andebol de praia é espectacular e as
equipas de Leiria mostraram que
são as melhores do País. É na região
que se joga melhor, há mais equipas e mais jogadores. É da mais elementar justiça que sejam estes
atletas a defender o País numa
competição internacional. E, claro,
um orgulho para todos nós.”
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Andebol: Portugal joga na
Nazaré diante da Estónia
O pavilhão gimnodesportivo da Nazaré foi
escolhido para palco do primeiro jogo de Portugal na fase de apuramento para o Mundial de
andebol de 2015 no Qatar. A Estónia é o adversário da Seleção Nacional no embate agendado
para o próximo dia 30. Esta segunda-feira, o
selecionador nacional Rolando Freitas divulgou
na Nazaré a lista de convocados, dominada
pelos três grandes. A equipa das quinas vai
estagiar na vila durante uma semana e ficará
alojada no Hotel Miramar Sul.
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equipas da região em dificuldades na 1.ª divisão

Dom Fuas e Cister procuram
primeira vitória em juvenis
Os juvenis masculinos do Dom Fuas AC e do Cister
SA continuam à procura da primeira vitória na
1.ª Divisão. Na 5.ª jornada da zona 3, os jovens
nazarenos venderam cara a derrota na receção ao
Benavente (26-28), enquanto os alcobacenses foram
penalizados na viagem ao S. Bernardo (19-41).
Entretanto, os iniciados masculinos do Dom Fuas
estrearam-se com uma vitória em Pombal (2714) no regional, enquanto o Cister foi goleado na
Batalha (13-50). Nos iniciados femininos, o Dom
Fuas perdeu em Castelo Branco (11-18) e o Cister,
em casa, com o Col. João de Barros (22-39).

juvenis nacional
RESULTADOS 5.ª jornada

Sismaria-Sp. Espinho
Dom Fuas AC-Benavente
S. Bernardo-Cister SA
Sam. Correia-Alavarium
Estarreja-Juve Lis

36-28
26-28
41-19
35-25
34-26

próxima jornada (26-10)

Sp. Espinho-Benavente
Sismaria-Estarreja
Juve Lis-S. Bernardo
Cister SA-Sam. Correia
Alavarium-Dom Fuas AC

zona 3

CLASSIFICAÇÃO

		
1 Juve Lis
2 São Bernardo
3 Estarreja
4 Sismaria
5 Sp. Espinho
6 Samora Correia
7 Benavente
8 Alavarium
9 Dom Fuas AC
10 Cister SA

J
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

V
4
3
3
2
2
2
2
1
0
0

E
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0

D GM GS P
0 125 90 12
0 117 94 11
1 133 100 10
2 113 102 8
2 115 105 8
2 104 95 8
2 114 116 8
3 86 108 6
3 98 124 5
4 76 147 4

MARCADORES DA REGIÃO

Diogo Marques (Dom Fuas AC)........ 34
Miguel Amaral (Cister SA)................26

Pedro Figueiredo (Cister SA)............. 21
Bernardo Ricardo (Dom Fuas AC)......18
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Andebol

Xico imbatível
O Xico Andebol continua intratável. Na recepção ao
Infesta, somou a quinta vitória em cinco jogos. Mas,
curiosamente, até perdeu a liderança do Campeonato
Nacional Andebol 2, já que a equipa B do FC Porto disputou um jogo antecipado, precisamente com o Infesta,
e com a vitória alcançada passou a somar mais um ponto
na classirficação. Em casa, onde é ainda mais forte, a
formação orientada por Eduardo Rodrigues não sentiu
muitas dificuldades para bater o Infesta por uma margem
confortável (32-23), já que esteve praticamente sempre
em vantagem no marcador.
Já o Fermentões conquistou uma importante vitória na
casa da Sanjoanense, que lhe permitiu ascender ao 6º
lugar do Campeonato Nacional Andebol 2. Esta vitória por
24-29, torna-se muito importante e coloca o Fermentões
no grupo dos 4ºs classificados, com 11 pontos.

Na quarta-feira anterior,
uma vitória pela margem
mínima (2-1) diante do
Atlético, num jogo em etraso da 9ª jornada, até
permitiu ao Moreirense
ascender à liderança da
Liga 2. A vitória, incontestável, sobre o Atlético
foi consumada apenas na
recta final do encontro,
com um golo do ‘gigante’
Mendy. O ponta-de-lança
fez o primeiro golo desde
que chegou a Portugal,
numa altura em que Vítor
Oliveira já tinha arriscado

tudo na tentativa de evitar
o empate.
Depois de acertar o calendário da Liga 2, o Moreirense recebe o Estoril, no
sábado, às 16 horas, na
terceira eliminatória da
Taça de Portugal. Trata-se
de um jogo que assinalará o
regresso de Ricardo Ribeiro
a Moreira de Cónegos. O
guarda-redes encontra-se
cedido pelo Moreirense ao
Estoril e deverá estrear-se
precisamente no sábado,
já que até agora ainda não
saiu do banco.
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Andebol Club Lamego, dois
escalões, duas vitórias
Este sábado pelas 18h30, no Pavilhão Álvaro Magalhães, o AC de Lamego recebeu e venceu o ABC Andebol Braga Sad, por 26-25.
Partida da 5ª jornada do campeonato nacional de juvenis – 1ª divisão, que mantém a equipa de Lamego no 3º
lugar com igualdade pontual com F.C. Porto e Colégio dos
Carvalhos.
Jogo disputado com elevado ritmo, onde ambas as equipas procuraram a vitória até ao último minuto.
Após a 1ª parte ser muito equilibrada e a equipa de Lamego ir a perder para o intervalo por diferença de um golo,
a prestação defensiva da equipa mostrava sinais de confiança de que poderia dar a volta ao marcador, se no ataque
fossem corrigidos os erros cometidos nesta mesma parte.
Após o intervalo, a equipa do Andebol Club de Lamego
entrou melhor, marcando e não sofrendo golos, o que levou
que a equipa a 10 minutos do fim estivesse em vantagem
por 4 golos.
Alguns erros cometidos na parte final, fruto de uma pressão defensiva forte da equipa adversária levaram a que a
equipa vencesse apenas por 1 golo de diferença.
No Domingo, os iniciados iniciaram da melhor forma a
sua participação no campeonato nacional.
A equipa do AC Lamego recebeu e venceu de forma
expressiva a formação do ABC Nelas por 47-20. Apesar
de alguns erros defensivos cometidos essencialmente na
primeira parte a tendência do jogo foi apenas uma e o vencedor nunca esteve em causa.
Esta equipa demonstra uma elevada margem de progressão, a nível individual e coletivo, perspetivando-se
uma boa época para estes jovens orientados pelo Prof.
Tiago Oliveira.
Aproveitamos para agradecer a todos os familiares e
adeptos da modalidade que se deslocaram ao pavilhão
Álvaro Magalhães para apoiar as equipas, neste fim-desemana vitorioso.
Na próxima jornada, dia 20 de outubro às 17:00h, os
iniciados visitam o Moimenta da Beira, e a equipa de juvenis visitam o Colégio dos Carvalhos no Porto, no dia 19 de
outubro pelas 12h00.
Para quem quiser praticar desporto, ter hábitos saudáveis e conhecer a modalidade apareça no Pavilhão Álvaro
Magalhães todos os sábados por volta das 10h30.
Prof. João Araújo/Prof. Tiago Oliveira
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ANDEBOL

Juvenis do CD Pateira

Juvenis e iniciados do Pateira vencem
A equipa de juvenis masculinos
do CD Pateira recebeu e venceu
o Águeda Andebol Clube por 3119, para o nacional da II divisão. O
CDP é constituído por Diogo Jesus,
João Almeida, Martim Pires, Ricardo Barros, Bernardo Bem, Bruno
Silva, Diogo Martins, Francisco
Santos, Igor Almeida, Pedro Xavier,
Vasco Lopes, Luis Noronha e Pedro
Coelho. Sábado (14h30), jogam em
Cernache com o CAI Conceição.
Entretanto, os iniciados mascu-

linos do CDP venceram (46-11) a
Académica de Coimbra, em Fermentelos. A equipa desta época
é constituída pelos atletas Lucas
Bem, Bruno Melo, Bruno Esteves,
Cristiano Nogueira, João Alves,
João Gaspar, João Almeida, José Simões, Miguel Morais, Pedro Saraiva, Rafael Santos e Francisco Ferreira. Domingo (14h30) jogam em
Cernache com o CAI Conceição.
Os juniores masculinos do CDP
perderam em Aveiro com o Ala-

varium por 28-22. A equipa desta
época é constituída pelos atletas
João Almeida, Bernardo Bem, Bruno Silva, Diogo Martins, Francisco
Santos, Igor Almeida, Pedro Xavier,
Vasco Lopes, Luis Noronha, Pedro
Coelho, Daniel Cruz, Diogo Gomes,
Fábio Oliveira, João Sousa, Marcelo Silva, Miguel Melo, Paulo Bravo,
Paulo Pinto, Paulo Nunes, Rodrigo
Neves e Rodrigo Santos. Domingo,
para o nacional da II divisão, recebem o CAI Conceição (11h).
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