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ANDEBOL

Jose Carrillo vai
reforçar FC Porto
O » Jose Mario Carrillo, extremo-esquerdo do Ademar León, jogará
no FC Porto na próxima época,
segundo diz o Diario de León. Espanhol de 25 anos, 1,80 m e 75 quilios,
atuou na Liga dos Campeões nas
épocas de 2007/08 a 2012/13. H. C.
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ANDEBOL

Seria de esperar
honestidade
São Bernardo contra-ataca AC
Fafe por causa da repetição do jo gos dos oitavos de final da Taça
Em comunicado. o CD S. Bernardo.
«lamenta a tomada de posição do AC
Fafe», quanto ã decisão do Conselho
Técnico em repetir o jogo dos 1/8 de final da
Taça de Portugal. Para os aveirenses, «seria
de esperar honestidade intelectual e o fair-playde reconhecer que houve erro na
contagem dos golos, sendo que no fim dos
60 minutos regulamentares o vencedor
deveria ter sido o S. Bernardo». O clube
lamenta ainda que «um tão prestigiado
emblema da modalidade reaja com
estranheza a uma questão de verdade
desportiva, ao invés de estranhar que ao
fim dos 60 minutos, uma equipa amadora a
atuar na 2.' Divisão Nacional, onde os
nossos atletas pagam para jogar andebol.
tenha vencido o jogo a uma equipa semi-profissional que atua no patamar mais alto
do andebol nacional». A concluir, o mesmo
comunicado refere que «pagina negra para
o andebol nacional seria se tào flagrante
erro, com as provas factuais e inequívocas
apresentadas, não merecesse o
reconhecimento, nem medida
regulamentar em consequência».
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AC Fafe repudia decisão da FPA
REPETIÇÃO DO JOGO com o São Bernardo, da Taça de Portugal, deliberada pela Federação de Andebol
de Portugal não agradou ao AC Fafe que, em comunicado, “repudia veementemente a decisão”.
ANDEBOL

| Redacção |

“O Andebol Clube de Fafe repudia veementemente a decisão do
Conselho Técnico da Federação
de Andebol de Portugal, que determina a repetição do jogo”.
Assim começa o comunicado
emitido pelo Andebol Clube de
Fafe, relativamente à decisão da
federação que ordena a repetição
do jogo dos oitavos-de-final da
Taça de Portugal, frente ao São
Bernardo, dando razão a uma
protesto encetado pelos aveirenses relativamente ao jogo.
Recorde-se que esse jogo terminou com a vitória dos fafenses, por um golo, já no segundo
tempo do prolongamento. No
entanto, a partida foi insólita
desde o início, uma vez que não
existiu mesa, tendo os árbitros
que acumular a função de arbitrar o encontro, contar os golos,

cronometrar o jogo, controlar os
tempos de exclusão, aumentando as tarefas a desempenhar durante os 60 minutos. Os árbitros
cumpriram a tarefa com distinção, mas um possível erro na
contagem dos golos ditou o empate no fim do tempo regulamentar, com o São Bernardo a
considerar que não teria sido
contado um golo marcador ainda
no primeiro tempo.
Recebido o ofício com a decisão da FPA, o Andebol Clube de
Fafe enviou uma resposta à FPA,
repudiando a sua decisão e lamentando o facto de ter aberto
precedentes ao aceitar vídeos do
jogo para analisar o processo.
O AC Fafe finaliza o comunicado afirmando que “apesar da
não concordância e total repudio
pela decisão e argumentos evocados, o AC Fafe não apresentará qualquer recurso relativo à
decisão”.

DR

Artur Magalhães, presidente do AC Fafe, lamenta decisão da FPA
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Andebolistas aveirenses nos Juniores A Femininos de Portugal
Inês Veiga (Valongo do Vouga) e Ana Rita Beves (Alavarium) integram os estágios
da Selecção Nacional de Juniores A Feminina, em Almada e Sangalhos, tendo em
vista o Torneio 4 Nações (Tenerife) e a Qualificação para o Mundial Sub/20 (Sérvia).
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Madeira Andebol SAD
joga hoje para a Taça
A formação de seniores femininos no Madeira Andebol SAD
disputa esta noite a partir das 21
horas, os oitavos-de-final da
Taça de Portugal frente ao Cister
de Alcobaça, encontro que as
madeirenses deveriam ter disputado em Fevereiro.
Aproveitando o facto do conjunto treinado pela técnica Sandra Fernandes ir disputar neste
fim-de-semana fora de portas as
duas últimas jornadas da fase regular do Campeonato Nacional
da I Divisão, sábado em casa do

Passos Manuel, domingo no Assomada, os responsáveis do projecto madeirense rentabilizaram
assim com uma única viagem aérea estes três compromissos.
Relembre-se que ao nível da
Taça de Portugal caso o Madeira
Andebol SAD ganhe o encontro
de logo à noite terá depois pela
frente em jogo dos quartos-definal o Colégio João de Barros.
Quanto à final-four, de referir
que a outra formação madeirense, o Club Sports Madeira já está
apurada. H. D. P.
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Andebol com
alterações às regras
no Rio 2016
Federação
Internacional de Andebol (IHF)
informou os seus membros da
introdução de cinco alterações
às regras de jogo, testadas com
sucesso ao longo de 2015 e a
aplicar durante os Jogos Olímpicos Rio 2016.0 papel do guarda-redes, as lesões dos jogadores, a situação de jogo passivo,
a aplicação das regras no último minuto do encontro e o
novo cartão azul (além dos amarelos e vermelhos, para assinalar com mais clareza a desqualificação). As mudanças às
regras, ainda de acordo com o
organismo, foram já testadas
nos Mundiais de juniores e da
juventude, no Brasil e na Rússia, respetivamente, tendo sido
recebidas de forma positiva e
com a aprovação por parte dos
participantes.
JOGOS OLÍMPICOS A
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ANDEBOL
CISTER SA E MADEIRA SAD
DISPUTAM “QUARTOS”
Cister SA e Madeira Sad disputam hoje, a partir das 21:00, a
última vaga dos quartos de final
da Taça Portugal em andebol
feminina, no Pavilhão da Escola
D. Pedro I, em Alcobaça. O Cister SA, da 2.ª Divisão Feminina,
vai tentar contrariar o grande
favoritismo do Madeira SAD, 3.º
classificado do Campeonato
Multicare 1.ª Divisão Feminina.
Quem vencer vai jogar com o
Colégio João de Barros.
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Testadas em provas de 2015, há novas regras
do andebol a entrar em vigor no Rio'2016.
Uma das mais significativas é a de, em jogo
passivo, a equipa atacante só passar a dispor
de mais seis passes até rematar. Um jogador
lesionado que saia de campo para ser assistido
só poderá voltar ao jogo três ataques depois e
o cartão azul será introduzido para assinalar
desqualificação.
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LAMA
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Local: Campo de jogos de Paradela.
Árbitros: Sérgio Ferraz
e Eduardo Miranda.
EQUIPAS
Cris Daniela
Vânia Dany
Cláudia Helena Barbosa
Anabela Inês
Maria Guida
Sofia Helena Pereira
Luciana Andreia
Isabel
TREINADORES
T. Adolfo T. Agostinho
Ao intervalo: 1-0.
Golos: Maria (17’), Vânia (29’) e Sofia
(38’).
Disciplina: Nada a assinalar.

Olga Costa
Texto e foto

O Moinhos de Paradela
recebeu e venceu o Lama
por 3-0, em jogo, sábado, da primeira mão da
terceira jornada, da Taça
AFP Barcelos Feminino. A
equipa orientada por
Adolfo está agora mais
perto de chegar à finalfour, no entanto, para
garantir uma passagem
tranquila terá também de
vencer na segunda mão.
Actualmente, o Leocadenses, do mesmo grupo, o A, está já apurado,
com cinco jogos e cinco
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TAÇA AFPB/FEMININO Lama ainda não conseguiu vencer

Paradela perto da final-four
vitórias, em segundo está
o Paradela (nove pontos),
seguindo-se o Midões
(seis pontos) e em último
está o Lama, que ainda
não somou qualquer
ponto, tendo, assim, sido
definitivamente afastado
da próxima fase. O Paradela vai, então, ao Lama
e terá, à partida, um jogo
mais fácil do que o do
Midões, que receberá o
Leocadenses. Refira-se
que à final-four, que se
discutirá em Maio, passarão apenas as duas melhores equipas de cada
série. No grupo B, o Carapeços também está já
apurado, com 15 pontos.
Olhando para as partidas
seguintes, o Cambeses
(seis pontos) terá, teoricamente, uma partida
mais fácil do que o Negreiros (seis Pontos), uma
vez que o primeiro defrontará o Leões de Bastuço (três pontos) e o segundo disputará o jogo
com o até agora invicto
Carapeços.
Mas vamos ao jogo entre Paradela e Lama. A
equipa da casa entrou

ro das rivais, com a assinatura de Sofia.
Adolfo
(Paradela)
“É uma vitória importante para nos mantermos
na corrida. Foi um bom
jogo. Não é que a equipa
adversária não jogasse
bem, mas foi um festival
de golos pedidos. Basicamente foi uma partida de
paciência, porque sabíamos que os golos iriam
surgir. Nos jogos anteriores, ganhámos com o
Midões e perdemos com
o Leocadenses”.

melhor na partida e Cláudia deu o primeiro sinal
de perigo aos 8’, com um
remate a rasar o poste.
No minuto seguinte, foi
Vânia a meter o esférico
a bater na trave da baliza
à guarda de Daniela. O
primeiro golo da noite
chegaria aos 17’, por intermédio de Maria, com
uma finalização já dentro

da área. A primeira ocasião de perigo do Lama
aconteceu aos 19’, protagonizada por Guida,
que pôs a bola a tirar tinta ao poste direito. No final do primeiro tempo,
Vânia voltou a obrigar
Daniela a aplicar-se entre
os postes. O 2-0 chegou
aos 29’, com um canto
de Anabela e uma finali-

zação exímia de Vânia.
Do outro lado, era Helena Pereira quem não conseguia dar o melhor seguimento a um lance
onde a própria se apresentava isolada na área
adversária. A guardiã Daniela evitou que o resultado do Paradela se
avolumasse, mas não
conseguiu evitar o tercei-

Agostinho
(Lama)
“Estou cá há três semanas e não é fácil pegar
numa equipa nesta fase
e pô-la a jogar. Aqui, vi
umas boas fases no jogo,
mas a equipa ainda está
à entrar no ritmo. Temos
de trabalhar muito. A
equipa ainda não somou
nenhuma vitória nem
para a taça nem para o
campeonato, por isso, há
ainda muito trabalho
pela frente”.

Página 9

A10

ID: 63405497

03-03-2016

Tiragem: 2754

Pág: 17

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 16,60 x 12,70 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Neuza Valente e Francisca
Marques chamadas à selecção
ANTÓNIO OLIVEIRA FOTOGRAFIA

Andebol
Selecção nacional

A lateral da ADA Colégio João
de Barros (CJB), Neuza Valente,
foi convocada para a Selecção
Nacional de seniores femininos que se concentra em São
Pedro do Sul no próximo dia 7
de Março, tendo em vista os
jogos de apuramento para o
Campeonato da Europa de
2016 em que defronta a Turquia. A extremo-direita Francisca Marques já estava convocada, sendo que Neuza Valente vai substituir a lesionada
Maria Pereira.
Neuza Valente integrou esta
época a ADA Colégio João de
Barros, sendo actualmente a
segunda melhor marcadora do
campeonato da 1.ª Divisão feminina, com 163 golos em 21

Neuza Valente é a melhor marcadora do campeonato (163 golos)

jogos e volta a ser chamada à
Selecção um ano depois de ter
estado no Torneio Internacional da Amizade, em Angola.
Empate com as tri-campeãs
nacionais
Entretanto, na 21.ª jornada do

principal campeonato feminino, a ADA Colégio João de
Barros empatou a 21 golos (1010 ao intervalo) com o tri-campeão nacional Alavarium. Apesar de jogar como visitante, a
partida decorreu nas Meirinhas depois de acordo entre

os dois clubes (na 1.ª volta o
jogo foi em Aveiro) e o resultado permitiu ao CJB ascender,
à condição, ao 2.º lugar com
mais um ponto que a Madeira
SAD que tem um jogo a menos.
Apesar de ter entrado a ganhar por 4-1, o CJB acabou por
ceder a igualdade a 21 golos na
parte final, não tendo conseguido concretizar o seu último
ataque.
Pela ADA Colégio João de
Barros alinharam Ana Isabel
Silva e Luísa Calçada (GR), Ana
Temtem, Fátima Suaré (3), Manuela Martins, Inês Pires (2),
Francisca Marques (3), Neuza
Valente (6), Adriana Lage (1),
Leticia Cobo (5), Rute Mendes,
Joana Biel, Lara Mendes,
Eduarda Pinheiro (1) e Gizelle
Vieira.
No domingo realiza-se a 22.ª
e última jornada desta 1.ª fase,
com a ADA Colégio João de
Barros a receber o Colégio de
Gaia, primeiro classificado, nas
Meirinhas, às 15h00... |
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Académico impotente contra os “leões”
RUI DA CRUZ/PRESSCENTRO.PT

Andebol
Nacional de Iniciados

Silvino Cardoso
Iniciou-se no passado fim-desemana a segunda fase do
Campeonato Nacional de Iniciados, que conta com as equipas filiadas na Associação de
Andebol de Viseu a competirem nas zonas 2 (Núcleo de
Andebol de Penedono, Escola
de Andebol de Moimenta Beira
e Ginásio Clube de Tarouca) e
3 (Académico de Viseu).
Na zona 2, os jovens tarouquenses receberam os vizinhos de Moimenta da Beira e
e mostraram que podem apurar-se para a fase seguinte.
O triunfo por 11 golos de diferença permitiu assumir a liderança da zona 2, com os
mesmos três pontos de Estarreja, C. Carvalhos e São Paio de
Oleiros.
Os oleirenses são claros candidatos a estar na próxima fase
e viajaram até Tarouca para

Derrota por 25 golos demonstra superioridade do adversário

defrontar o Ginásio Clube local, tendo os visitantes vencido
o encontro por um golo de diferença.
Poucos argumentos
Na zona 3 o Académico de
Viseu não teve argumentos
para evitar uma goleada expressiva com diferencial de 25
golos, no Pavilhão Cidade de
Viseu, frente a um Sporting
que é candidato ao título.
Já se esperava que a tarefa
da equipa viseense seria nadda

Zona 2 - 1.ª jornada
NA Penedono-EA M.ª Beira
GC Tarouca-S.P. Oleiros
FC Gaia-C.Carvalhos
Eestarreja-Sanjoanense
NA Penedono
Estarreja
C. Carvalhos
S.P. Oleiros
GC Tarouca
FC Gaia
Sanjoanense
EA M.ª Beira

J
1
1
1
1
1
1
1
1

V
1
1
1
1
0
0
0
0

E
0
0
0
0
0
0
0
0

D
0
0
0
0
1
1
1
1

facilitada. A derrota, bem como
os números, acabam por ser
naturais. Os jovens academistas vão agora receber os leirienses do Andebol Clube Sismaria e, espera-se, deverá existir mais equilíbrio entre os dois
contendores, que também se
irá reflectir no marcador.
Ainda na referida zona SIR
1.º de Maio e Benavente entraram também a vencer e compõem, com o Sporting, o trio
de líderes. |
Zona 3 - 1.ª jornada

47-36
23-24
23-32
40-30

GM-GS
47-36
40-30
32-23
24-23
23-24
23-32
30-40
36-47

P
3
3
3
3
1
1
1
1

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

Académico-Sporting
Benavente-S. Bernardo
AC Sismaria-Juve Lis
SIR 1.º Maio-S. Correia
Sporting
SIR 1.º Maio
Benavente
S. Bernardo
S. Correia
Académico
Juve Lis
AC Sismaria

J
1
1
1
1
1
1
0
0

V
1
1
1
0
0
0
0
0

E
0
0
0
0
0
0
0
0

18-43
35-31
adiado
39-24
D
0
0
0
1
1
1
0
0

GM-GS
43-18
39-24
35-31
31-35
24-39
18-43
00-00
00-00

P
3
3
3
1
1
1
0
0

Próxima jornada
ASporting -S. Bernardo, Académico-AC Sismaria, S. Correia-Benavente e Juve Lis-SIR 1.º Maio.

Página 11

A12

ID: 63405519

03-03-2016

Tiragem: 5000

Pág: 14

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 16,34 x 15,88 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Viseenses derrotados em
Coimbra no fim da 1.ª fase
Tangencial Um golo bastou para os “estudantes” vencerem o Académico e
empurrarem a ADEF de Carregal do Sal para a última posição da zona Centro
3.ª Divisão Nacional

ADEF C.Sal-ACD Monte
Académica-Académico
Feirense-Sp. Espinho

Silvino Cardoso
Os jogos entre as formações
de Coimbra e Viseu, na modalidade de andebol, costumam ser muito renhidos e
sempre com resultado imprevisível
Foi o que aconteceu na última jornada da primeira fase
da zona Centro, realizada no
último fim-de-semana no reduto da Académica de Coimbra. O Académico de Viseu
não conseguiu evitar a derrota
ao sofrer um golo nos últimos
segundos, que garantiu três
pontos aos conimbricenses e
evitou que a Académica ficasse no último lugar.
Já o Académico de Viseu,
orientado por Marco Rodrigues, manteve a quinta posição na tabela classificativa e,
curiosamente, sem qualquer

Zona Centro

ARQUIVO

Andebol

ACD Monte
Beira-Mar
Sp. Espinho
Feirense
Académico
Alavarium
Académica
ADEF C. Sal

Equipa treinada por Marco Rodrigues termina na 5.ª posição

empate, somando seis vitórias
e oito derrotas numa prova
que se pautou pelo domínio
das equipas filadas na Associação de Andebol de Aveiro.
Foi uma fase em que os aca-

demistas aproveitaram para
fazer uma reestruturação na
tentativa de dar ao clube
oprestígio que já teve na modalidade a nível nacional,
quando defrontou equipas do

J
14
14
14
14
14
14
14
14

V
10
10
8
9
6
3
3
3

E
1
1
3
1
0
1
1
0

11-23
31-30
35-35

D GM-GS P
3 380-32835
3 404-36035
3 413-37933
4 408-36933
8 382-40226
10 344-35721
10 341-40021
11 325-40220

primeiro escalão.
Entretanto e na sua estreia
em provas oficiais, a Associação de Desporto de Educação
Física de Carregal do Sal,
equipa comandada por Luís
Cardantas, começou a época
com grandes e graves problemas ao nível de lesões dos
seus jogadores.
O conjunto carregalense
terminou a prova no último
lugar, mas ganhou experiência competitiva para a próxima temporada. |
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Andebol com cinco alterações às regras

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Diário Digital Online

Data Publicação:

03-03-2016

URL:http://diariodigital.sapo.pt/news.asp?id_news=814606

HOJE às 18:11
A Federação Internacional de Andebol (IHF) informou esta quinta-feira os seus membros da
introdução de cinco alterações às regras de jogo, testadas com sucesso ao longo de 2015 e a aplicar
durante os Jogos Olímpicos Rio2016.
As alterações, testadas em várias provas ao longo de 2015, abrangem áreas como o papel do guardaredes, as lesões dos jogadores, a situação de jogo passivo, a aplicação das regras no último minuto do
encontro e o novo cartão azul.
De acordo com as alterações, ratificadas por unanimidade pela IHF, o guarda-redes passa a ser
equiparado aos restantes colegas e pode atuar como sétimo elemento em campo.
Em caso de lesão de um jogador, este deve deixar o recinto de jogo depois de receber assistência
médica e só pode reentrar após realizado o terceiro ataque da sua equipa.
Na situação de jogo passivo, assinalado com o braço no ar pelos árbitros, a equipa que estiver a
atacar passa a dispor de um total de seis passes para rematar à baliza e evitar a inversão do sentido
de jogo.
A IHF inseriu ainda a alteração nas regras da expressão no "último minuto de um jogo" para nos
"últimos 30 segundos de um jogo" e introduziu o cartão azul, além dos amarelos e vermelhos, para
assinalar com mais clareza a desqualificação.
As mudanças às regras, ainda de acordo com o organismo, foram já testadas nos Mundiais de
juniores e da juventude, no Brasil e na Rússia, respetivamente, tendo sido recebidas de forma positiva
e com a aprovação por parte dos participantes.
Diário Digital com Lusa
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Cinco novas regras em vigor no Rio´2016

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Jogo Online (O)

Data Publicação:

03-03-2016

URL:http://www.ojogo.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=5059694

Publicado
A Federação Internacional de Andebol introduziu cinco alterações às regras de jogo. Já foram testadas
nos Mundiais jovens e vão ser aplicadas nos próximos Jogos Olímpicos.
O andebol vai alterar cinco regras de jogo, que já foram testadas em 2015 (Mundiais de juniores e da
juventude, no Brasil e na Rússia) e que serão aplicadas nos Jogos Olímpicos deste ano, que, em
agosto, levará a elite do desporto mundial aos Rio de Janeiro.
O papel do guarda-redes, as lesões dos jogadores, a situação de jogo passivo, a aplicação das regras
no último minuto do encontro e o novo cartão azul estão no centro das remodelações anunciadas já
pela Federação Internacional de Andebol (IHF).
O guarda-redes passa a ser equiparado aos restantes colegas e pode atuar como sétimo elemento em
campo; Em caso de lesão de um jogador, este deve deixar o campo depois de receber assistência
médica e só pode reentrar após o terceiro ataque da sua equipa; Na situação de jogo passivo,
assinalado com o braço no ar pelos árbitros, a equipa que estiver a atacar passa a dispor de um total
de seis passes para rematar à baliza e evitar a inversão do sentido de jogo.
A IHF inseriu ainda a alteração da expressão "último minuto de um jogo" para "últimos 30 segundos
de um jogo" e introduziu o cartão azul, além dos amarelos e vermelhos, para assinalar a
desqualificação.
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Andebol com cinco alterações às regras

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Jornal de Notícias Online

Data Publicação:

03-03-2016

URL:http://www.jn.pt/PaginaInicial/Desporto/Interior.aspx?content_id=5059654

A Federação Internacional de Andebol (IHF) informou, esta quinta-feira, os seus membros da
introdução de cinco alterações às regras de jogo, testadas com sucesso ao longo de 2015 e a aplicar
durante os Jogos Olímpicos Rio2016.
As alterações, testadas em várias provas ao longo de 2015, abrangem áreas como o papel do guardaredes, as lesões dos jogadores, a situação de jogo passivo, a aplicação das regras no último minuto do
encontro e o novo cartão azul.
De acordo com as alterações, ratificadas por unanimidade pela IHF, o guarda-redes passa a ser
equiparado aos restantes colegas e pode atuar como sétimo elemento em campo.
Em caso de lesão de um jogador, este deve deixar o recinto de jogo depois de receber assistência
médica e só pode reentrar após realizado o terceiro ataque da sua equipa.
Na situação de jogo passivo, assinalado com o braço no ar pelos árbitros, a equipa que estiver a
atacar passa a dispor de um total de seis passes para rematar à baliza e evitar a inversão do sentido
de jogo.
A IHF inseriu ainda a alteração nas regras da expressão no "último minuto de um jogo" para nos
"últimos 30 segundos de um jogo" e introduziu o cartão azul, além dos amarelos e vermelhos, para
assinalar com mais clareza a desqualificação.
As mudanças às regras, ainda de acordo com o organismo, foram já testadas nos Mundiais de
juniores e da juventude, no Brasil e na Rússia, respetivamente, tendo sido recebidas de forma positiva
e com a aprovação por parte dos participantes.
publicado a 2016-03-03 às 17:42
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Rio-2016: Andebol con cinco alterações às regras

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Mais Futebol Online

Data Publicação:

03-03-2016

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=98ca0694

Guarda-redes passa a ser equiparado aos restantes jogadores e pode atuar como sétimo elemento em
campo
A Federação Internacional de Andebol (IHF) informou esta quinta-feira os seus membros da
introdução de cinco alterações às regras de jogo, testadas com sucesso ao longo de 2015 e a aplicar
durante os Jogos Olímpicos Rio-2016.
As alterações, testadas em várias provas ao longo de 2015, abrangem áreas como o papel do guardaredes, as lesões dos jogadores, a situação de jogo passivo, a aplicação das regras no último minuto do
encontro e o novo cartão azul.
De acordo com as alterações, ratificadas por unanimidade pela IHF, o guarda-redes passa a ser
equiparado aos restantes colegas e pode atuar como sétimo elemento em campo.
Em caso de lesão de um jogador, este deve deixar o recinto de jogo depois de receber assistência
médica e só pode reentrar após realizado o terceiro ataque da sua equipa.
Na situação de jogo passivo, assinalado com o braço no ar pelos árbitros, a equipa que estiver a
atacar passa a dispor de um total de seis passes para rematar à baliza e evitar a inversão do sentido
de jogo.
A IHF inseriu ainda a alteração nas regras da expressão no último minuto de um jogo para nos
últimos 30 segundos de um jogo e introduziu o cartão azul, além dos amarelos e vermelhos, para
assinalar com mais clareza a desqualificação.
As mudanças às regras, ainda de acordo com o organismo, foram já testadas nos Mundiais de juniores
e da juventude, no Brasil e na Rússia, respetivamente, tendo sido recebidas de forma positiva e com a
aprovação por parte dos participantes.
Redação
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Andebol com cinco alterações às regras

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

Meio:

Sapo Online - Sapo Desporto Online

03-03-2016

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=da79bdba

03-03-2016 18:04
De acordo com as alterações, o guarda-redes passa a ser equiparado aos restantes colegas e pode
atuar como sétimo elemento em campo.
Foto: Estela Silva
Andebol: FC Porto vs Benfica
Por SAPO Desporto c/Lusasapodesporto@sapo.pt
A Federação Internacional de Andebol (IHF) informou esta quinta-feira os seus membros da
introdução de cinco alterações às regras de jogo, testadas com sucesso ao longo de 2015 e a aplicar
durante os Jogos Olímpicos Rio2016.
As alterações, testadas em várias provas ao longo de 2015, abrangem áreas como o papel do guardaredes, as lesões dos jogadores, a situação de jogo passivo, a aplicação das regras no último minuto do
encontro e o novo cartão azul.
De acordo com as alterações, ratificadas por unanimidade pela IHF, o guarda-redes passa a ser
equiparado aos restantes colegas e pode atuar como sétimo elemento em campo.
Em caso de lesão de um jogador, este deve deixar o recinto de jogo depois de receber assistência
médica e só pode reentrar após realizado o terceiro ataque da sua equipa.
Na situação de jogo passivo, assinalado com o braço no ar pelos árbitros, a equipa que estiver a
atacar passa a dispor de um total de seis passes para rematar à baliza e evitar a inversão do sentido
de jogo.
A IHF inseriu ainda a alteração nas regras da expressão no "último minuto de um jogo" para nos
"últimos 30 segundos de um jogo" e introduziu o cartão azul, além dos amarelos e vermelhos, para
assinalar com mais clareza a desqualificação.
As mudanças às regras, ainda de acordo com o organismo, foram já testadas nos Mundiais de
juniores e da juventude, no Brasil e na Rússia, respetivamente, tendo sido recebidas de forma positiva
e com a aprovação por parte dos participantes.
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ID: 63407484
ANDEBOL

03-03-2016

Tiragem: 5291

Pág: 33

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 16,58 x 8,23 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Jogos AD Godim

p DR

Torneio de Encerramento de Iniciadas Femininas
Domingo, às 11h00 - Pavilhão Municipal de Peso da
Régua, jogo entre AD Godim - CA Barrosas
Campeonato Regional de Infantis Masculinos
Sábado, às 15h00 - Pavilhão Escola Secundária de
Celorico de Basto, jogo entre BECA "B" - AD Godim
Torneio de Minis - 2ª Onda - Masculinos Andebol
7 - 2ª Concentração Série A
Sábado, às 16h30, Pavilhão Escola Secundária de
Celorico de Basto, jogo entre AD Godim - CD Xico
Andebol, às 16h30
Às 17h15, BECA "A" - AD Godim. Às 18h00, jogo
entre CD Xico Andebol - BECA "A".



EQUIPA SENIORES MASCULINOS

RESULTADOS DO FIM DE SEMANA ANTERIOR:
Campeonato Nacional Seniores Masculinos 3ª Divisão 1ª Fase Zona 1
AD Godim 36 - CA Leça 25
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Tiragem: 12000

Pág: 14

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Vitória de Setúbal perde
e desce à 3.ª posição

Period.: Diária

ANDEBOL

ID: 63406657

O

Campeonato Nacional da 2.ª Divisão - Zona Sul

Vitória de Setúbal foi
derrotado no recinto do
GM 1º Dezembro por
35-28, em jogo da 19ª jornada da zona sul do campeonato nacional da 2.ª divisão de
andebol. A equipa sadina com
o desaire sofrido baixou para
a 3ª posição com 46 pontos e
já dista 10 pontos do 1º classificado Boa Hora/Roff. No
dérbi entre equipas do distrito
o IFC Torrense venceu em
casa o Almada por 27-24, e ul-

02-03-2016

trapassou o seu opositor na tabela classificativa. Atravessando um excelente período
de forma o CCR Alto Moinho recebeu e venceu por onze golos
de diferença a ADC Benavente (35-24). A equipa do concelho de Almada subiu à 5ª posição.
Resultados da 19.ª Jornada:
CD Marienses 25-27 AC Sismaria; SL Benfica “B” 19-24
Boa Hora/Roff; IFC Torrense
27-24 Almada AC; GM 1º De-

Âmbito: Regional

zembro 35-28 V. Setúbal; Ílhavo AC 28-28 GS Loures; CCR
Alto Moinho 35-24 ADC Benavente; CDE Camões 20-19
Juve Lis
Classificação: 1º Boa
Hora/Roff – 56 pts; 2º AC Sismaria – 49 pts; 3º V. Setúbal
– 46 pts; 4º CD Marienses –
45 pts; 5º CCR Alto Moinho –
42 pts; 6ºJuve Lis – 41 pts; 7º
CDE Camões – 40 pts; 8º SL
Benfica “B” – 39 pts; 9º ADC
Benavente – 37 pts; 10º GM 1º

Área: 18,13 x 10,54 cm²
Corte: 1 de 1

Dezembro – 32 pts; 11º IFC
Torrense – 28 pts; 12º Almada
AC – 26 pts; 13º GS Loures –
26 pts; 14º Ílhavo AC – 21 pts
Próxima Jornada (05/03):
Boa Hora/Roff vs AC Sismaria;
Juve Lis vs IFC Torrense; Almada AC SL Benfica “B”; GS
loures vs GM 1º Dezembro;
ADC Benavente vs Ílhavo AC;
CCR Alto Moinho vs CD Marienses; V. Setúbal vs CDE
Camões
JF
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Setúbal dá desporto
para todos os gostos
ID: 63406547
02-03-2016
Programação de Março apresenta várias iniciativas

São inúmeras as
actividades que vão
decorrer ao longo
deste mês, no âmbito da eleição da
terra sadina como
Cidade Europeia do
Desporto 2016

O

ano é de actividade física e competição, nas
mais diversas modalidades, ou não tivesse Setúbal
sido eleita Cidade Europeia do
Desporto 2016. No total, a or-

ganização tem prevista a promoção de mais de 200 iniciativas – distribuídas por modalidades que vão do futebol à natação. Dos vários momentos
que vão acontecer na capital
europeia do desporto, destacam-se uma prova de apuramento para os Jogos Olímpicos
2016, uma das etapas da Volta a Portugal em Bicicleta, de
regresso a terras sadinas ao
fim de 42 anos, e as três provas promovidas em parceria
com a Federação Portuguesa
de Futebol.
Este mês de Março não foge
àquela que será a regra du-

Campeonato Nacional de
Carrinhos de Rolamentos
Data: 6 de março
Hora: Todo o dia
Local: Av. D. Manuel I
Breve descrição: Organizado
pela empresa Trilhos do Zézere
e pelo município, Setúbal recebe a inédita etapa do Campeonato Nacional de Carrinhos de Rolamentos, onde diversos pilotos, em várias categorias, irão animar todos os
espetadores numa vertiginosa
competição em pleno centro
urbano de Setúbal, numa das
avenidas com maior e mais
acentuado desnível. Estão reunidas todas as condições para
uma animada competição.

Campeonato Nacional
de Kayak-Polo
Data: 19 e 20 de março
Hora: Todo o dia
Local: Complexo Municipal de
Piscinas das Mateigadas
Breve descrição: Numa organização da Federação Portuguesa de Canoagem e do Clube de Canoagem Setúbal, o
Campeonato Nacional de
Kayak-Polo trata-se de uma
competição emocionante e de

Fórum de Treinadores
de Futebol / Futsal
Data: 21 e 22 de março
Hora: Todo o dia
Local: Fórum Municipal Luísa
Todi
Breve descrição: Uma das
mais antigas associações de
treinadores nacionais – a Associação Nacional de Treinadores de Futebol – realiza,
em Setúbal, o seu Fórum Técnico Anual, reunindo mais de
quatro centenas de treinadores e especialistas no Futebol
e Futsal nacional e internacional. As maiores figuras da
modalidade marcam presença
num encontro que associa as
sessões teóricas com as sessões práticas aplicadas.

Azeitão Andebol Fest 2016
Data: 23 a 26 de março
Hora: Todo o dia
Local: Pavilhões de Manteigadas, Vendas de Azeitão,
João dos Santos e Antoine
Velge
Breve descrição: Decorre em
Setúbal um dos maiores en-

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 26,00 x 32,82 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 2

rante todo o ano, apresentando uma programação de eventos desportivos vasta e para todos os gostos. Assim, já no próximo dia 6, a Avenida D. Manuel I vai acolher o Campeonato Nacional de Carrinhos de
Rolamentos. Nos dias 19 e
20, o Complexo Municipal de
Piscinas das Manteigadas receberá o Campeonato Nacional
de Kayak-Polo. O evento Andebol Azeitão Fest, a ter lugar nos
pavilhões de Manteigadas, Vendas de Azeitão, João dos Santos e Antoine Velge, entre 23 e
26 de Março, e a Final da Taça
de Portugal de Rugby, a reali-

zar-se a 25 de Março no Complexo Desportivo Municipal de
Atletismo de Setúbal, juntam-se
a um outro evento de rara beleza que promete colorir os

céus da região – a Taça de Aterragem de Precisão de Parapente, que decorrerá entre 25
e 27 de Março, na Serra da Arrábida/Praia do Creiro.

contros do andebol nacional.
Dezenas de equipas nacionais e de centenas de jovens
andebolistas realizam dezenas
de competições de andebol,
uma das modalidades desportivas com maior tradição no
concelho.

de Voo Livre, pela Wind e pela
Câmara Municipal de Setúbal, a prova reúne mais de 50
pilotos de parapente, que lutam pela melhor classificação em voos percorridos entre
a base de salto no topo da Serra da Arrábida e a Praia do
Creiro, no maravilhoso enquadramento do Parque Natural da Arrábida.

13ª Meia Maratona
Fotográfica "Um Olhar
Sobre o Desporto"
Data: 5 de Março
Hora: Das 9h00 às 18h00
Local: Todo o concelho

Agenda Setúbal 2016 – Mês de Março
grande espetacularidade. Destaque-se que um dos mais
importantes clubes locais, o
Clube Canoagem de Setúbal,
foi 20 vezes consecutivas campeão nacional da modalidade,
tentando agora regressar a
mais uma conquista do título
nacional.
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Tiragem: 12000

OUTROS DESTAQUES
DO MÊS

Final da Taça de Portugal
de Rugby
Data: 25 de março
Hora: 15h00
Local: Complexo Desportivo
Municipal de Atletismo de Setúbal
Breve descrição: Pela primeira vez, a cidade de Setúbal recebe a final da Taça de Portugal de Ruby, disputada, este
ano, entre as equipas seniores
de Direito e Agronomia. Tratase da segunda mais importante competição do rugby sénior português.
Taça de Aterragem de
Precisão de Parapente
Data: 25 a 27 de março
Hora: Todo o dia
Local: Serra da Arrábida/Praia
do Creiro
Breve descrição: Organizado
pela Federação Portuguesa

Concurso Grande Marcha
de Setúbal
Data: Durante todo o mês de
março
Local: Em todo o concelho
Ciclo de Cinema de Desporto
"Cidade Europeia do
Desporto 2016"
Data: 1 e 2 de Março
Hora: 18h00
Local: Auditório Charlot

"Ao final da tarde…
encontro com o Desporto”
- Oceana Zarco
Data: 3 de Março
Hora: 18h00
Local: Museu do Trabalho Michel Giacometti

"Technical Open Waters
Committee" - Ligue
Européenne de Natation
Data: 3 a 6 de Março
Hora: Todo o dia
Local: Premium Setúbal Hotel

Trilho Javali
– Trail Nocturno
Data: 5 de Março
Hora: 20h00
Local: Serra da Arrábida

Dia Internacional da Mulher
| "Conversa sobre a Temática
da Mulher e o Desporto”
Data: 8 de Março
Hora: 10h00
Local: Galeria Municipal do
Banco de Portugal
Arrábida Challenge
Data: 12 de Março
Hora: Das 9h30 às 12h30
Local: Serra da Arrábida

Ténis de Mesa Adaptado
- 4ª Jornada do Circuito
Nacional
Data: 12 de Março
Hora: Todo o dia
Local: Pavilhão Desportivo Municipal das Manteigadas

Torneio Inter-Regional do
Distrito de Setúbal | Cadetes
Data: 12 de Março
Hora: Todo o dia
Local: Piscina Municipal de
Azeitão
1.º Percurso Pedestre Escolar
Data: 17 de Março
Hora: Das 10h00 às 13h00

Além destas, realizam-se
muitas outras iniciativas ao
longo deste mês, conforme
programação apresentada nesta página.
Local: Serra da Arrábida

Mega Concentração
de Xadrez Escolar
Data: 17 de Março
Hora: Das 10h00 às 17h00
Local: Parque Bonfim / Escola Secundária Sebastião Gama
Open da Juventude
Data: 17 de Março
Hora: Das 10h00 às 17h00
Local: Parque Bonfim / Escola Secundária Sebastião Gama
Gestão e Rentabilização
de Piscinas e Centros
de Fitness
Data: 19 de Março
Hora: Das 9h00 às 16h30
Local: Casa da Baía de Setúbal

Campeonato de Pesca
em Barco Fundeado - 1ª mão
da 3ª Divisão Centro/Sul
Data: 20 de Março
Hora: Das 7h00 às 15h00
Local: Orla Marítima de Setúbal

Regatas do Sado de Vela
de Cruzeiro
Data: 26 de Março
Hora: 11h00
Local: Baía de Setúbal
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ID: 63406547

02-03-2016

Tiragem: 12000

Pág: 1

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 6,39 x 3,55 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 2 de 2

SETÚBAL CIDADE
EUROPEIA DO DESPORTO P.8

Março é mês com
programa intenso
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ID: 63407863

02-03-2016

Tiragem: 6000

Pág: 8

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 17,69 x 19,73 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Orgulho sem preconceito…

OPINIÃO

Jorge Almeida

P

or vezes a determinação não
chega a ter o fim desejado.
Não chega ter valor, não
chega o empenho nem a capacidade
de resistir às adversidades. Às vezes
não chega tudo isso porque nos dias
onde falte um pouquinho de sorte, as
coisas podem não correr bem.
Por correr bem entenda-se atingir
os objetivos traçados, como por exemplo ganhar um jogo, passar uma
eliminatória, chegar à fase final de
um campeonato, enfim, metas assumidas para uma época desportiva.
Pese embora tal facto, (planificação dos objetivos), o cumprimento dos mesmos assenta não só na
preparação destes, como também
nos meios postos à disposição para
tal. Tudo conjugado pode resultar em
cumprimento ou em incumprimento
dos ditos objetivos traçados.
Creio que esta dinâmica é igual
em qualquer clube e todos eles (seja
em que modalidade for) querem ter

sucesso.
Todavia, face à dimensão dos
clubes e aos meios à disposição, o
sucesso é relativo.
Assim, para clubes bem apetrechados (nível financeiro, meios
logísticos, infraestruturas, etc.) o
sucesso passará por ganhar com
muita mais frequência. Já para os
ditos clubes “pequenos” o sucesso
passará por “andar” entre os grandes
e quiçá de vez em quando, se tiverem a sorte como aliada, ganharem
alguns troféus.
A sobrevivência entre os grandes
não é fácil e menos fácil será se a
tudo isto somarmos as desigualdades inerentes aos próprios meios
onde se inserem os clubes.
Porém, se é verdade que às vezes a sorte se faz ou se procura, neste
clube (Andebol Club Lamego) as
adversidades têm sido ultrapassadas
e os resultados estão à vista. Ocupamos um lugar entre os grandes do andebol nacional. Procuramos a sorte,
fazemos a sorte…
Apesar dos Juvenis não terem
passado à fase seguinte, o fracasso
não pode ser equacionado. Não ex-

iste fracasso, não pode existir para
quem se “bate” de igual para igual
com qualquer adversário. Não há fracasso na competência, na entrega,
na raça, na paixão. Apesar da impossibilidade do passo seguinte (passar
à próxima fase), continuar a prefigurar entre os grandes do andebol nacional (neste escalão) é com certeza um excelente motivo de orgulho.
Podem orgulhar-se estes atletas,
treinadores, diretores, dirigentes e
pais (cada um no seu papel) pelo excelente campeonato realizado.
Ao invés da célebre expressão
“morrer na praia”, prefiro dizer “os
cobardes não ousam faze-lo, os
fracos ficam pelo caminho e só os
fortes ousam chegar ao fim”.
Realizaram um excelente campeonato, conseguiram permanecer entre os grandes e isso já os torna nuns
verdadeiros vencedores.
Às vezes para vencer não é preciso ficar em primeiro… Basta simplesmente ousar fazer…
Podem estes “rapazes” orgulhar-se do trabalho realizado.
Orgulhosos sim, mas sem preconceito…
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Campeonato Regional Andebol de 5

Campeões, Campeões,
campeões…

E. A. Moimenta A 6 | A. C. Lamego A 19
E. A. Moimenta da Beira B 0 | A. C. Lamego B 15
No passado domingo o escalão de minis do Andebol Club de Lamego deslocou-se a Moimenta da Beira
para disputar os últimos jogos desta fase de andebol
de 5 e conseguiu duas tranquilas vitórias que lhes
permitiu acabar o campeonato invictos.
Na formação a filosofia do Andebol Club de lamego
não é ganhar mas sim formar, mas temos que ser sinceros e admitir que esta equipa de minis está claramente
a anos luz das outras que compõem o campeonato. Os
seus jogadores são mais fortes fisicamente, são melhores tecnicamente e depois o andebol sai naturalmente.
Apesar da referência ás vitórias interessa também
relembrar que todos os seus atletas tiveram a oportunidade de participar em todos os jogos, obviamente que
não estão todos ao seu nível mas os responsáveis pelo
escalão lá vão desenvolvendo os seus atletas.
Isto sim é de louvar, saber formar, saber ganhar mas
nunca esquecendo que do outro lado estão atletas que
têm idades compreendidas entre os 10 e 11 anos e o primeiro objetivo é sempre fazê-los feliz.
No dia 13 de março começa a o campeonato de andebol de 7, onde estes jovens querem estar também no
melhor nível.
O Andebol Club de Lamego agradece todo o apoio
que os pais e simpatizantes deram a estas pequenos
grandes jogadores.
Jogaram pelo A. C. Lamego: Rui Monteiro, David
pinto, Gil Santarém, Vasco Santos, João Nuno, João
Carlos, Gonçalo Correia, Gonçalo Teixeira, João Leite e
Dinis Cardoso.
Treinador: Luís Machado e Daniel Taveira
Diretor: Tânia Taveira e Manuel Oliveira
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Andebol Club de Lamego
Campeonato Regional Andebol de 5 (Minis)
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Campeões, campeões, campeões…
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Andebol – Infantis – Campeonato
Regional Primeira Divisão

ACL dois jogos, duas
vitórias

A. C. Lamego 31 – Cinfães 22
No passado sábado os infantis do Andebol Club de
Lamego receberam e venceram a equipa do Cinfães num
jogo a contar para a 2ª jornada do campeonato da 1ª divisão que dá acesso ao Encontro Nacional.
Pensando sempre em formar, pois trata-se de um
escalão de formação, os lamecenses contam neste momento com duas vitórias em dois jogos nesta fase final.
Um bom arranque que pode ser o início de algo muito
especial.
Em relação ao jogo o Andebol Club de Lamego apresentou-se mais uma vez com a sua defesa (3*3) que
permitiu ganhar muitas bolas e finalizar muitas vezes de
contra ataque. Todos os jogadores tiveram mais uma vez
a oportunidade de participar no encontro e quase todos
conseguir finalizar pelo menos uma vez.
Jogaram pelo A.C. Lamego: Rui Monteiro, Gonçalo
Correia, Gonçalo Teixeira, Alexandre Santos, David Pinto,
António Vouga, Gil Santarém, João Santos, João Nuno,
João Leite, Vasco santos e Dinis Cardoso.
Treinador: Diogo Leal
Diretor: António Manso
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Moimenta da Beira

Andebol junta e cativa
centenas de crianças

Mais de 400 crianças do 1º ciclo do ensino básico
do Centro Escolar de Moimenta da Beira, da EB1 de
Alvite e da EB1 de Leomil estão a participar na “FESTAND”, uma festa do andebol que pretende diversificar as atividades desportivas dos alunos deste
grau de ensino e criar oportunidades de contacto e
captação para a modalidade do andebol.
A iniciativa, que se realiza pelo sétimo ano consecutivo, está a decorrer durante esta semana no pavilhão
municipal de Moimenta da Beira, e é organizada pelo
Gabinete de Desporto do Município, no âmbito das Atividades de Enriquecimento Curricular e promovida pela
Associação de Andebol de Viseu.
Depois deste evento, seguem-se os encontros “ANDEBOL4KIDS”, previsto para maio, com duas equipas
moimentenses; o inter-concelhio em Tabuaço e o distrital
em Lamego, em junho.
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Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Andebol perde
em Queijas

A

equipa sénior de andebol do Vitória saiu
derrotada da deslocação
a Queijas (Oeiras), onde sucumbiu às mãos
do 1º Dezembro, por 3528, em partida disputada
na tarde de sábado, para o Campeonato Nacional da 2.ª Divisão – Zona

Sul. Apesar do desaire, os
sadinos continuam em 3º
lugar, o último de acesso
à fase de subida.
Quanto aos juniores,
entraram na fase de promoção à 1.ª divisão nacional com um empate no terreno do CDE Camões (29-29).
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JOSÉ VIEIRA (FERMENTÕES)

Vencedor
imprevisível
até ao último
segundo

"Empate
ajusta-se"
"Um derbi é uni derbi e normalmente com o resultado incerto até aos últimos segundos, como foi este. A minha
equipa na primeira parte esteve muito
mal, cometemos muitos erros mas depois corrigimos. Houve aqui também
bons momentos e espero que o Xico
consiga os seus objectivos. Nós queremos manter-nos no meio da tabela.
Qualquer equipa podia ter ganho,
mas acho que o empate se ajusta ao
empenho de todos os jogadores. Acabou tudo bem, não houve confusões e
correu tudo normalmente. Nestes derbis costuma haver histórias e guerras
antigas, mas eu disse aos meus jogadores que isto era apenas um jogo e nada
mais."

O derbi vimaranense de andebol teve emoção e o resultado ficou
em aberto até final. Xico foi melhor no primeiro tempo, Fermentões reajustou-se após o intervalo.
CRÓNIC/ DE

JOÃO ARAUJO
omeçamos por realçar a presença neste derbi do Vereador
do Desporto cia Câmara Municipal de Guimarães, Amadeu Portilha,
também ele um entusiasta e antigo praticante desta modalidade. Sinal de que
está atento ao que se passa no Concelho
de Guimarães no que ao desporto diz
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ANDEBOL - 2a DIVISÃO

1 Arsenal
20
2 G. C. Santo Tirso 20
3 Ac. São Mamede 19
4 Marítimo
21
5 São Bernardo 19
6 FC Gaia
18
7 Fermentões 18
8 FC Porto B
19
9 Modicus
19
10 São Paio Oleiros 19
11 Estarreja
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12 Xico Andebol 19
13 Sanjoanense 19
14 Boavista
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19° jornada
Fermentões • Xico Andebol 25-25
S. P. Oleiros - S. Bernardo
22.25
Estarreja
21-26
- FC Gaia
Boavista
- Modicus
23-26
Marítimo
- Sanjoanense 29-23
FC Porto B - Arsenal
32-35
Ac. S. Mamede- G. Santo Tirso 24-27
20° jornada
FC Gaia
Modicus

- São Bernardo
- Estarreja
Xico Andebol - Boavista
Arsenal
Maritimo (36-29)
G. C. Sto Tirso FC Porto
Ac. S. Mamede- São Paio Oleiros
Sanjoanense - Fermentões

Dlt

P

612:512 100
599:524 75
557:496 61
585:597 -12
560:525 35
486:458 28
540:520 20
550:581 -31
467:500 -33
456:480 -24
472:502 -30
479:511 -32
477:529 -52
432:537.105

Gm-Gs

53
52
48
44
44
43
36
34
34
33
31
30
29
20

respeito e em todas as modalidades.
Um derbi é um derbi, seja em que
modalidade foi: Este foi mais um em
que antes de mais se deve realçar o
respeito que todos os intervenientes
tiveram para com os seus adversários.
Com o Pavilhão Municipal Arquitecto
Fernando Távora completamente cheio,
o que é de saudar, foi bonito de se ver
o entusiasmo como cada um festejava
um golo da sua equipa preferida. Passando ao jogo, desde o seu início que
nos apercebemos que iriamos assistir a
uma partida muito disputada, cujo resultado final não poderíamos prever. O
Fermentões começou com uma defesa
6x0 e o Xico Andebol em 5x 1. A equipa
da casa começou bastante cedo a ter jogadores punidos com dois minutos de
suspensão e sofreu com a suspensão de
António Salgado e João Barbosa ainda
na primeira parte, curiosamente os dois
jogadores mais concretizadores nessa
parte do jogo. Com esta colocação em
campo, o Xico aproveitou muito bem as
FERMENTOES

25

Bruno Silva, Tiago Cunha (2), Luis Peixoto (2),
Hélder Cunha (3), João Martins (4), Raul Nunes, Carlos Fernandes, António Salgado (6), João Barbosa
(4), Luis Martins, João Roque (3), Armando Silva (1)
e José Ferreira
T: JOSÉ VIEIRA

XICO ANDEBOL

25

Fábio Manuel, Francisco Ribeiro, José Santos, João
Batista, Rafael Macedo, David Pontes, José Silva (1),
Luis Castro (9), Luis Sarmento (4), Paulo Abreu (3),
Pedro Teixeira, Rui Carvalho, Nuno Pacheco (2), André Ribeiro (1) e Alfredo Bravo (5)
T: GUSTAVO CASTRO
Local: Pavilhão Municipal Arq. Fernando Távora
Árbitros: Rui Oliveira e Pedro Coelho (A.A. Braga)

falhas técnicas do adversário e comandou o marcador logo desde muito cedo,
tendo chegado a ter uma diferença de
quatro golos por volta dos 25 minutos
de jogo. A defender em 5x1 e por vezes 4x2, levou a que recuperasse rapidamente a bola e saísse para o contraataque. Neste particular, realçar o bom
desempenho de Alfredo Bravo e Luis
Castro. O jogo chegou ao intervalo com
o resultado em 14-15 a favor do Xico
que se justificava.
Na segunda parte o Fermentões
entrou melhor, optando por trabalhar
melhor a organização ofensiva, o que
viria a dar os frutos que concerteza
ambicionava. Recuperou no resultado
e até ultrapassou o Xico no marcador
pela primeira vez no encontro aos 1 71 6. Esta melhoria de rendimento do
Fermentões deveu-se em muito ao ter
percebido que o perigo maior vinha de
Luis Castro e passou a defender também
em 5x1 com atenção especial ao 11 do
Xico. Ainda faltava muito tempo para
jogar e até final o resultado foi coman-

dado alternadamente por uma e outra
equipa. Jamais se verificou o resultado
com mais de um golo de diferença. O
equilíbrio era total e parecia que tinha
havido um pacto entre os jogadores,
ora comando eu ora comandas tu.
Como apontamento final, dizer que
o resultado nos parece justo pelo que o
Xico Andebol fez na primeira parte, tendo sido claramente superior ao Fermentões, e pelo que a equipa da casa fez na
segunda, ajustando as marcações, mas
mesmo assim não evitou que Luis Castro marcasse seis golos nesta segunda
metade, apesar de ter tido uma penalização de dois minutos.
O Xico teve uma grande oportunidade de ganhar o jogo no último segundo,
mas Alfredo Braga, na linha dos seis metros, atirou por cima.
A dupla de arbitragem pareceu-nos
já saber da rivalidade entre ambas as
equipas e começou logo muito cedo a
agir disciplinarmente.Também eles estiveram à altura do derbi.

GUSTAVO CASTRO (XICO)

"Fomos
melhores"
"No cômputo geral acho que mereciamos ganhar. Fomos melhores que o
Fermentões e podíamos ter ganho perto do fim. Tivemos uma oportunidade
de ampliar a vantagem, que nos daria
outra tranquilidade, mas isso não foi
possível. É verdade que temos muita
joventude e por vezes falta-lhe tranquilidade. Podíamos ter aguentado o resultado, mas essa intranquilidade torna-se
prejudicial para nós. O último lance é
sempre uma posição ingrata. Faltou
aquela pontinha de sorte na hora certa,
mas isto é assim.
Acredito piamente nesta equipa e
pelo que temos feito de certeza absoluta que vamos estar na 2? Divisão para
o ano."
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ANDEBOL
DERBI FICOU
EMPATADO

» Fermentões e Xico Andebol
proporcionaram jogo emotivo
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2ª Jornada do Campeonato
Regional Norte de Andebol

No passado dia 12 de Fevereiro, decorreu no Pavilhão de Ferreiros, em Braga, a 2ª Jornada do Campeonato Regional Norte de
Andebol.

O Núcleo de Desporto
Adaptado do CAVA venceu
a CERCI Braga por 7-5, e a
APPACDM do Porto por 60, e perdeu com o Centro
D. João Novais e Sousa por

7-1.
O campeonato é organizado pela ANDDI (Associação Nacional de Desporto
para a Deficiência Intelectual).
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Fermentões e Xico empatam
em dérbi vimaranense

As duas equipas vimaranenses
presentes na Zona Norte da
Segunda Divisão empataram a
25 golos, em partida referente à 19ª jornada. Numa partida
em que o equilíbrio foi a nota
dominante, os escolares atingiram o intervalo na frente
(15-14), mas os comandados de
José Vieira conseguiram anular

essa desvantagem na segunda parte, repartindo os pontos
com o Xico Andebol. A turma
de Fermentões manteve, com
este desfecho, o sétimo lugar
da prova, com 36 pontos, ao
passo que a equipa de Gustavo Castro, que somou o seu
primeiro empate, continua no
12º posto, com 30.
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