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ANDEBOL
| Rui Serapicos | 

O treinador do ABC, Carlos Re-
sende juntou ontem, para a foto
da conferência de imprensa de
antevisão ao jogo de amanhã
com o FC Porto, todos os joga-
dores e demais elementos da
equipa principal. “Temos já
cumprido o objectivo de dispu-
tarmos na próxima época uma
prova europeia, mas ainda há
mais duas jornadas a disputar e
temos a convicção de que pode-
mos fazer mais”, disse.

Fazendo contas às posições
dos clubes que disputam lugares
cimeiros, Resende frisou que
ainda é possível “ficarmos à
frente de uma equipa com um

orçamento muito superior ao
nosso” e lembrou que o Benfica,
presisamente o clube que ocupa
a posição desejada pelo ABC,
“ainda pode ter uma palavra a
dizer na definição do título”.

Com estes argumentos, o trei-
nador do clube bracarense ape-
lou a uma presença do público
da casa “para nos ajudar a che-
gar ao terceiro lugar”.

O guarda-redes Humberto, que
também comentou a antevisão
ao jogo com os azuis-e-brancos,
resumiu a época reconhecendo
“algum sabor amargo por não
termos conseguido melhor”.

ABC recebe FC Porto a sonhar
com subida ao terceiro lugar
O PÓDIO AINDA É POSSÍVEL, disse Carlos Resende, o treinador do ABC/UMinho, em conferência de
imprensa para antevisão do jogo com o FC Porto, amanhã, a partir das 17 horas, no Flávio Sá Leite.

RS

Carlos Resende juntou ontem toda a equipa principal: atingido objectivo de chegar à Europa, há que lutar pelo terceiro lugar

Efeméride
Fazer uma ‘selfie’  com
taça de vice-campeão
europeu de há 20 anos 
Vinte anos depois do momento
que é considerado o mais alto do
andebol português, a final da Ta-
ça dos Campeões Europeus que o
ABC perdeu para o Teka de San-
tander, a taça de vice-campeão
vai estar amanhã à entrada do
Sá Leite para fazer ‘selfies’.

§1993/1994
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«Agora, queremos o pódio»

Plantel do ABC/UMinho reunido para festejar a conquista de um lugar europeu

PEDRO VIEIRA DA SILVA

A improvisada sala de 
Imprensa do Pavilhão Flá-
vio Sá Leite foi palco, on-
tem à tarde, de uma inva-
são... pacífica por parte 
dos elementos que com-
põem o plantel do ABC/
/UMinho.

Carlos Resende (treina-
dor) e Humberto Gomes 
(um dos guarda-redes do 
plantel) foram os elemen-
tos escolhidos para fa-

ABC/UMINHO

ABC/UMINHO JÁ GARANTIU PROVAS EUROPEIAS...

zer a antevisão do jogo 
com o FC Porto, que se 
disputa amanhã, a partir 
das 17h10, na catedral do 
andebol, e foram super-
visionados pelos colegas 
de equipa.

«Temos aqui um cená-
rio diferente, por duas 
razões. Primeiro, quere-
mos assinalar que conse-
guimos atingir o objetivo 
que nos propuseram: so-
mos uns representantes 
de Portugal nas competi-

ções europeias da próxi-
ma temporada. Segundo, 
porque ainda faltam dispu-
tar duas jornadas e quere-
mos chegar ao terceiro lu-
gar. E, para chegarmos ao 
pódio, e não dependemos 
apenas de nós, temos de 
vencer, sábado (amanhã), 
o FC Porto», destacou Car-
los Resende, que pediu o 
apoio do público para o 
embate de amanhã.

«Que nos venham a aju-
dar a ganhar o jogo, por-

que precisamos de vencer 
para chegar ao terceiro lu-
gar. Para além disso, nes-
te jogo, tal como no Benfi-
ca-Sporting, joga-se o títu-
lo. Nós já lá não podemos 
chegar, mas temos uma pa-
lavra a dizer...», lembrou 
Carlos Resende.

O ABC/UMinho recebe, 
amanhã (17h10), o FC Por-
to, em partida relativa à 6.ª 
jornada do Nacional da I 
Divisão em andebol. 

Adeptos convidados 
a tirar a selfie com   
Taça dos Campeões

28 de abril de 2004. O 
ABC/UMinho chega a final 
da Liga dos Campeões.

Perdeu, então, com o 
Teka de Santander (22-22 
em Braga, 23-21 em terras 
espanholas).

Amanhã, antes do jogo 
com os dragões, o ABC/
/UMinho, em parceria com 
a empresa PromoPlayer, 
convida todos os adeptos 
a tirar uma selfie com o 
troféu de vice-campeão e 
que estes, depois, as colo-
quem nas redes sociais. O 
troféu estará exposto na 
entrada do pavilhão.
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• ABC defronta amanhã FC Porto no Sá Leite
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Fim de semana
de decisões
Modalidades. No andebol o FC Porto pode sagrar-se campeão

amanhã. No basquetebol o Benfica começa a final do play-off.

No hóquei em patins o clássico do dragão pode ser vital.

Se o FC Porto derrotar amanhã o
ABC, em Braga (17h, Bola TV), ga-
rante o inédito hexacampeonato.
De nada valerá o resultado no
mesmo dia do Benfica-Sporting
(18h), segundo e terceiro classifica-
dos, respetivamente. Mesmo que os
dragões percam no Minho, poderão
conquistar o seu sexto campeonato
consecutivo se vencerem em casa o
Benfica, na última ronda.

Passando para o basquetebol, os
bicampeões encarnados começam
a final frente ao V. Guimarães, que
eliminou na quarta-feira o Lusitâ-
nia, na negra. O primeiro encontro
da final do play-off da Liga é ama-
nhã, no Pavilhão Fidelidade, na Luz
(15h30, Benfica TV).

No hóquei em patins os dragões
recebem amanhã as águias (15h,
Porto Canal) na antepenúltima jor-
nada do campeonato. Benfica, FC
Porto e Valongo partilham a lideran-
ça da prova com os mesmos pontos.
Nota: na penúltima ronda, o Benfica
recebe o Valongo, que na última jor-
nada é anfitrião... do FC Porto. L.C.

+ emoção

“O que está a acontecer ao

hóquei em patins nacional é

bom, pois é mais competitivo”

Valter Neves, capitão da equipa de hóquei em patins

do Benfica, sobre o clássico de amanhã, à Benfica TV
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APD - Leiria sagra-se vice-campeão
A equipa de andebol em cadeira de rodas da Associação
Portuguesa de Deficientes-Leiria deslocou-se a Viseu para
defrontar nas vertentes ACR4 e ACR7, a equipa da APD -
Braga, tendo sido vice-campeão nas duas vertentes.
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A Associação de Andebol da Ilha 
Terceira leva a efeito sábado, dia 
17, no pavilhão da escola básica 
e integrada dos Biscoitos, entre 
as 10:00 e as 11:15, o V Encon-
tro de Miniandebol – designado 
BrincAndebol. Sublinhe-se que o 
BrincAndebol constitui uma festa 
de animação sócio desportiva para 
crianças dos 7/8 aos 10/11 anos e 
está integrado no projeto da dire-
ção regional do Desporto – Escoli-
nhas do Desporto.  

aNDEBOL

BrincAndebol
nos Biscoitos
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Andebol adaptado
APD Leiria é vice-
-campeão nacional

As expectativas eram elevadas,
mas a equipa de andebol em
cadeira de rodas da delegação de
Leiria da Associação Portuguesa
de Deficientes regressou de Viseu
sem os títulos nacionais que
ambicionava. No jogo decisivo de
andebol de quatro, Braga acabou
por triunfar por 2-1, depois de
vencer por um golo apenas o
terceiro set (5-4). Na variante de
sete, voltou a perder, novamente
com Braga, por 11-9.
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Andebol

João de Barros
perdeu primeiro
jogo da meia-final
� Na visita a Aveiro, para defrontar
o Alavarium, no passado sábado, no
primeiro jogo da meia-final do Na-
cional de andebol feminino, o Co-
légio João de Barros, de Meirinhas,
Pombal, não foi feliz e acabou der-
rotado pela margem mínima (23-
22). Para conseguir o apuramento
para a final, à equipa de Paulo Fé-
lix não resta outra hipótese que
não seja vencer os dois próximos jo-
gos. O primeiro está marcado para
o pavilhão das Meirinhas, às 19 ho-
ras do próximo sábado. Se perder é
eliminado, mas, se ganhar, a negra
está marcada para domingo, no
mesmo local, às 17 horas.
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Não tinha passado um mês do 25 de Abril de
1974, quando a febre associativa chegou em for-
ça a Porto de Mós. Ansiosos por uma estrutura
capaz de ocupar os tempos livres dos jovens e
de relançar o bom nome da Vila Forte em ter-
mos desportivos, um grupo de naturais e resi-
dentes, apoiados pela autarquia e pela estrutu-
ra eclesiástica local, avançou com um projecto
duplo, a que os ventos de Abri deram um im-
portante empurrão: a construção do actual
parque de jogos e a fundação da Associação Des-

portiva Portomosense.
A ADP, como é carinhosamente tratada, não foi,
contudo, o primeiro emblema da Vila Forte. En-
tre os anos 20 e finais de 50, através do Sport Lis-
boa e Lena, Sport Lisboa e Porto de Mós e Gru-
po Desportivo do Lena, Porto de Mós criara per-
gaminhos no futebol, graças à grande qualida-
de técnica de alguns atletas locais, a que se jun-
taram outros, vindos de diversas paragens, na
procura de uma vida melhor, prometida pela en-
tão rentável exploração mineira local. 

No entanto, no princípio dos anos 60, com as
transformações operadas no sector industrial e
devido ao declínio verificado naquela indústria,
os portomosenses debatiam-se com a falta de
um campo de jogos, já que o campo da Estação
passara a estaleiro de materiais de construção.
Em termos desportivos, Porto de Mós iniciava
uma travessia do deserto, que iria a durar mais
de uma década.
Surge, então, a 17 de Maio de 1974, a ADP, pela
mão dos sócios-fundadores Licínio Moreira da
Silva, Carlos Manuel Beato, António Alberto Abreu
Fortunato, António dos Santos Carvalho, Carlos
José Henriques Batista, Joaquim da Silva Rosa,
José Manuel da Assunção, Alexandrino de Al-
meida, Guilhermino Póvoa, Armando da Mota
Matos e José Manuel Luís Beato.
Inscreveu-se na Associação de Futebol de Lei-
ria em 1975 e apresentou uma equipa de ju-

niores em 1976/7.  Na época 1977/8 surge a pri-
meira equipa sénior, disputando então a 2.ª Di-
visão distrital. A ambição cresceu e os senio-
res passaram a contar com inúmeros jogado-
res de outros paragens, inclusivamente es-
trangeiros. Foi uma aposta que colocou Porto
de Mós no mapa do futebol nacional, mas que
se revelou perigosa para as contas do clube. A
política foi invertida desde a chegada de Luís
Costa à presidência do clube, já lá vão oito anos,
com um grande rigor orçamental. Desde o iní-
cio dos anos de 1990, o Portomosense passou
três temporadas na 2.ª Divisão B de futebol, inú-
meras na 3.ª Divisão e só pontualmente caiu nas
competições distritais, onde curiosamente re-
gressará em 2014/5. Entretanto assistiu-se ao
desaparecimento do andebol, um clássico do
concelho e o aparecimento do futsal, seguin-
do a tendência do País. � 

PORTOMOSENSE FOI FUNDADO A 17 DE MAIO DE 1974

FILHO DO 25 DE ABRIL FOI RESPOSTA
PARA FALTA DE OFERTA DESPORTIVA 

PALMARÉS
FUTEBOL
• Campeão Distrital 1.ª Divisão Seniores

(1990/1)
• Campeão Distrital Divisão Honra Seniores

(1994/5)
• Vencedor Taça Distrital Seniores (1994/5)
• Campeão Distrital sub-12 (2001/2)
• Vencedor Taça Distrital Juniores (2003/4)
• Campeão Nacional 3.ª Divisão Seniores

(2004/5)
• Campeão Distrital Divisão Honra Iniciados

(2004/5)
• Vencedor Taça Distrital Juniores (2005/6)
• Campeão Distrital Divisão Honra Juniores

(2006/7)
• Campeão Distrital Divisão Honra Seniores

(2008/9)
• Vencedor Torneio Encerramento sub-13

(2009/10)
• Vencedor Taça Distrital Seniores (2010/1)
• Vencedor Torneio Encerramento sub-13

(2010/1)
• Supertaça AF Leiria Seniores (2011/2)
• Campeão Distrital 1.ª Divisão Juvenis

(2011/2)
• Campeão Distrital Divisão Honra Seniores

(2012/3)
FUTSAL
• Campeão Distrital de Infantis (2005/6)
• Campeão Distrital 1ª Divisão de Seniores

Femininos (2011/2)
ANDEBOL
• Campeão Distrital de Seniores Masculinos

(2000/1)
• Vice-campeão nacional da 3ª Divisão

(2003/4)

Clube venceu Divisão de Honra de futebol em 2012/13 Formação é prioridade do Portomosense

RICARDO GRAÇA/ARQUIVO RICARDO GRAÇA/ARQUIVO
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 ANDEBOL

Iniciadas de Valongo terminam fase só com vitórias
A equipa de iniciados femininos 

da Casa do Povo de Valongo do 
Vouga (CPVV) concluiu a segunda 
fase do campeonato nacional só 
com vitórias, depois de superar a 
Sanjoanense, por 31-27, na últi ma 
jornada. Alinharam e marcaram no 
jogo realizado em Valongo do Vou-
ga: Tânia Veiga (1), Nadia Gonçal-
ves (13), Inês Chaves (4), Filipa Sil-
va, Inês Alves (7), Marta Arede (3), 

Juliana Arede (1), Etelvina Santos, 
Joana Santos (1), Ana Gonçalves, 
Ana Saraiva, Mariana Morais, Julia-
na Marques e Verónica Nelson (1). 
Treinador: Diogo Santos.

Em juvenis femininos, a CPVV 
perdeu (28-33) com a Juve, fora, 
para a segunda fase do campeona-
to nacional, tendo alinhado e mar-
cado: Cati a Ferreira, Inês Chaves (1), 
Tânia Veiga (4), Nadia Gonçalves (8), 

Inês Alves (6), Juliana Arede, Beatriz 
Rocha (1), Ana Saraiva, Bruna San-
tos (5), Marta Arede (2), Joana San-
tos (1), Mariana Ferreira e Etelvina 
Santos. Treinador: Diogo Santos. 
Sábado (12h), as valonguenses re-
cebem o Alavarium para a últi ma 
jornada desta fase. Classifi cação: 
1º Alavarium, 27p; 2º CPVV, 22; 3º 
Sanjoanense, 17; 4º Ansião, 16; 5º 
Juve, 15; 6º SF Marinha, 11.

Juvenis do AAC – Vitória (31-24) com o Ílhavo, 
fora, para o campeonato regional. Alinharam e mar-
caram: José Bapti sta (2), Gabriel Oliveira (1), Edgar 
Santos (4), Alexandre Fernandes (6), José Paulos (1), 
Valdemar Valente (1), Bruno Prazeres, Bruno Cor-
reia (4), Luis Almeida (5), Nuno Marques, João Sou-
sa, José Santos (4), Bernardo Pires, Querede Pires, 
Jorge Pires (3) e Jorge Ferreira. Treinador: Bruno Oli-
veira. Domingo (14h30) o ACC recebe a Académica 
de Coimbra (14h30) no pavilhão do GICA.

Infanti s do AAC – Vitória (24-21) na receção ao CAIC, 
para o campeonato nacional, tendo alinhado e marca-

do: Gonçalo Ferreira, Francisco Sousa (18), Duarte Fer-
nandes (1), Luis Pires, João Vidal (1), Henrique Carva-
lho, Daniel Lima e João Francisco (4). Treinador: Bruno 
Oliveira. Sábado (17h) jogam na Vacariça.

Minis do AAC – Vitória (15-7) em Cernache, com o 
CAIC, para o campeonato regional, tendo alinhado 
e marcado: António Mendes (1), Rodrigo Francisco, 
Duarte Fernandes (4), Ruben Pires, Henrique Carva-
lho, Leonardo Morais, Gonçalo Ferreira, Luis Pires 
(2) e Miguel Gaspar (8).  Foi a 1ª vitória da fase fi nal, 
que é comandada pelo Estarreja. Domingo (16h30), 
o AAC recebe o Estarreja. 

Iniciados  do AAC – 
Derrota (29-31) na re-
ceção ao Vacariça, para 
o campeonato regional, 
tendo alinhado e mar-
cado: Ricardo Gomes, 
Rafael Silva, José Canas, 
Bernardo Rodrigues 
(1), Gabriel Mendes 
(3), Francisco Sousa (2), 
Duarte Fernandes (7), 
Gonçalo Matos (3), Luís 
Oliveira, Bruno Almeida 
(1), Diogo Guerra ( 12), 
António Ferreira, João 
Francisco e Luís Melo. 
Treinador: Iolanda Sou-
sa. Foi a primeira derro-
ta na prova, em cinco jo-
gos disputados. Domin-
go (18h30) jogam em 
Cernache com o CAIC.

Iniciados do AAC. Em cima: Ricardo Pato, Diogo Guerra, Gonçalo Matos, Bernardo, Luís 

Diogo e treinadora Iolanda Sousa; em baixo: JP Francisco, Rafael Silva, Francisco Sousa, 

Gabriel Mendes e Duarte Fernandes

As iniciadas da CPVV
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XICO ANDEBOL 39
Ricardo Castro, João Silva, Tiago Cunha, Gustavo 
Castro, Pedro Correia (5), Mário Peixoto (6), André 
Caldas (10), Rui Oliveira (2), Pedro Carvalho, Luís 
Sarmento (2), João Gonçalves (6), Rui Lourenço (4), 
Nuno Silva (2) e Daniel Santos (2)

T: EDUARDO RODRIGUES

Gonçalo Sousa, João Raquel (8), António Cabaça 
(4), Miguel Branco, Guilherme Raquel (3), Nuno Ra-
mos (4), Luís Barrão, José Pimenta (2), Hugo Alves 
(2), João Carlota (2) e Henrique Lourenço

T: PAULO MARQUES
LOCAL: Pavilhão do Desportivo Francisco de Holanda
Árbitros: Mário Coutinho e Ramiro Silva

BENAVENTE 25

Afirmação
do Xico
com uma
‘goleada’

Benavente foi presa fácil para o Xico Andebol, que soma dois triunfos 
na luta pela subida. Na próxima jornada vai encontrar um dos mais fortes 
oponentes, o Ginásio de Santo Tirso.

O Xico Andebol voltou a de-
monstrar que é um dos mais 
fortes candidatos a aspirar à 

subida de divisão, ao cilindrar o Bena-
vente, por 39-25. 14 golos de diferença 
ilustram bem a diferença de andamento 
das duas equipas, algo que não seria de 
todo esperado numa fase em que estão 
exclusivamente os clubes que lutam pela 
subida de divisão. Foi, aliás, a segunda 
vitória consecutiva do Xico Andebol 
em jogos com equipas que disputaram 
a Zona Sul, dois triunfos confortáveis 
que dão à equipa de Eduardo Rodrigues 
o conforto de encarar esta etapa com 
mais tranquilidade. Pela amostra, ape-
nas o Benfica B poderá intrometer-se 
sobre o poderio dos clubes do Norte, 
mas a segunda equipa dos ‘encarna-
dos’ não pode subir de divisão. Logo, 
esta luta do Xico Andebol será com os 
clubes que já bem conhece, como o Gi-
násio de Santo Tirso e a Académica de 

São Mamede. Um deles irá falhar a meta 
para esta época, a subida ao Campeona-
to Nacional Andebol 1.

No encontro com o Benavente, no 
seu pavilhão, o Xico Andebol conseguiu 
uma vitória por números que não dei-
xam qualquer dúvida da sua superiori-
dade em relação a este adversário, ven-
cendo por 39-25, com o resultado ao 
intervalo a ser-lhe favorável por 19-12.

O jogo foi sempre de sinal mais para 
os vimaranenses, assentando essencial-
mente o seu jogo na velocidade e con-
cretização da zona das pontas. Assim se 
justifica que os seus jogadores pontas, 
no seu conjunto, marcaram 25 golos; 
com 10 para André Caldas, seis para 
Mário Peixoto, cinco para Pedro Correia 
e quatro para Rui Lourenço.

Efectivamente o Xico Andebol con-
seguiu dominar o seu adversário sem 
margem para dúvidas. Os 14 golos na 
diferença final do marcador são fruto 
de uma exibição contínua ao longo dos 
60 minutos, com sete golos à maior em 
cada meio tempo.

REPORTAGEM DE
REDACÇÃO

   J V E D  Gm-Gs  Dif. P

1 Xico Andebol 2 2 0 0 70-46 24 6
2 G. Santo Tirso 2 2 0 0 64-43 21 6
3 Ac. S. Mamede 2 1 0 1 55-55 0 4
4 Benfica B 2 1 0 1 59-54 5 4
5 Benavente 2 0 0 2 45-69 -24 2 
6 CDE Camões 2 0 0 2 43-69 -26 2

Xico Andebol - Benavente 39-25
CDE Camões - G. Santo Tirso 22-38
A. S. Mamede - Benfica B 34-29 

ANDEBOL - 2ª DIVISÃO

2ª jornada

G. Santo Tirso - Xico Andebol
Benavente - A. S. Mamede
Benfica B - CDE Camões

3ª jornada

 O Xico Andebol está no topo da 
classificação, juntamente com a equipa 
do Ginásio de Santo Tirso, contando 
ambos os conjuntos por vitórias os dois 
jogos realizados até ao momento.

Na próxima jornada há um jogo es-
caldante para o desenrolar do Campeo-
nato, pois defrontam-se em Santo Tirso 
os dois líderes da classificação. O jogo 
está agendado para domingo, pelas 15 
horas, no excelente pavilhão Municipal 
de Santo Tirso. Será uma oportunidade 
soberana para o Xico Andebol marcar 
a diferença em relação a um clube que 
apostou muito na subida de divisão e 
que tem recursos que lhe permitem es-
tar no topo. Página 12
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DERROTA NA CASA DO SÃO BERNARDO

Fermentões ainda não venceu
na Fase de Apuramento

O Fermentões sofreu nova derrota 
na Fase de Apuramento. Na sempre difí-
cil deslocação a Aveiro para defrontar o 
São Bernardo perdeu por cinco golos de 
diferença (33-28). Ao intervalo o resulta-
do já era desfavorável aos vimaranenses 
por 20-16.

 Não sendo o jogo que se esperaria 
ser mais acessível para os vimaranenses 
voltarem às vitórias, notou-se uma boa 
resposta da equipa de Luís Pereira. No 
entanto, começa a ser um pouco preo-
cupante a ausência de resultados positi-
vos, situação que já se arrasta desde o 
final da 1ª Fase do Campeonato. 

Com esta derrota, o Fermentões caiu 
par o 5º lugar da classificação da Fase 
de Apuramento. Neste momento tem  
uma folga em relação aos lugares de 
despromoção, mas é urgente regressar 
às vitorias para levar o clube à posição 
que habituou os seus adeptos durante 
a 1ª Fase do Campeonato, com excelen-
tes exibições e resultados.

Na próxima jornada, o Fermentões 
recebe no seu pavilhão a equipa do S. 
Paio de Oleiros, em jogo agendado para 
as 15 horas de sábado. Trata-se de um 

S. BERNARDO 33
André Neto, Tiago Filipe, Filipe Lagarto, Jorge 
Justino, Artur Duarte. Hélder Campos, Augusto 
Pereira, Diogo Batalha, Ulisses Ribeiro, João Ribei-
ro, João Pinho, Diogo Aguiar, Fernando Marques, 
Tiago Sousa, Leandro Rodrigues e Gonçalo Dias

T: PEDRO LAGARTO

Filipe Silva, José Martins, Hélder Cunha, João Car-
valho, Rui Carvalho, Sérgio Ribeiro, Nuno Pinheiro, 
Carlos Fernandes, António Salgado, João Martins , 
Daniel Oliveira, Bruno Silva, José Ferreira, Armando 
Silva, Ricardo Pinto e José Vieira

T: LUÍS PEREIRA
LOCAL: Gimnodesportivo de São Bernardo
Árbitros: Nuno Francisco e Fernando Rodrigues

FERMENTÕES 28

   J V E D  Gm-Gs  Dif. P

1 FC Porto B 2 1 0 1 61-65 -4 35
2 Marítimo 1 1 0 0 25-22 3 34
3 S. Bernardo 2 2 0 0 68-58 10 30
4 Santana 2 0 0 2 52-60 -8 28
5 Fermentões 2 0 0 2 50-56 -6 28
6 FC Gaia 2 0 0 2 42-52 -10 26
7 Módicus 2 2 0 0 50-42 8 25
8 Infesta 2 0 0 2 62-69 -7 24
9 Académico 1 1 0 0 27-19 8 24
10 Sanjoanense 1 1 0 0 27-24 3 22
11 S. Paio Oleiros 1 1 0 0 25-22 3 22

S. Paio Oleiros - Santana 25-22
S. Bernardo - Fermentões 33-28
Marítimo - Académico (31/05)
FC Porto B - Infesta 42-38
Módicus - FC Gaia 27-20

ANDEBOL - 2ª DIVISÃO

2ª jornada

Sanjoanense - FC Porto B 
Infesta - Marítimo 
FC Gaia - S. Bernardo
Fermentões - S. Paio Oleiros
Académico - Módicus

3ª jornada

adversário acessível, que está no último 
lugar, ou seja, o mais acessível para o 
Fermentões consumar o tão ansiado 
regresso aos triunfos no Campeonato. 
Mas há cuidados a ter com uma equipa 
que procura fugir à descida.
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 ANDEBOL
CDC Oleiros vence
Santana por 25-22
 Num início de noite quente com a bancada bem pre-
enchida e com o apoio de uma claque jovem mas de-
terminada a apoiar a sua equipa todos os segundos
do jogo, a equipa sénior do CDC voltou a jogar “à
Oleiros”, com garra e determinação num jogo que
decorreu em crescendo de intensidade por parte dos
atletas da casa.
Num primeiro tempo muito equilibrado, a formação
do Santana foi para o descanso em vantagem (12-14)
aproveitando nos períodos de inferioridade numéri-
ca dos atletas de S. Paio de Oleiros para terem vanta-
gem no marcador.
No segundo tempo, cedo os atletas do CDC S. Paio de
Oleiros anularam a desvantagem e após os 12 minu-
tos estava a ganhar por 17-14, mas a forma guerreira
como defendiam levou a que a equipa fosse penaliza-
da pela dupla de arbitragem com mais exclusões de
dois minutos (no total 8/4) e durante esse período o
Santana dispôs de vários momentos em que usufruiu
de superioridade numérica o que facilitou um rea-
proximamento no marcador. Os da casa, a jogarem
sempre de uma forma agressiva, vacilaram, mas após
alguns reacertos voltaram a distanciarem-se no mar-
cador, ganhando merecidamente a primeira das nove
finais que terão nesta fase.

Página 14
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COLÉGIO DE GAIA

Vitória no arranque
do play off

Depois de uma longa pa-
ragem do Campeonato
Nacional de Seniores Fe-
mininos da 1ª Divisão
(jogos das Seleções) o
Colégio de Gaia arrancou
uma vitória na primeira
jornada dos quartos de fi-
nais do play off-Grupo A-
ao derrotar o Alcanena
por  26-29. “Foi uma
vitória muito difícil. Só
nos últimos cinco minu-
tos do encontro é que nos
conseguimos distanciar
do Alcanena”, admitiu a
treinadora do Colégio de
Gaia, Paula Castro. 

“O Alcanena tem uma
equipa muito jovem com
grandes talentos”, acres-
centou.
O Colégio de Gaia parte
em vantagem para a se-
gunda mão da elimi-
natória e recebe hoje
novamente o Alcanena.
Só a vitória é válida neste
encontro que dará acesso
às meias finais do play
off. 
Se a formação gaiense sair
derrotada irá disputar,
amanhã, às 19h, uma ter-
ceira mão, em casa. O
vencedor irá encontrar o
Madeira Sad nas meias fi-
nais.

VANESSA TEIXEIRA
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andeBol – CamPeonato naCional

g O Sporting Club da Horta recebeu
domingo à noite os pentacampeões
nacionais num jogo que isolou o FC
Porto na liderança do campeonato. 

No Faial, o FC Porto Vitalis venceu,
sem espinhas e reassumiu o comando
da prova. 

A equipa de Ljubomir Obradovic,
ao intervalo, já ganhava por 13-19 e,
no final do jogo o marcador registou
23-35. 

Na equipa do FC Porto Vitalis, des-
taque para Pedro Spínola, autor de sete
golos; Gilberto Duarte, com seis golos
marcados e Ricardo Moreira, com

quatro intentos.  
No Sporting da Horta, destaque

estatístico para Rui Barreto, cinco
golos, Afonso Almeida, seis golos  e
Tiago Rodrigues, quatro concretiza-
ções.

Com este resultado, o FC
PortoVitalis reassume a liderança do
grupo A, com 46 pontos, mais dois que
o Sporting CP, que é segundo, e mais
cinco que o ABC/UMinho, terceiro,
mas com menos um jogo. 

Recorde-se que na fase regular, o FC
Porto triunfou na Horta, por 27-33 e já
nesta fase final, recebeu e venceu a
equipa insular por  37-18. 

O Benfica venceu o seu compromis-
so referente à sexta jornada do
Campeonato Nacional de Andebol,
frente ao ABS, por 21-20.

Com este triunfo, os encarnados
igualaram o ABC no terceiro posto,
ambos com 41 pontos, embora com os
bracarenses com menos um jogo. mJS

SCH perde com Porto
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