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Vila Verde passa a figurar
no mapa do andebol distrital

ASSOCIAÇÃO DE PAIS do Agrupamento de Escolas de Vila Verde dá corpo a um novo clube de andebol,
visando a implementação da modalidade no concelho. Ontem foi um dia histórico com a assinatura
formal do protocolo com a Associação de Andebol de Braga e Federação.
ANDEBOL

| Paulo Machado |

Clube de Andebol da Associação
de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas de Vila Verde (APEEAEVV).
É assim que se designa o novo
clube que nasceu no distrito de
Braga, vocacionado para a modalidade de andebol. “Um projecto fundamentado num trabalho já cimentado e que agora
conta com o apoio da Câmara
Municipal de Vila Verde e já
com provas dadas”, assim designou o vereador do desporto da
autarquia vilaverdense, Patrício
Araújo.
Ontem foi formalizado este novo clube, apadrinhado pela Associação de Andebol de Braga,
Federação de Andebol de Portugal, câmara municipal e ainda a
própria direcção do Agrupamento de Escolas de Vila Verde. O
simples facto deste projecto ser

DR

Protocolo para a criação de um novo clube de andebol, em Vila Verde, foi celebrado na câmara municipal

abraçado na comunidade escolar
foi um motivo de regozijo assinalado em uníssono.

de uma primeira abordagem realizada pela Associação de Andebol de Braga, sob a qual foi registado o empenho de Luís
Pereira e ainda João Ferreira.
Com a temporada já a decorrer,
o presidente da Associação de
Braga, Manuel Moreira, admitiu
mesmo a possibilidade do nobel
clube de Vila Verde entrar em
competição nos torneios regionais com as equipas de bambis e
minis.
A Associação de Pais, representada por José Raul Perez, assume por inteiro a responsabilidade deste desafio num “paradigma pouco habitual no país”
ficando patente que este clube
“tem as portas abertas” a todos
os alunos do concelho. “Em Vila Verde não existia andebol e
queremos ser o exemplo até para
outras Associações de Pais e
mostrar que em Vila Verde o andebol tem futuro”, sublinhou
ainda José Raul Perez.
O apoio foi vincado pelo presidente da Associação de Andebol
de Braga, depois de uma aposta
ganha a este nível. “Queremos
que Vila Verde passe a figurar no
mapa dos concelhos com clubes
a praticar andebol. É uma região
com muitos jovens que têm gosto pela modalidade de andebol e
só precisam de serem orientados
e terem a oportunidade de praticarem a modalidade que gostam.
Este protocolo será o culminar
de vários anos de um projecto
que veio a ser estruturado”, referiu ainda Manuel Moreira.

A prática da modalidade está
assim aberta a todos os alunos
das escolas de Vila Verde, na se-

quência de um trabalho de implementação da modalidade que
já perdura há dois anos, depois

“A Federação de Andebol
tem desenvolvido um papel
de norte a sul do país na
fomentação da modalidade.
Gostaria de realçar este
exemplo de ter as escolas
abertas à sociedade civil e
ainda de maior relevo por
ser a própria Associação de
Pais e envolver-se neste
projecto. Aqui apresentam
uma grande dinâmica,
sendo um exemplo a seguir
mesmo a nível nacional,
pelo trabalho que
desenvolvem em prol dos
jovens”.

“Temos interesse em que
este projecto tenha sucesso
porque são os nossos alunos
a usufruírem de mais uma
modalidade desportiva.
Queremos ainda criar uma
escola de rendimento
desportivo no nosso
agrupamento e que passará
pela modalidade de
andebol. O papel dos professores João Ferreira e Luís
Pereira ajudou a que isto
fosse possível e esperamos
que este projecto tenha o
maior sucesso”.

A Associação de Pais tem
um papel determinante na
sociedade. Temos provado
que os nossos projectos são
para avançar e agradeço
desde já a confiança que
nos depositaram.
Em Portugal é raro
contactarem as Associações
de Pais para estes projectos
e, de facto, são os pais a terem uma ligação mais próxima com as crianças e têm
a preocupação em ajudar.
Aqui existe a confiança de
ambas as partes”.

Augusto Silva
(Vice-presidente da FPA)

Alberto Rodrigues
(Director do Agrup. de Esc. de Vila Verde)

José Perez
(Presidente da APEEAEVV)
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Até onde vai este Estarreja
Apuramento Ainda sem perder esta época, a equipa de Carlos Arrojado eliminou um adversário do
segundo escalão e garantiu a passagem à próxima eliminatória
PEDRO ALVES/PHOTOREPORT.IN

ESTARREJA AC

30

Treinador: Carlos Arrojado.
João Santos; Pedro Silva (3), João Vilar
(7), Alberto Silva (2), Tiago Arrojado (5),
Diogo Tabuada (5) e Alexandre Rodrigues (2) - sete inicial - Luís Cruz (1),
Marco Resende, André Rego (1), António Silva, Rafael Almeida, Sandro
Gomes (1), Filipe Silva, Fernando Vilar
(2) e André Vieira (1).

FERMENTÕES

21

Treinador: José Vieira
José Machado, José Martins (3), Carlos
Fernandes (1), Luís Martins (5), José
Roque (1), Ricardo Pinto (1) e Armando
Silva (7) - sete inicial - João Carvalho (1),
Pedro Marques, Helder Cunha, Bruno
Silva, Davide Fontes (1), Raul Nunes, António Salgado e André Ribeiro (1).
Pavilhão Municipal de Estarreja.
Assistência: cerca de 150 espectadores.
Árbitros: António Almeida e Rui
Oliveira (A.A. Aveiro).
Ao intervalo: 16-9
Oficiais de mesa: Rui Silva e Manuel
Oliveira.

Andebol

Estarreja Andebol Clube mostrou qualidade e experiência frente a um adversário de um escalão superior

Taça de Portugal

Avelino Conceição
Apesar de disputar a 3.ª Divisão
Nacional é notória a grande
qualidade que o plantel sénior
do Estarreja Andebol Clube ostenta, ou não fossem constituído por vários jogadores muito experientes e com passagem
por clubes de monta das provas
do andebol nacional.
Daí que não tenha sido tão

surpreendente a consequente
passagem à terceira eliminatória da Taça de Portugal e
também a vitória expressiva,
obtida no passado domingo à
noite sobre o Fermentões, que
apesar de um escalão superior
não foi capaz de superar a
grande eficácia da equipa de
Carlos Arrojado.
A partida iniciou-se numa
toada de equilíbrio, mas a equipa visitante esteve na frente do

marcador até aos 15 minutos,
altura em que os donos da casa, com um parcial de 8-0,
mostraram que o objectivo
passava por seguir em frente
na prova, indo para o intervalo
com uma surpreendente vantagem de sete golos (16-9).
Qualidade fez a diferença
Na segunda metade, empolgada pelo seu público, a equipa
estarrejense, aumentando a

qualidade do seu andebol, foi
paulatinamente dilatando a diferença para o seu adversário,
que chegou a ser de dez golos
(26-16). E numa fase da partida
em que já pouco podia fazer
para inverter o resultado, a formação de Guimarães era ao
mesmo tempo fustigada com
exclusões, o que facilitou a tarefa à equipa da casa.
Depois, com um boa gestão
do tempo e do resultado no

marcador, o técnico da casa
deu alguns minutos jogadores
menos utilizados e o Estarreja
acabou por garantir a passagem à próxima eliminatória
com tranquilidade.
Destaque para a magnífica
exibição de Filipe Silva, guardião estarrejense que teve uma
prestação ao mais alto nível, a
par de João Vilar e Armando
Silva, ambos com sete golos
marcados. |
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PROTOCOLO ENTRE A APEEVV E A ASSOCIAÇÃO DE ANDEBOL DE BRAGA ASSINADO ONTEM

Vila Verde com equipa de andebol
ANTÓNIO VALDEMAR

A mesa, composta por Alberto Rodrigues, Manuel Moreira, Augusto Silva, Patrício Araújo, Júlia Fernandes e José Pérez

ANTÓNIO VALDEMAR

A Associação de Pais
e Encarregados de Educação do Agrupamento
de Escolas de Vila Verde
(APEEVV), a Federação
Portuguesa de Andebol e

a Associação de Andebol
de Braga, com o apoio do
Município vilaverdense assinaram, ontem, um protocolo para criação de um
clube de andebol.
Segundo o presidente
da Associação de Andebol

de Braga, Manuel Moreira, a implementação dos
protocolos que levaram à
criação deste novo clube,
que terá a denominação de
APEEVV, vem preencher
uma «lacuna», porque Vila
Verde não tinha nenhuma

equipa de andebol no panorama associativo.
«Este projeto tem que
começar pelos escalões
base, de bambis e minis.
Dentro de dois ou três anos
poderemos avançar para a
formação de mais equipas

e, dentro de meia dúzia de
anos, se calhar, podemos
ter andebol ao mais alto nível. A Associação de Braga está disponível para dar
todo o apoio administrativo e algum apoio logístico
para que este clube consiga singrar», disse.
O vice-presidente da Federação de Andebol, Augusto Silva, disse que o
clube «tem tudo para dar
certo, porque há um historial de andebol muito forte
em Braga». O responsável
federativo mostrou-se «feliz» pela retoma da prática da modalidade no concelho de Vila Verde.
«Queremos ser parceiros
e solução para que o andebol se implante de vez
num concelho que integra um distrito que é quase a capital do andebol
nacional. Tem tudo para

dar certo, porque há um
historial de andebol muito forte».
O vereador do Munício de Vila Verde, Patrício Araújo, elogiou a forma de trabalhar da APEEVV. «Primeiro desenvolveram as atividades, deram
provas que conseguem fazer e só depois pediram o
apoio do Município»
À margem da assinatura
dos protocolos, o diretor
do Agrupamento de Escolas de Vila Verde, Alberto
Rodrigues, garantiu que o
próximo passo será a criação de uma escola de rendimento desportivo no âmbito do andebol para que,
como referiu o representante da Associação de
Pais e Encarregados de
Educação, José Pérez, «as
crianças possam ter alternativas ao futebol».
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José João Macau recorda arranque do andebol na freguesia
todos possam organizar eventos culturais como este”.

direitos reservados

o

arranque do andebol em
Pinhal Novo foi recordado por José João Macau, convidado da segunda
sessão do Ciclo de Conversas
“terras Frescas” 2014/2015,
realizada no passado dia 11,
no “Campo santos Jorge”, do
Clube desportivo Pinhalnovense (CdP). Macau, ex-árbitro
internacional de andebol, foi coiniciante e director do andebol
feminino da sociedade Filarmónica União agrícola (sFUa) e
jogador de andebol do CdP.
entre os presentes, estiveram
alguns ex-atletas de andebol da
sFUa e dos Juniores do CdP. o
director do Pinhalnovense, Fernando Pena, que apresentou
esta segunda sessão, foi também co-iniciante do andebol
feminino em Pinhal Novo.
Macau começou por recordar como teve início o andebol
em Pinhal Novo, lembrando
as dificuldades desse arranque
e acabando por tecer críticas às

Árbitro de renome

ciclo de conversas. a sessão reuniu alguns ex-atletas de andebol da sFUa e dos juniores do cdP

“dificuldades que outras modalidades encontram em Pinhal Novo” e que o andebol encontra “em ser divulgado na tv,
ao contrário do futebol”.
Macau frisou que ele e sua dupla foram “os melhores árbitros
portugueses e internacionais da
época”. Mostrou-se “melindrado”
por não ter sido convocado para
os Jogos olímpicos e para a final
do Campeonato do Mundo em
Portugal, onde se ficou pelas

meias-finais mas, “nestes processos, estão muitas coisas em
jogo e as federações ou são poderosas ou não”, lamentou. o exárbitro referiu que, actualmente,
vê “com interesse” o projecto da
federação de implementar formação na área do andebol no
concelho.
o Ciclo de Conversas “terras
Frescas” 2014/2015 decorre
sempre no “Campo santos Jorge”, com sessões abertas ao

público. o ciclo é organizado e
coordenado pelo CdP e pelo
professor José augusto vinagre,
que explicou que as conversas
pretendem “colocar frente a
frente o público pinhalnovense
e portadores de experiências
diversas da região, no sentido
de projectar traços identitários”. José augusto vinagre lamentou também a “falta de um
espaço público, em Pinhal
Novo, aberto à população, onde

José João Macau, de 52
anos, Pinhalnovense, foi coiniciante e director do andebol
feminino da sFUa. tudo começou a partir de um convite
de José resende para formar
uma equipa de andebol feminino no Pinhal Novo. inicialmente, a equipa, em formação,
só treinava utilizando o ringue
da verbena e o polidesportivo
do jardim mas, mais tarde, fizeram o andebol na sFUa, em
1983. Um ano antes, o CdP tinha lançado oficialmente a
modalidade, em Juniores e seniores e, então, Macau foi jogador júnior do clube.
Para além das experiências
com as equipas da sFUa e do
CdP, em 1984, Macau chegou
a árbitro da Federação Portuguesa de andebol. em 1989,

estava em jogos da 1.ª divisão
e, em 1994, projectou-se
como árbitro de renome internacional, formando, com
Goulão, a melhor dupla portuguesa. estiveram em vários
eventos do andebol nacional
e internacional, como os Campeonatos do Mundo de França (2001) e Portugal (2003)
ou o europeu da suécia
(2002), bem como em finais
europeias de clubes. aos 45
anos, Macau abandonou a
sua carreira.
José silvério é convidado
da terceira sessão
José silvério, antigo trabalhador rural, ex-presidente da
Junta de Freguesia do Poceirão
e actual presidente da União das
Freguesias de Poceirão e Marateca, é o convidado da próxima sessão do Ciclo de Conversas “terras Frescas”, agendada
para dia 2 de dezembro.
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FC PORTO-SPORTING
Supertaça de andebol na Maia
FC Porto, hexacampeão nacional e Sporting, vencedor da Taça de Portugal há três épocas consecutivas,
defrontam-se, pela última vez em 2014, na Maia. Em
jogo está a Supertaça em seniores masculinos, troféu
que o FC Porto já venceu por cinco vezes, mais duas
que o Sporting. O jogo disputa-se no dia 20 de dezembro (sábado), a partir das 18h00.
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Doha, cada vez mais a capital do desporto mundial
Por Jorge Miguel Matias
18/11/2014 - 19:23
A capital do Qatar atrai um número crescente de competições internacionais. Os Mundiais de atletismo
foram o caso mais recente.
O Qatar está a apostar forte na atracção de eventos desportivos Fadi Al-Assaad/Reuters
O anúncio foi feito nesta terça-feira. Os Mundiais de atletismo de 2019 serão em Doha. Esta foi apenas
a última conquista desta cidade de 132km2, capital do Qatar, localizada nas margens do Golfo Pérsico,
na costa leste do pequeno emirado e cuja pujança financeira alimentada pela indústria petrolífera tem
vindo a sustentar um crescente protagonismo no desporto.
Nem o ressuscitar, durante esta semana, da polémica atribuição ao Qatar do Mundial de futebol de
2022, com a revelação das conclusões da investigação à forma como foi feita a escolha (foram
detectadas algumas irregularidades mas não ao ponto de retirar a organização do evento ao emirado,
na opinião da FIFA) levou a Federação Internacional de Atletismo (IAAF) a vacilar na entrega a Doha
de mais uma das principais competições desportivas mundiais.
Barcelona, em Espanha, antiga sede de uns Jogos Olímpicos, e Eugene, nos Estados Unidos, a um
passo da sede da globalmente conhecida marca de equipamento desportivo Nike, foram as
candidaturas que ficaram pelo caminho. Sintomático sobre a forma como os tradicionais pólos em que
o desporto mundial se concentrava (Europa e América do Norte) estão a perder capacidade de
atracção face ao crescente fascínio de um Médio Oriente insinuante.
Quer exemplos? Pois bem, no futebol e apesar do Qatar ter pouca ou nenhuma expressão a nível
internacional na modalidade, o território acolheu, em 2011, o Campeonato Asiático, para além de ter
garantido, de forma controversa, a organização do Mundial de 2022, sendo que ainda persiste a
discussão sobre a data da prova, devido às elevadas temperaturas que se sentem no emirado no
período em que habitualmente a competição decorre (Junho/Julho).
No ténis, quer o ATP, quer o WTA realizam anualmente torneios no Qatar e o ultra-moderno complexo
de ténis Khalifa International recebeu entre 2008 e 2010 o Masters feminino.
No atletismo, para além do agora conquistado Mundial de 2019, Doha organiza um dos principais
eventos do circuito mundial desde 1997, para além de ter sido o palco do primeiro meeting da Liga
Diamante em Maio de 2010, dois meses depois dos Mundiais de pista coberta.
Nos desportos motorizados, o Grande Prémio do Qatar de MotoGP é a corrida inaugural da temporada
há anos e no golfe o Qatar Masters integra o European Tour, uma das competições mundiais mais
importantes a nível planetário.
No andebol, o Campeonato do Mundo masculino decorrerá no emirado entre 15 de Janeiro e 1 de
Fevereiro do próximo ano, enquanto na natação o Centro Aquático Hamad, em Doha, será a casa dos
Mundiais de piscina curta entre 3 e 7 de Dezembro.
E nem o clima impede a ambição do emirado em acolher estas grandes competições internacionais.
Depois da controvérsia que ainda envolve a data em que o Mundial de futebol de 2022 vai realizar-se,
devido às elevadas temperaturas no Qatar em Junho/Julho, os Mundiais de atletismo de 2019 não vão
disputar-se em Agosto, mas sim no final de Setembro. Apesar desta alteração, é previsível que esteja
bastante calor, já que a temperatura média em Doha no mês de Outubro é de 35º durante a manhã e
de 30º à noite. Por causa disso e para poupar os maratonistas a condições meteorológicas
inclementes, a corrida será realizada à noite, num percurso com iluminação artificial.
Para os dirigentes do emirado, é fácil de perceber, que não há problema que não possa ser
Página 12

ultrapassado ou, talvez de forma mais rigorosa, que o dinheiro não possa resolver. Por isso é que,
para muitos, todo este calendário é um balão de ensaio para o grande objectivo do Qatar: avançar
com uma candidatura aos Jogos Olímpicos de 2024 e ser a primeira nação do Médio Oriente a acolher
o evento.
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lateral do sporting antecipa JOGO frente à antiga equipa
Sporting e FC Porto defrontam-se na quarta-feira num dos grandes clássicos do andebol nacional. O
leão Pedro Spínola antecipa um embate "complicado" com o hexacampeão nacional mas sustenta a
"obrigatoriedade" de vencer a partida pelo facto do Sporting jogar no seu reduto em jogo da 10.ª
jornada do campeonato nacional.
"Será um jogo muito complicado. O FC Porto ainda não tem qualquer derrota no campeonato. É uma
equipa muito boa em todos os processos. Defende e ataque bem e é muito forte nos contra-ataques. É
uma equipa muito objetiva, sabe bem o que quer, e mesmo quando as coisas não correm bem
continua sempre a insistir nos ataques rápidos e objetivos. Temos de vencer obrigatoriamente, não
tanto pela classificação mas pelo facto de jogarmos em casa. Como visitados, não podemos facilitar",
afirmou o antigo jogador do FC Porto, em declarações ao site oficial dos leões esta terça-feira.

, 18 novembro de 201423:31
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Supertaça de andebol joga-se a 20 de dezembro

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

18/11/2014

Sapo Online - Sapo Desporto
Meio:
Online
URL:

http://www.pt.cision.com/s/?l=f8cdeff5

/

Andebol
Por SAPO Desportosapodesporto@sapo.pt
A Supertaça de andebol já tem hora e data. O encontro que irá opor FC Porto, vencedor do
campeonato e Sporting, detentor da Taça, irá disputar-se no dia 20 de dezembro, a partir das 18
horas, no Pavilhão do Águas Santas.
Os bilhetes custarão cinco euros, porém ainda não existe data anunciada para o início da venda.
18-11-2014 17:38FC Porto e Sporting lutam pelo troféu.
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Andebol // Vitória por 57-34 frente ao Ílhavo no último
jogo da 1.ª fase

Juniores do Feirense garantem
apuramento para a próxima fase
No sexto e último jogo desta 1ª
fase, o Feirense aplica severa
derrota à frágil equipa do Ílhavo AC
(57-34) e confirma o apuramento
para a fase seguinte.
O jogo começou com um ritmo
frenético imposto pelos azuis da
Feira, que se apresentaram com
vontade de decidir o jogo rapidamente, e assim conquistaram, nos
primeiros 30 minutos, um parcial
favorável de 22 golos! Na segunda
parte o ritmo de jogo abrandou
muito, e os rapazes do Ílhavo AC
conseguiram respirar um pouco,
pois apresentaram-se em Santa

Maria da Feira com apenas sete
jogadores.
Com mais esta vitória o CD Feirense ficou em segundo lugar da série
B, logo atrás do Estarreja. As duas
equipas qualificaram-se com inteiro
mérito para a próxima fase.
Pelo CD Feirense alinharam e
marcaram: João Costa, Tiago
Leite (4), Rui Cunha (2), Carlos
Madureira (12), César Macedo (2),
João Cardoso (10), Diogo Tavares
(1), Tó-Zé (1), Mário Barbosa (13),
Nuno Alves (4), Miguel Costa (5),
Heitor Silva (3) e Fábio Reis.
Treinador: Manuel Gregório
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ANDEBOL

COLÉGIO DE GAIA MAIS
FORTE COM A UNIVERSAL
SANDRA RAQUEL SILVA

Colégio de Gaia/Universal
defronta hoje o ‘A.C. Loux
PATRAS’, da Grécia, para
a realização da segunda
mão da primeira eliminatória da
‘Challenge Cup’ (a primeira foi realizada ontem depois do fecho da
edição). A Universal é o novo parceiro e Francisco Guedes, proprietário da empresa e ex aluno do
professor Tormenta do Colégio de

O

Gaia, que lhe fez a proposta, salientou que: “Foi um apelo ao coração, o
qual não conseguiria recusar. Vamos
estar com as juniores e seniores do
colégio por duas épocas e espero
que seja positivo para ambas as
partes”. O jogo realiza-se pelas
17h45 no Pavilhão A do Colégio de
Gaia e será também um mote para a
equipa gaiense comemorar 25 anos
de competições europeias.
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ANDEBOL

COLÉGIO DE GAIA JOGA HOJE
A 2ª MÃO DA CHALLENGE CUP
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HOMENAGEM AO
TREINADOR FILIPE MOTA
Filipe Mota, 34 anos, treinador de andebol do Modicus faleceu há duas semanas e vai ser hoje homenageado, pelas 15h, no pavilhão do Modicus numa
partida de andebol entre o AD Modicus e o SVR Benfica. Esta é uma partida a contar para a 5ª jornada da
3ª divisão do Campeonato Nacional de Andebol.

PRÉMIO

IVO OLIVEIRA E PEDRO
RUFINO MELHORES DO ANO
Depois do título mundial e europeu de perseguição na
categoria de juniores, o gaiense Ivo Oliveira foi distinguido pela Confederação do Desporto de Portugal como
jovem promessa do ano. Gaia também esteve em
destaque através de Pedro Rufino, treinador de ténis de
mesa ,que foi considerado o treinador do ano.
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CAMPEONAtO FIdElIdAdE ANdEBOl 1
g O SCH deslocou-se este fim de
semana a Belém, para defrontar o
Belenenses e trouxe uma derrota
25-28. Este foi um encontro bastante
equilibrado, onde o Belenenses a jogar
em casa, fez jus desse estatuto e passou para a frente, entrando nos minutos finais a ganhar por 26-25, apontando ainda mais dois golos até ao final,
assegurando assim mais três pontos.
Depois de a meio da semana terem
perdido em casa com o Sporting, o
ABC foi à Luz vencer por 33-27, num
jogo em que nunca estiveram em desvantagem.
Na partida da oitava jornada do
Campeonato nacional de andebol o FC
Porto foi a Santo Tirso vencer por dez
golos, 34-24, foi o resultado e soma
agora 24 pontos.
Ainda a contar para a oitava jornada
em Lisboa, o Passos Manuel venceu o
Águas Santas, por 29-26. Nesta jorna-

SCH derrotado na deslocação a belém
da que terminou este domingo o
iSMAi surpreendeu Sporting CP. Os
“leões” não conseguiram confirmar o
seu favoritismo e acabaram por perder
o jogo por 30-35.
Em Guimarães, o Xico Andebol,
conquistou os primeiros pontos com
um empate frente ao Madeira SAD. A
jogar em casa o Xico Andebol realizou
uma partida muito equilibrada nos dois
tempos de jogo com Madeira SAD.
No entanto, não foi suficiente para
conseguirem a sua primeira vitória
neste campeonato, tendo de se contentar com um empate a 24.
Contas feitas, após esta oitava jornada o FC Porto é líder. O Sporting CP é
segundo com 21 pontos e o Benfica é
terceiro com menos um ponto que o

dR

segundo classificado.
O ABC é quarto com 19 pontos.
Com 16 pontos encontram-se a meio

da tabela o Madeira SAD e o
Belenenses, que são os quintos e sextos classificados, respetivamente.

O SCH é sétimo e partilha os 15
pontos com o iSMA, oitavo classificado. O Passos Manuel é nono com 14
pontos e o Águas Santa é décimo com
13 pontos. O Santo Tirso é o décimo
primeiro e soma 10 pontos, enquanto o
Xico Andebol é último com 9 pontos.
A nona jornada joga-se já no próximo dia 15 de novembro, sábado. O
SCH recebe o Santo Tirso e apresentase como favorito à vitória. O FC Porto,
recebe o último classificado o Xico
Andebol. Ainda nesta jornada do campeonato de andebol o Sporting CP, vai
ao Funchal jogar com o Madeira SAD
e o Passos Manuel visita o ABC. O
Águas Santas joga em casa com o
Belenenses e o Benfica visita o
iSMAi.
SG
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ANdEBOl

SCh recebe
Santo tirso
PÁGINA O9
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