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ANDEBOL
| Rui Serapicos | 

O ABC de Braga recebe amanhã
às 17 horas, o Belenenses, em
jogo da quinta jornada do cam-
peonato nacional Andebol 1. De
manhã, elementos da equipa bra-
carense vão estar, no Largo de
São João do Souto, em operação
de charme junto do público a
tentar seduzir espectadores para
o Pavilhão Flávio Sá Leite.

Ontem, em conferência de im-
prensa para antevisão do encon-
tro, o treinador Carlos Resende
aludiu ao início da temporada,
com três jogos que terminaram
em três vitórias, frisando que
aqueles resultados, de que desta-
cou a vitória de quarta-feira no
recinto habitualmente difícil do
C Fafe, “não servem se não tive-
rem continuidade”.

O treinador vincou tratar-se da
primeira vez nesta época em que

a equipa disputa três jogos con-
secutivos entre dois sábados.

“É a primeira vez que isso nos

acontece nesta época e vamos
ter essa situação mais vezes, por
compromissos europeus, infeliz-

mente não nossos mas de outros
dos nossos adversários”, salien-
tou. Referindo-se ao adversário

desta quinta jornada, Carlos Re-
sende lembrou tratar-se de uma
equipa que costuma “colocar di-
ficuldades ao ABC, mas temos
conseguido resolver”.

O treinador salientou a elevada
estatura de dois dos elementos
que defendem ao centro da for-
mação do Restelo e evitou reve-
lar quais as principais ameaças
do opositor, preferindo focar a
questão de modo inverso, “o que
devemos nós fazer para lhes ga-
nhar”.

Carlos Resende destacou a im-
portância da presença do públi-
co. 

Reconhecendo que “se calhar é
mais agradável nós irmos ao pa-
vilhão quando a nossa equipa es-
tá a lutar para ser campeã euro-
peia”, adiantou que também
pode acontecer que “os bons re-
sultados venham a aparecer se
nós aparecermos”.

Considerando “fundamental
devolver ao ABC o apoio do pú-
blico”, Carlos Resende contou
um episódio curioso ocorrido há
dias numa acção de promoção
do jogo com o Passos Manuel
junto à Torre de Managem:

Um jovem esteve a jogar  com
elementos do ABC e manifestou
interesse em enveredar pelo an-
debol. 

Mas reside no Porto e por isso
irá ingressar na formação de ou-
tro clube.

ABC/UMinho recebe Belenenses
amanhã no Flávio Sá Leite
AMANHÃ ÀS 17 HORAS o ABC procura, diante do Belenenses, a quarta vitória consecutiva. Ontem, o
treinador e o capitão de equipa fizeram a antevisão do jogo com os ‘azuis’.

FLÁVIO FREITAS

Carlos Resende ontem em conferência de imprensa: “vitórias não servem senão tiverem continuidade”

Página 8



A9

  Tiragem: 9311

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 23

  Cores: Cor

  Área: 4,20 x 12,52 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 49956800 27-09-2013

Arbitragem
entra em acção
na Figueira
da Foz

A Figueira da Foz recebe ama-
nhã uma acção de reciclagem
nacional de andebol, destinada
a árbitros, oficiais de mesa e
observadores.

Esta acção divide-se em duas
partes. A primeira com os tes-
tes físicos a desenvolver no pa-
vilhão do Ginásio Clube Figuei-
rense e a segunda contempla
a componente teórica a ter lu-
gar no Centro de Artes e Es-
pectáculos.

A iniciativa é organizada pelo
departamento de arbitragem
da Federação de Andebol de
Portugal, que conta com a co-
laboração da Associação de
Andebol de Coimbra (AAC),
Câmara Municipal da Figueira
da Foz e Ginásio Clube Figuei-
rense. |

Andebol
Observação Nacional
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 Joana Sousa

Américo Soares visitou coletividades concelhiasAmérico Soares visitou coletividades concelhiasAmérico Soares visitou coletividades concelhiasAmérico Soares visitou coletividades concelhiasAmérico Soares visitou coletividades concelhias

   A candidatura da CDU –
A alternativa necessária à
Câmara Municipal de
Estarreja, encabeçada por
Américo Soares, visitou o
Clube Desportivo de
Estarreja, a Associação
Cultural e Recreativa
Saavedra Guedes, a Escola
CIS Professor Egas Moniz,
a Associação Artística de
Avanca e o Estarreja
Andebol Clube.
   A candidatura tem
realizado estas visitas com
o intuito de conhecer
melhor as necessidades
de cada colectividade.

Associação Artística de
Avanca
   Nesta visita, realizada a
16 de Setembro, a
comitiva da CDU,
composta por Américo
Soares, candidato à
Câmara Municipal de
Estarreja, António Esteves,
cabeça de lista a
Assembleia Municipal de
Estarreja, Fernando
Saramago, cabeça de lista
à Assembleia de freguesia
de Beduído e Veiros, e
Raúl Oliveira, cabeça de
lista à Assembleia de
freguesia de Avanca,
foram recebidos por José
António Costa, presidente
da Associação Artística de
Avanca.
   Atualmente a disputar o
campeonato Nacional de
Andebol, intitulado
“Andebol 1”, a Associação
Artística de Avanca possui
um plantel de 18 atletas
séniores e possui também
o sector de formação, com
cerca de 100 atletas dos
sectores jovens “a quem
além de formação presta
apoio nos estudos e faz
testes de despistagem do
consumo de drogas”
afirma a CDU em
comunicado.
   Na opinião da
candidatura a apoio
financeiro da autarquia a
estas associações “é
sempre importante, mas
sempre insuficiente”
devido ao valor elevado
das verbas para a
formação.
   “Importante seria, que a
Câmara Municipal
prestasse apoio técnico à
Associação Artística de
Avanca, como seja, o
pagamento aos técnicos, o
que seria um contributo
muito bem recebido e

ajudaria imenso a gestão
desta Associação” afirma a
CDU no comunicado.

Clube Desportivo de
Estarreja
   No dia 17 de Setembro,
a CDU visitou o Clube
Desportivo de Estarreja
onde foram recebidos por
Pedro Mendes, presidente
do clube e pelos
directores António
Miranda, Orlando Botte,
Jorge Guiomar, Lopes e
Fernando Soares.
   Américo Soares ia
acompanhado por António
Manuel Vidal, Candidato à
Câmara Municipal e
Fernando Saramago.
   Nesta visita Américo
Soares ficou a conhecer os
principais problemas do
clube que segundo o
comunicado se prendem
com os subsídios da
Câmara, para a formação,
serem curtos, o campo de
relva sintética que tem já
12 anos de uso e que
necessita ser substituída.
A substituição do tapete
custa 30 mil euros e a
Câmara Municipal de
Estarreja vai contribuir
com a verba de 18 mil
euros aprovada ainda no
actual mandato “afirma o
comunicado, outro dos
problemas é a máquina de
cortar relva que está
avariada e o seu arranjo
pode atingir o valor de 7
mil euros.
   A comitiva escutou
assim os problemas do
clube onde é “necessário
reduzir despesas
correntes”.

Escola CIS Professor Egas
Moniz
   A escola de Avanca
recebeu a visita de
Américo Soares e António

Matos de Almeida,
candidato à Câmara
Municipal e Raúl Oliveira,
que foram recebidos por
José Augusto, responsável
pelo estabelecimento de
ensino.
   Segundo o comunicado
da CDU, “toda a parte de
apoios financeiros que são
da responsabilidade da
Junta de freguesia,
acabam por chegar, na
totalidade ou em parte,
mas sempre com atraso”.
O comunicado refere
ainda que “o grande
problema está no telhado
da escola, em
fibrocimento” que contém
amianto, um produto
proibido por lei devido a
ser cancerígeno.
   A manutenção da
infraestrutura escolar está
a cargo da DREC – Direção
Regional de Ensino Centro.

Associação Cultural e
Recreativa Saavedra
Guedes
   No dia 19 de Setembro,
foi a vez da Associação
Saavedra Guedes acolher
a comitiva comunista
composta por Américo
Soares e António Esteves.
O presidente da direcção
António Lamego,
acompanhado dos
diretores José Carlos e
José Vítor, falaram das
principais dificuldades do
clube que se prendem
com “ incerteza
relativamente às datas de
disponibilização das
tranches das
comparticipações da
Câmara” solução para uma
gestão fácil passaria por a
“CME informar a ARCSG de
quanto era o subsídio e as
respectivas datas de
pagamento” no início do
ano.

Estarreja Andebol Clube
   A comitiva da CDU,
composta por Américo
Soares, Fernando
Saramago e Joaquim
Mesquita, foram
recebidos por Rui Silva,
Presidente do Clube e
pelos diretores António
Pontes e Luís Sousa.
    “O Estarreja Andebol
Clube não tem instalações
próprias para os treinos e
para os jogos utiliza o
Pavilhão Municipal de
Estarreja, tal como
acontece com outras
equipas e paga à Câmara
Municipal a sua utilização
durante os dias de
semana. Os jogos que
normalmente decorrem
aos fins-de-semana não
são pagos, porque ao fim

de semana a Câmara
Municipal não tem lá
funcionários a trabalhar”
afirma a CDU no
c o m u n i c a d o ,
acrescentando que “em
clubes como o Estarreja
Andebol Clube, o apoio
financeiro da autarquia é
sempre muito
importante, mas sempre
insuficiente dado o valor
elevado das verbas gastas
com a formação e nunca
pago a horas”.
   A CDU propõe que a
autarquia “chamasse a si
os encargos com os
treinadores da formação”
e que pagasse a horas os
subsídios.
   A CDU concorre a todos
os órgãos autárquicos.
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 Hélder Oliveira

NoNoNoNoNovvvvva época época época época época do andebol em Canelasa do andebol em Canelasa do andebol em Canelasa do andebol em Canelasa do andebol em Canelas

   Já está aberta a «oficina» do
Andebol do Arsenal de Canelas.
O clube deu início à nova
temporada no passado dia 24 de
Agosto, apresentando um
grupo de trabalho renovado,
cuja coordenação técnica vai
estar confiada ao treinador José
Marques.
   Para a nova temporada o
Arsenal de Canelas redefiniu os
seus quadros técnicos para se
adaptar às exigências dos
quadros competitivos que vai
integrar.
   A principal novidade prende-
se com a participação no
Campeonato Nacional Juniores
Femininos.
   Para a época 2013/2014, o
clube competirá nos escalões
de Bambis, Minis, Infantis,
Iniciados, Juvenis, Juniores,
Séniores e Veteranos
Femininos, e de Bambis, Minis
e Iniciados Masculinos.
   Assim, os nossos técnicos
distribuem-se pelos escalões
da seguinte forma:
- Bambis: Rosa Varum
- Minis Masculinos: Rosa Varum
- Minis
Femin inos :
Pedro Correia
- Infantis
Femin inos :
Pedro Correia
- Iniciados
Femin inos :
H é l d e r
Oliveira
- Iniciados
Masculinos:
Arménio Dias
- Juvenis
Femininos: Hélder Oliveira
- Juniores Femininos: José
Marques
- Seniores Femininos: José
Marques
- Veteranos Femininos
(POPOTAS): Eli Campos /Vítor
Oliveira.

   Os treinos terão os seguintes
horários:

- Bambis: Segundas, Quartas e
Sextas-feiras das 18:00 às 19:00;
- Minis: Segundas, Quartas e
Sextas-feiras das 18:00 às 19:00;
- Infantis Femininas: Segundas
(19:00/20:15), Quartas (19:00/
20:00) e Sexta-feiras (18:00/
20:00);
- Iniciadas Femininas: Terças
(20:00/21:30), Quintas (19:00/
20:30) e Sextas-feiras (20:00/
21:30);
- Iniciadas Masculinos: Terças
(19:00/20:15), quartas (19:30/
21:00) e Sextas-feiras (19:00/
20:00);

- Juvenis Femininos: Terças
(20:00/21:30), Quintas (19:00/
20:30) e Sextas-feiras (20:00/
21:30);
- Juniores Femininos: Terças,
Quartas e Sextas-feiras das
20:00 às 21:30;
- Seniores Femininos: Terças,
Quartas e Sextas-feiras das
20:00 às 21:30;
- Veteranos Femininos:
Domingos 19:00.

   Bambis 2005/2006, Minis 2003/
2004, Infantis 2001/2002,
Iniciados 1999/2000, Juvenis
Femininos 1997/1998, Juniores
Femininos 1995/1996, Seniores
Femininos 1994.
   Por isso, se és arsenalista ou
simplesmente gostas de
andebol, junta-te a nós!
Contamos com todos os que
queiram connosco partilhar
mais uma época desportiva.
Aparece e junta-te a esta
grande família que é o Arsenal
de Canelas.

Homenagem aos Atletas
   Homenagem especial às
atletas Leandra Pinho, Gisela
Marques e Ana Montenegro!

   Vocês são grandes
vencedoras!
   A Junta de Freguesia de
Canelas, com uma iniciativa
inserida no programa da XIX
Semana Cultural da Freguesia
de Canelas, volta a homenagear
os atletas que mais se
destacaram, com o objetivo de
prestar reconhecimento
público pelo trabalho realizado
e resultados alcançados não só
a nível desportivo, mas também
a nível escolar. Neste dia
memorável, cheio de emoção
e de partilha de resultados e de
orgulho, juntámos, no Parque
Álvaro Nora (Ribeiro), talento e
o que de melhor há a nível de
atletas.
   Gostava de aproveitar para
elogiar e agradecer esta
iniciativa, pois mostra que o
grande esforço pessoal e
económico que os atletas
fazem, assim como o clube que
estas três atletas representam,

para poderem competir é
valorizado e não passa
despercebido.

1º Lugar: Leandra Pinho 12º Ano
(Andebol)
2º Lugar: Ana Montenegro 4º
Ano (Patinagem)
3º Lugar: Gisela Marques 12º
Ano (Andebol)

Modalidade de Andebol com
duas atletas no pódio!
   As duas atletas do andebol do
Arsenal de Canelas, são
exemplos, bons exemplos, de
superação, cada uma das atletas
não teria sucesso se não fosse a
sua determinação, insistência e
persistência. Dois seres
humanos formidáveis que
batalham, lutam, trabalham
com metas e objetivos
elevados, dando sempre o seu
melhor em prol do grupo e
daquilo que realizam, onde
cada dificuldade será um
desafio e um degrau a ser
ultrapassado, onde cada
obstáculo passa a ser uma etapa
de um dos seus planos. São
atletas com o desejo de vencer,
por elas e pelo grupo. São
exemplos de crença e de fé, são
exemplos que quando se quer
consegue-se, são exemplos de
que se pode conciliar desporto
e escola. Neste contexto, esta
homenagem e prémio são
merecidos, e o Arsenal de
Canelas orgulha-se de ter nas
suas fileiras duas atletas, entre
outras, como a Leandra e a
Gisela, que personificam aquilo
pelo qual este clube luta. São a
imagem de que o Arsenal é
mais que um simples clube de
Andebol, onde se empenha,
esforça e dedica-se em prol dos
seus jovens, ajudando-os no seu
crescimento como atletas e
seres humanos, oferecendo a
eles as melhores condições. Um
Arsenal que forma atletas de
excelência, exemplos de garra,
esforço e superação, que
enchem todos arsenalistas de
orgulho.
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O Andebol Clube de 
Oliveira de Frades  
(ACOF)deu início aos 
trabalhos para a nova 
época desportiva no 

passado dia 04/09/2013 com a 
mesma garra e ambição das épo-
cas anteriores. Este ano será um 
ano o clube irá ter numa 1ª fase os 
Escalões de Iniciadas Femininas, 
Juvenis Femininas e Juniores 
Femininas, não estando de parte 
a possibilidade de ter Infantis 
Femininas, sendo que agora com 
o inicio das actividades lectivas os 
responsáveis do ACOF tenham a 
esperança que cheguem atletas 
novas a clube.

As condicionantes da época 
2013.2014 estão novamente re-
lacionadas com a falta de apoios 

fi nanceiros e da ainda não exis-
tência de um local para treinar em 
Oliveira de Frades, sendo que os 
responsáveis da CMOF só garan-
tem Pavilhão no fi nal deste mês, 
início do próximo; 

Pelo que neste momento os 
treinos desenrolam-se as 2ª, 4ª e 
6 ª feiras das 17:30 às 19:30 no 
Pavilhão de Arcozelo das Maias , 
mas o ACOF pretende que  quan-
do estiverem a treinar no Novo 
Pavilhão de Oliveira de Frades, 
treinar as 2ª, 4ª e 6 ª feiras das 18:00 
às 20:00 os escalões de Juvenis e 
Juniores e as 3ª, 5ª e 6ª feiras nos 
mesmo horário os escalões de 
infantis e Iniciadas. Ao Sábado de 
Manha pretende-se reiniciar as ac-
tividades da Academia Movimento 
By ACOF que pretende dinamizar 
actividades relacionadas com o 
andebol com crianças dos 6 aos 9 
anos de idade, masculinos e femi-
ninos, sendo uma preparação para 
a entrada nos escalões de formação 
do Clube.

O ACOF neste momento tem 
aproximadamente 60 pessoas en-
volvidas entre atletas e dirigentes 
mas pretende-se que o número 

aumente, para bem da modalida-
de e da renovação de atletas nos 
escalões de formação, dai que se 
encontra abertas as inscrições ou 

através do nosso site ou junto dos 
dirigentes.

Em relação a jogos treino, o 
ACOF tem efectuado alguns sendo 
que ainda está numa fase inicial 
de época pelo que os resultados 
não são fundamentais, mas sim a 
criação de um espirito de equipa 
e de entreajuda entre as atletas e 
da criação de estratégias técnico-
-tácticas e condições físicas que 
no futuro e durante o campeonato 
nos tragam, ai sim, os resultados 
desejados. Sente-se em todas as 
atletas motivação para que isso 
aconteça…

A apresentação das Equipas 
será no próximo dia 29/09/2013 
no Novo Pavilhão de Oliveira de 
Frades ou Pavilhão de Arcozelo 
das Maias contra as equipas do 
Valongo do Vouga, no dia anterior 
os escalões do ACOF irão estar 
em Aveiro em preparação contra 
as equipas locais do Alavarium.

O ACOF pede o apoio a todos 
os Lafonenses, que venham apoiar 
as nossas atletas durante a próxi-
ma época desportiva… JUNTOS 
VENCEREMOS!
Fonte: Paulo Rafael Almeida

Andebol Clube de Oliveira de Frades (ACOF)

Nova época
ANDRÉ TOJAL
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Reuniu com Júlio Mendes 

Bragança visitou 
Vitória

O candidato do PS à Câmara dedicou a segunda-feira 
da sua campanha ao desporto, pretendendo conhecer 
melhor a vida das colectividades visitadas. 

O périplo do candidato Domingos Bragança começou 
com uma visita ao Vitória, tendo reunido com o Presidente 
do Clube antes de visitar as suas instalações, tendo como 
cicerone Júlio Mendes.

Domingos Bragança manteve, depois, um encontro com 
o elenco directivo do Xico Andebol, tendo o candidato do 
PS sido recebido por Alves Pinto e Paula Ferrão, Presidente 
e Vice-Presidente do Xico, respetivamente.

No mesmo dia o candidato do PS à Câmara Depois 
do futebol e do andebol como principais modalidades de 
Vitória e Xico, a tarde terminou com futsal. O candidato 
do PS à Câmara, participou numa reunião com a Direção 
dos Piratas de Creixomil, na sede da instituição.
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Andebol

Fermentões
e Xico venceram

O Fermentões somou a primeira vitória no Campeonato 
Nacional Andebol 2, na recepção ao S. Paio de Oleiros, por 
30-28. Foi a melhor resposta da jovem equipa treinada 
por Luís Pereira, após a pesada derrota sofrida na jornada 
inaugural, no dérbie vimaranense com o Xico Andebol. 
Existia uma certa expectativa para perceber qual a reacção 
da equipa do Fermentões. O desaire da 1ª jornada não 
deixou marcas, pois a vitória e exibição foram positivas, 
e assim o primeiro triunfo foi conseguido. 

Grande destaque para a excelente exibição de Ricardo 
Pinto. O ponta vimaranense, um dos jogadores mais 
experientes do plantel do Fermentões, marcou 11 golos, 
destacando-se claramente na lista dos melhores marca-
dores. Armando Silva, com seis golos, e Nuno Pinheiro, 
com cinco golos, também estiveram em plano de evidência 
no triunfo sobre o S. Paio de Oleiros.

No sábado, o Fermentões terá mais um duro teste na 
casa da Académica de São Mamede.

Na Madeira, o Xico Andebol entrou determinado a re-
solver rapidamente o jogo com o Marítimo, que encerrava 
algumas dificuldades para os vimaranenses. Os sete golos 
de vantagem que a equipa de Eduardo Rodrigues chegou 
a dispor foram-se  evaporando no decorrer do primeiro 
tempo e os madeirenses até conseguiram passar para 
a frente do marcador, mas os vimaranenses acordaram 
definitivamente e passaram a comandar o jogo e marcador 
de uma forma autoritária, fruto de uma defesa coesa e 
um contra-ataque mortífero. 

O Xico mostrou bem o seu poderio neste encontro, 
confirmando que é uma equipa que estará na luta pela 
subida de divisão.
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	 	 	 J	 V	 E	 D	 	Gm-Gs		 Dif.	 P

1	 Ac.	S.	Mamede	 2	 2	 0	 0	 62:39	 23	 6
2	 Xico	Andebol	 2	 2	 0	 0	 57:37	 20	 6
3	 Ginásio	Stº.	Tirso	 2	 2	 0	 0	 66:53	 13	 6
4	 Santana	 2	 2	 0	 0	 60:52	 8	 6
5	 Módicus	 2	 2	 0	 0	 50:43	 7	 6
6	 S.	Bernardo	 2	 1	 0	 1	 52:50	 2	 4
7	 Porto	B	 2	 1	 0	 1	 54:58	 -4	 4
8	 Fermentões	 2	 1	 0	 1	 43:57	 -14	 4
9	 Oleiros	 2	 0	 0	 2	 54:60	 -6	 2
10	 Sanjoanense	 2	 0	 0	 2	 47:56	 -9	 2
11	 Infesta	 2	 0	 0	 2	 48:61	 -13	 2
12	 Académico	 2	 0	 0	 2	 35:54	 -19	 2
13	 Gaia	 1	 0	 0	 1	 25:29	 -4	 1
14	 Marítimo	 1	 0	 0	 1	 24:28	 -4	 1

Sanjoanense	 -	 Santana	 24-30	
Académico	 -	 Módicus	 20-24	
Porto	B	 -	 Ac.	S.	Mamede	 24-32	
Marítimo	 -	 Xico	Andebol	 24-28	
Gin.	Stº.	Tirso	 -	 Gaia	 29-25	
S.	Bernardo	 -	 Infesta	 24-20	
Fermentões	 -	 Oleiros	 30-28

ANDEBOL - 1ª DIVISÃO

2ª jornada

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

3ª jornada

FERMENTÕES 30
Filipe	Silva,	Rui	Paulo,	 	Miguel	Freitas,	 	 José	Mar-
tins,	 	 Hélder	 Cunha	 (1),	 Rui	 Carvalho,	 Sérgio	
Ribeiro	(3),	Nuno	Pinheiro	(5),		Raúl	Nunes,	Carlos	
Fernandes	(1),	João	Martins	(2),		Luís	Martins,	João	
Carvalho	(1),	Daniel	Oliveira,		Armando	Silva	(6)	e		
Ricardo	Pinto	(11)
T:	LUÍS	PEREIRA

S. PAIO OLEIROS
João	 Filipe,	 Hugo	 Oliveira	 (3),	 Afonso	 Gonçalves,	
Rodrigo	Gouveia	(3),	Mário	Lopes,	André	Oliveira,	
Sérgio	 Gouveia,	 César	 Rodrigues	 (6),	 Ivo	 Ferreira	
(1),	 Ricardo	 Diogo	 (2),	 Nélson	 Nunes	 (1),	 Tiago	
Teixeira	(5)	e	Fernando	Rodrigues	(7)
T:	MANUEL	AMORIM

LOCAL:	Pav.	Municipal	Arquitecto	Fernando	Távora
Árbitros:	Fernando	Costa	e	Diogo	Teixeira

28

REPORTAGEM	DE
REDACÇÃO

Fermentões
estreou-se
a vencer
na sua casa

Vimaranenses	ganharam	ao	S.	Paio	de	Oleiros,	num	encontro	
muito	disputado.	Vitória	ajuda	a	esquecer	derrota	averbada	na	jor-
nada	inaugural.

O	Fermentões	somou	a	primei-
ra	 vitória	 no	 Campeonato	
Nacional	 Andebol	 2,	 na	 re-

cepção	ao	S.	Paio	de	Oleiros,	por	30-28.	
Foi	a	melhor	resposta	da	jovem	equipa	
treinada	por	Luís	Pereira,	após	a	pesada	
derrota	sofrida	na	jornada	inaugural,	no	
dérbie	vimaranense	com	o	Xico	Ande-
bol.	Existia	uma	certa	expectativa	para	
perceber	qual	a	 reacção	da	equipa	do	
Fermentões.	 O	 desaire	 da	 1ª	 jornada	
não	deixou	marcas,	pois	a	vitória	e	exi-
bição	foram	positivas,	e	assim	o	primei-
ro	triunfo	foi	conseguido.	

A	 primeira	 parte	 terminou	 com	 a	
vantagem	para	o	S.	Paio	de	Oleiros	(13-

14),	 depois	 de	 um	 período	 de	 muito	
equilíbrio.	Não	é	que	os	visitantes	esti-
vessem	a	ter	uma	exibição	que	mostras-
se	ascendente	sobre	o	Fermentões,	só	
que	os	da	casa	também	primavam	por	
algum	desacerto	na	hora	da	concretiza-
ção,	situação	que	acabaria	por	se	inver-
ter	no	decorrer	do	segundo	tempo.

Na	 segunda	 parte,	 continuando	 a	
não	ser	um	jogo	de	encher	a	vista,	viu-
se	 que	 o	 Fermentões	 apareceu	 mais	
determinado	 a	 somar	 os	 três	 pontos.	
Mesmo	que	por	vezes	o	seu	jogo	não	
tenha	sido	o	mais	esclarecido,	os	vima-
ranenses	acabaram	por	dar	 a	 volta	 ao	
resultado	e	saborearam	o	seu	primeiro	
triunfo,	logo	perante	os	seus	adeptos.	

Grande	 destaque	 para	 a	 excelen-
te	exibição	de	Ricardo	Pinto.	O	ponta	
vimaranense,	 um	 dos	 jogadores	 mais	
experientes	do	plantel	do	Fermentões,	
marcou	11	golos,	destacando-se	clara-
mente	na	lista	dos	melhores	marcado-
res.	 Armando	 Silva,	 com	 seis	 golos,	 e	
Nuno	 Pinheiro,	 com	 cinco	 golos,	 tam-
bém	estiveram	em	plano	de	evidência	
no	triunfo	sobre	o	S.	Paio	de	Oleiros.

No	sábado,	o	Fermentões	terá	mais	
um	duro	teste	na	casa	da	Académica	de	
São	Mamede.

TRIUNFO CONFORTÁVEL NA ILHA

a	
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TRIUNFO CONFORTÁVEL NA ILHA

Xico venceu na Madeira e
manteve lugar no topo da tabela classificativa

O	Xico	Andebol	 entrou	determina-
do	a	resolver	rapidamente	o	jogo	com	
o	 Marítimo,	 que	 encerrava	 algumas	
dificuldades para os vimaranenses. Os 
sete	golos	de	vantagem	que	a	equipa	
de	Eduardo	Rodrigues	chegou	a	dispor	
foram-se	 	 evaporando	no	decorrer	do	
primeiro	 tempo	e	os	madeirenses	 até	
conseguiram	 passar	 para	 a	 frente	 do	
marcador.	 Ao	 intervalo	 o	 Xico	 dispu-
nha	 de	 uma	 vantagem	 de	 dois	 golos	
(13-15).	A	segunda	parte	iniciou-se	com	
o	 Marítimo	 a	 conseguir	 passar	 para	 a	
frente	do	marcador.	Aos	48	minutos,	a	
formação	da	casa	alcançou	a	sua	última	
e	tangencial	vantagem	(20-19),	daí	para	
a	frente	e	numa	dúzia	de	minutos,	os	vi-
maranenses acordaram definitivamente 

e	passaram	a	comandar	o	jogo	e	marca-
dor	de	uma	forma	autoritária,	fruto	de	
uma	defesa	coesa	e	um	contra-ataque	
mortífero.	Por	sua	vez,	no	Marítimo	o	
seu	técnico	ainda	tentou	por	duas	ve-
zes	alterar	o	rumo	dos	acontecimentos	
através	da	solicitação	de	dois	descontos	
de	tempo,	sem	qualquer	resultado	em	
termos	de	marcha	de	marcador,	pois	o	
Xico	Andebol,	com	vantagens	de	quatro	
e	cinco	golos,	não	mais	deixou	que	o	
seu	adversário	se	aproximasse	no	mar-
cador,	concluindo	o	jogo	com	uma	vitó-
ria	merecida	e	justa	por	24-28.

	O	Xico	mostrou	bem	o	seu	poderio	
neste encontro, confirmando que é uma 
equipa	que	estará	na	luta	pela	subida	de	
divisão.

MARÍTIMO 24
Francisco	 Freitas,	 José	 Santos,	 João	 Gomes,	 João	
Rodrigues,	Tiago	Gonçalves,	José	Castro	(3),	Bruno	
Nunes	(3),	Tiago	Rodrigues,	José	Menezes	(2),	Már-
cio	Abreu	(3),	António	Franco	(7),	José	Jesus,	Diogo	
Abreu,	Pedro	Rodrigues	(5),	Paulo	Moura	(1)	e	João	
Gonçalves
T:	FREDERICO	MACHADO

XICO ANDEBOL
Ricardo	 Castro,	 José	 Fernandes,	 Gustavo	 Castro	
(1),	Pedro	Correia	(5),	João	Santos	(2),	Mário	Peixo-
to	 (3),	 André	 Caldas	 (4),	 Luís	 Sarmento	 (1),	 João	
Gonçalves	(2),	Luís	Castro,	Rui	Lourenço	(4),	Nuno	
Silva	(3)	e	Daniel	Santos	(3)
T:	EDUARDO	RODRIGUES

LOCAL:	Pavilhão	do	Marítimo
Árbitros:	Tiago	Monteiro	e	António	Trinca

28
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