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Alavarium 
sem argumentos 

Clube de Aveiro ainda deu ré-
plica na primeira parte do jogo 
com o Siófok mas perdeu 

O Alavarium perdeu por claros 40.-25 na 
primeira mão da terceira ronda da Taça 
EHF, perante o Siófok, na Hungria. onde, 
hoje, também realiza o segundo jogo da 
eliminatória. Apesar de uma boa réplica 
na primeira parte por parte do clube de 
Aveiro (16-14), as magiares fizeram valer 
os seus pergaminhos no segundo 
período da partida, aumentando 
gradualmente a diferença: 23-18.26-19, 
30-20 e 34-21ate ao resultado final. 
Entre as visitantes portuguesas, Mariana 
Lopes, com seis golos, e Monica Soares e 
Sara Sousa, com quatro cada, foram as 
melhores marcadoras. H. C. 
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ANDEBOL 

CALENDÁRIO `Derby' eterno na Torre da Marinha Andebol 1-- 11: Jornada Hoje 

Separados por dois pontos, 
Sporting e Benfica fecham volta 
inicial do Andebol 1 a sul do Tejo 

:om o fim à vista da primeira 
volta do Campeonato Andebol 1, 
o derby entre Sporting e Benfica, 
na Torre da Marinha, centra aten - 
ções. Dois pontos separam as 
equipas — vantagem dos encar-
nados —, ambas atrás de um in-
vencível FC Porto que, em busca 
da D. vitória consecutiva, rece-
be o Passos Manuel. 

Carlos Carneiro, que trocou o 
Benfica pelo Sporting, antecipou 
«um jogo de dificuldades», até 
porque o clube encarnado «está a 
fazer um bom campeonato e tem 
equipa reformulada, com bons jo-
gadores». E acrescentou: «Vim 

GIL PERES/ASF 

» 0-a 

Benfica tem dois pontos de vantagem 

para o Sporting para sagrar-me 
campeão e sinto-me bastante bem. 
Embora contra a minha ex-equi-
pa, o jogo vale três pontos, como 
qualquer outro. Já perdemos pon-
tos e para liderarmos nesta fase, 
temos mesmo de ganhar o jogo, 
para mais contra um rival direto». 

Madeira SAD-Avanca 1.5 GO h 

Pavilhão do Funchal. no Funchal 

ABC-AC Fafe 1700h 

Pavilhão Flávio Sã Leite. em Braga 

FC Porto-Passos Manuel 18.00 h 

Dragao Caixa, no Porto 

Aguas Santas-ISMAI 18.00 

Pavilhão da AA Águas Santas, na Mala 

Sporting-Benfica 18.30 iL 

Pavilhão Municipal, na Torre da Marinha 

Sp. Horta-Belenenses 22 00 1,  

Pavilhão Desportivo, na Horta 

Para o treinador do Benfica, Ma - 
riano Ortega, «é indiferente se a 
equipa está melhor ou pior que o 
Sporting», porque o foco está no 
trabalho realizado. «O mais im-
portante é um bom resultado.» 

Entretanto, Ricardo Pesqueira 
está de regresso ao ABC depois de 
longa paragem por lesão e pode 
estrear se ante o AC Fafe. H.C. 
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ASMA 
ANDEBOL 

11.1ornada 

Hoje 
Aguas Santas-ISSAIU Porto Canal 
18h00. Pav. Aguas Santas 
Carlos Marinho/Fernando Novais 
SportIng-Benfka Sporting TV 
18h30. Pav. Mun. Torre Marinha 
Tiago Monteiro/António Trinca 
ABC-Falta 
17h00, Pav. Fl»lo Sá Leite 
César Carvalho/Daniel Freitas 
Madeira SAD-Avanta 
15h00. Pay. Funchal 
Nuno Francisco/Fábio Gonçalves 
FC Porto-Paasois Manuel Porto Canal 
18h00, Par. Dragão Caixa 
Rui Almeida/Ant6trilo Oliveira 
Sp, Horta-Belenensas 
21h00, Pav. Desp. Horta 
Fernando Costa/Diogo Teixeira 

BASQUETEBOL 
8.• 'ornada 

Hoje 
klictrico-Ovarense 
16h00, Pav. Mun Ponte de Sor 
J. Lopes/P. Perelra/A. Campos 
Lusitánia-Benfica 
16h00, Pav. Mun. Angra Heroismo 
S. Silva/J. Veiga/EL Maciel 
CAB Madelra-V.Guintaries 
17h00, Pavilhão do CAB 
L Lopes/B. AlvarinhasD. Gouveia 
GaltoaMaIa Basket 
18h00, Pav. Mun. Luis Carvalho 
C. Santos/J. Abreu/P. Cunha 
Oliveirenst-FC Porto Porto Canal 
21h00. Pav Or. Salvador Machado 
N. Monteiro/P. Margues/D. Morais 

HÓQUEI EM PATINS 
rlomada 

Hoje 
FC Porto-Sporting Porto Canal 
15h00. Dragâo Caixa 
J. Finto/J. Pinto/P. Silva 
Bentki-Candelária 8TV 
16h00, Par. Fidelidade 
P. Santos/P. Almeida/P. Gonçalves 
Cambra-Paço de Arcos 
18h00, Pav. Mun. Vale de Camtxa 
M. Fernandes/A. Santos/S. Silva 
Física-Ttrquel 
18h30, Pav. Fisica de Torres Vedras 
R. Lego/1. Vielra/L . Silva 
J.Vlana-Sanjoarnrw 
21h30, Pav. Monserrate 
R. Torres/A. Bastos/M. Tones 
ONveirense-HC Braga 
171100, Pav. Dr. Salvador Machado 
P. Rainha/C. Rego/M. Gomes 

Amanhã 
Valongo-Barodos 
15h00, Pav. Mun. Vaiongo 
J. Moura/A Teixelra/R Silva 

RÂGUEBI 
• 7..lomada 

Hoje 
Agronomia-Académica 
10h00, Campo da Tapada, Afonso Nogueira 
Técnico-COUP 
15h00, Campo Olalas. Guilherme Temudo 
CDU:Lona' 
15h00, Est. Unlv. Lisboa, Fernando Mendes 
Direkto-CRAV 
15h30, Campo Monsanto, JoSo Costa 
Cascals-Beienenses 
17h30, Campo da Guia. Bruno Rodrigues 

VOLEIBOL 
8lomada 

Hoje 
VIlacondersee-Esmorlz 
15h30. Pav. Desp. Vila do Conde 
V.GuirturkerrALL Madalena 
17h30, Pav. Vitória Gulmaráes 
Ar-Sio Munido-5p. Espinho 
17h00, Pav. Eduardo Soares 
~fica-Caldas BTV 
18h00. Pav. N.°2 da Luz 
Leixões-Casta.° da Mala 
17h00, Nave Ilidio Ramos 
Fonte Bastardo-Ao. Espinho 
16h30, Comp. Desp. Vitonno Nemesio 
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ASE\ 

Campeonato nacional -
11' Jornada: Madeira 
SAD-Avanca, 15h00; 
ABC- Fafe, 17h00; Aguas 
Santas-Maia ISMAI,18h00; 
FC Porto-P. Manuel, 18h00; 
Sporting-Benfica, 18h30; 
Sp. Horta-Belenenses, 
21h00. 

Campeonato da Liga - 9.a 
Jornada: 
Eléctrico-Ovarense Dolce 
Vita, 16h00; 
Lusitânia-Benfica, 16h00; 
CAB Madeira-V. Guimarães, 
17h00; Galitos 
Barreiro-Maia Basket, 
18h00; Oliveirense.FC 
Porto, 21h00. 

Seleção nadonal -Jogo de 
preparação - 
Rússia-Portugal, 14h00, 
Estádio Kuban Krasnodar 
(Rússia). 
Suis-21- Treino. 9h30, 
Estádio do Leça. 
Sub-19 - I Torneio de 
Apuramento para 
o Campeonato da Europa 
2016 - Trelno,10h30, 
Estádio dos Trambelos 
Niseu). 
II Liga - 14.a Jornada 
(Jogos em atraso): 
Leixões-Farense,15h00; 
Olhanense-Mafra,16h00. 
Campeonato de Portugal 
-10.a Jornada - Série B: 

Trofense-Torcatense, 
15h00. 
Juniores A- I Divisão -18.3  
Jornada (jogo 
antedpado) - Zona Sul: 
Nacional-Loures, 16h00. 
Juniores B -10' Jornada -
Série A: Rio Ave-Braga, 
15h00. Série C: 
Beira-Mar-Académica, 
11h00. Série D: 
Eléctrico-Sacavenense, 
15h00; 
Estoril-Entroncamento, 
15h00. Série E: Imortal-V. 
Setúbal, 15h00. 
Juniores C - 10.3  Jornada -
Série Real-Alcochetense, 
15h00; Benfica-Oeiras, 
11h00. Série G: V. 
Setúbal-Esp. Lagos, 15h00; 
Louletano-Cuba, 11h00. 

I Divisão -11.aJornada: 
Fundão-Braga, 15h00; 
Sporting-Quinta Lombos, 
16h00; 
Boavista-Belenenses, 
16h00; Burinhosa-Olivais, 
18h30; Urgicentro-Rio Ave, 
18h30; Leões Porto 
Salvo-Modicus,19h00. 

campeonato nadonal - 7,,a 
jornada: FC 
Porto-Sporting, 15h00; 
Benfica-Candelária, 16h00; 
Oliveirense-HC Braga, 
17h00; Cambra-Paço Arcos, 
18h00; Fisica-Turquel, 
18h30; J. 
Viana-Sanjoanense, 21h30. 

!Divisão - 8.ajonnada:GC 
Vilacondense-Esmoriz, 
15h30; F. Bastardo-Ac. 
Espinho, 16h30; S.Mamede-
Sp. Espinho, 17h00; 
Leixões-Castêlo da Maia, 
17h00; V. 
Guimarães-Madalena, 
17h30; Benfica-Caldas, 
18h00. 
Taça de Portugal - 
Famalicense-GC St .° Tirso, 
17h00; VC Viana-Ala 
NunAvares,17h00; GN 
Ginástica-CD Fiães, 18h00. 

A 
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Sporting e Benfica 
na luta pelo título 
Primeira volta do 
Nacional encerra 
com jogo que pode 
influenciar a segun-
da fase da prova 

WOUSTOPZRRO 
«e Sporting e Benfica en-
frentam-se pela primeira vez 
esta época, de forma oficial, 

. no andebol. Os encarnados 
são segundos no campeona-
to - só com uma derrota - en-
quanto o eterno rival, que é 
visitado no Pavilhão Munici-
pal da Torre da Marinha, no 
Seixal, ocupa o lugar seguin-
te, com mais um desaire. 
Ambos perderam com o FC 
Porto, mas os leões também 
foram batidos em Braga. 

O jogo é fulcral na luta pelo 
título e, para esta fase do 
campeonato, na conquista 
da melhor posição possível 
no play-off. É isso que se de-
preende das palavras do leão 
Frankis Carol: "Para sermos 
campeões temos de ir ga-
nhando jogos e este vai ser 
mais um difícil, contra uma 
boa equipa." Já o benfiquista  

João Pais lembra que "o Spor-
ting tem um jogo rápido, de 
contra-ataque, e nós um jogo 
defensivo forte, pois é aí que 
temos feito os nossos jogos e 
vitórias". 

O líder FC Porto recebe o 
Passos Manuel e, sendo favo-
rito, pode concluir a primeira 
volta sem perder pontos. 

têm 
cc)rriclo bem n' 

frir los dérhis'.  

FrankisCarol 
Jogador do Sporting 

''È indiferente 
esta mo zileihor 
ou pior que 
Sportinv. Cada 
fogo é diferente" 
allarianoOrtega 
Treinador do Benfica 

Frankis Carol destaca a importância do dérbi de hoje 
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&WARM PERDE NA 
HUNGRIA PARA A TAÇA ENE 
O Alavarium, ao perder, na Hungria, por 40-
25, frente ao Siofock, no jogo da primeira mão 
da terceira ronda da Taça EHF, comprometeu 
a passagem aos 16 avos de final. A equipa 
aveirense, que eliminara o Ildza, da Bósnia, 
na fase anterior, conseguiu equilibrar o jogo 
até ao intervalo (16-14). O jogo da segunda 
mão disputa-se hoje, também no recinto da 
formação magiar. 
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Andebol - Divisão Madona! - Madeira 
SAD-Avanca (15), ABC-Fafe (17), Águas 
Santas-Mala/19mi (18), F. C. Porto-Passos 
Manuel (18), SportIng-Benfica (1820), Sp. 
Horta-Belenenses (22). 
Taça EHF Feminina (3.4  Eliminatória - 2.,  
Mão) - Alavarium-Siófoc (17 - Hungria) 
Basquetebol - Liga - EléctriCo - Ova rense 
(16). Lusitania-Benfica (17), CAB Madeira-V. 
Guimarães (17), Garitos FC-Maia Basket (18), 
Oliveirense-F. C. Porto (21). 
Adobe' - Jogo particular - Rússia-Portugal 
(14). 
2.* Liga - Leixões-Forense (15), Olhanense-
Marra (16). 
Campeonato de Portugal (L' Fase) - Série 

- Trofense-Torcatense (15) 
Juniores A - 1.9  Divisão Nacional (1.' 
Fase) - Zona Sul - Naclonal-Loures (16). 
Juniores A - 2.* Divisão Nacional (1.' 
Fase) - Série C - L Marinha-V Mocidade 
(15) Serie - 1 ' Dezembro-Caldas (15). 
Juniores 8 (La Fase) - Série A - Rio Ave-
Braga (15). Série C - Beira-Mar-Académica 
(16 - Mun. Aveiro). Série 0 - Estoril -CADE 
(15), Eléctrico-Sacavenense (151. Série E -
Imortal-V. Setúbal (15) 
Juniores C (L' Fase) - Série B - Dragon 
Force- F C Porto (15) Série F - Real -Alco-
chetense (15), Benfica-Oeiras (11) Série G -
V. Sambar. Esp Lagos (151 Louletano-Cuba 
(11) 
A. F. Algarve - Divisão - Quartelra-La-
goa, Padernense-Moncarapachense, GVa-
Silves, Faro Benfica-Monchiquense, Odiaxe-
re-11 Esperanças, Armacenenses-Imortal, 
Esp Lagos-Ferreiras. Culatrense-Quartei-
rense. logos ás 15 horas. 
A. F. Porto - 2.' - Série 1 - ti, G. 
Costa-Desp. Portugal (15). Série 2 - Ferrei-
ra- E Fanzeres (15), Penaniaior-Canialhosa 
(15), Codessos-Frazão (15) Senti 3 - Fel 
guelras 1932-P Gaiolo (15), Airães-Salva-
dorense (15). 
Juniores - L' Divisão - Serie 1- Leixões-
Vila FC (Mun. Pedras Rubras). Pasteleira- ' 
Salgueiros 08, Padroense-Valadares Gaia, 
Foz-Rio Ave, Grtio-Avintes, Boavista-Leve-
rense (Gondim Maia), 01 Douro-Coimbrões. 
Nogueirense-Arcozelo. Série 2 -1' Maio Fi-
gueirO-Lagares, Lousada-Cabeça Santa, 
Felgueiras 1932-Valonguense (13), Trofen-
se-Rebordosa, S. Martinho-Ermesinde 
1936, Vila Mel-Gondomar, Alfenense-
Amarante, E Fanzeres-Folocrsa Mala. Jogos 
às 15 horas. 
Juvenis - L' Divisão - Série 1- Padroense-
Arcozelo (13). Série 2 - Gondomar-P. Ferrei-
ra (15). 
Iniciados - Divisão - Série 2 - G ando-
mai Paredes (13). 
Infantis - L' Dhrislio - Série 1- Col. Erma-
sinde-Coimbrões (16), Leixões -Varzini (16 - 
Mim Leça Palmeira), Trofense-Salgueiros 
08 (17), Valadares-Avintes (17), Drague Fui. 
<e -Boavista (18.30), Infesta-Maia Lidador 
(17), Nogueirense-Canidelo (17), Vilanoven-
se-R io Ave. Série 2 - Freamunde-Amarante, 
P. Ferreira-Penafiel, Lousada -Várzea (13.15). 
Sousense-Tufas, Calç. Oldrões-Vila Meã, S. 
Martinho-Valonguense (13.15), Gondomar 

r sense (17), Aves-Lixa (17). logos ás 15 
horas. 
Futsal - Liga - Sporting-Quinta Lombos (16 
- Pav. Leões Porto Salvo), Boavista -Bele-
nesses (16), Burinhosa-Olivais (1820), 
Fundão-Braga (15), L Porto Salvo -MOdicus 
(19), Soo João-Rio Ave (1820) 
Hóquei em Padas -1,  Divisão Nacional -
F C Porto-Sporting (15), Benfica -Candelária 
(16), Oliveirense-HC Braga (17), HA Cambra-
Paço Arcos (18), Física Turquel (18 30), Juv 
Viana-Sanjoanense (21.30) 
Râguebi - Divisão de Honra - Agronomia-
Académica (14), Técnico-CDUP (15), CDUL 
Lousa (15), Direito-Arcos Valdevez (15.30), 
Cascais-Belenenses (17.30). 
Voleibol - Divisão Nacional - Vilacon-
dense-Esmoriz (15.30). Ac 5. Marnede-Sp,  
Espinho (17), Leixões-Castelo Maia (17), V. 
Guimarães-CA Madalena (17.30), F. Bastar - 
do-Ac. Espinho (17.30), Benhca-Caldas (18). 
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Derrota 
do Alavarium 
na Taça EHF 

As aveirenses do Alava-
rium perderam, ontem, 
como Siófok KC, por 25-40, 
no primeiro de dois encon-
tros da terceira eliminatória 
da Taça EHF feminina, que 
se realiza integralmente na 
Hungria. Hoje, as duas for-
mações voltam a entrar em 
ação, numa partida agenda-
da para as 17 horas. 
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ANDEBOL. O Alavarium foi 
ontem cilindrado (40- 25) pelas 
magiares cio Siofol: KC, na 1.4  
mão da 3." ronda da Taça EHF 
feminina. Mariana Lopes (6 
golos) foi a melhor marcadora 
das campeãs nacionais. O jogo 
da 2." mão realiza -se hoje, 
lambem na Hungria. 
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ANDEBOL 

ÕES SEM MARGEM 
NO DÉRBI COM BENFICA  
Sporting pressionado 
por duas derrotas no ifep 

Campeonato recebe rival 
na Torre da Marinha 

ALEXANDRE REIS 

 

•••• ~4' 

W! • 

 

ANDEBOL 
Jornada u 
MADEIRA SAD ishoo AVANCA 

ABC whoo AC FAFE 

FC PORTO 18h00 PASSOS MANUEL 

AGUAS SANTAS 18h00 MAIA ISMAI 

SPORTING 18h30 BENFICA 

3 

GOLEADOR. Carlos Carneiro 

comanda Sporting. que detém o 
melhor ataque do Campeonato 

O Sporting entrou bem na pré-
- época, arrasando (32-21) o Benfi-
ca no TorneiodeViseu, mas, apesar 
da goleada de verão no ambiente da 
Feira de São Mateus, a pressão vol-
tou- se, entretanto, para o lado dos 
leões, feridos no Campeonato com 
duas comprometedoras derrotas, 
ambas por um golo, frente a FC 
Porto (casa) e ABC (fora). 

No lançamento do dérbi de hoje 
(18h30), na Torre da Marinha (Sei-
xal), o central do Sporting, Carlos 
Carneiro, disse ao canal do clube 
que não quer perder mais pontos, 
sob pena de a equipa falhar o 
triunfo na fase regular, 'objetivo 
que já depende de terceiros, dada a 
liderança invicta do FC Porto: 
"Perdemos pontos que não está-
vamos à espera. Para ficarmos em 
primeiro lugar, temos de ganhar o 
jogo, ainda para mais contra um 
rival direto. Será difícil, porque o 
Benfica está a fazer um bom cam-
peonato e tem uma equipa refor-
mulada com bons jogadores, mas 
acredito que se estivermos ao nos-
so nível temos todas as condições 
para ganhar. Vim para o Sporting 
para ser campeão. Esta partida, 
apesar deser contra a minha ante- 

rior equipa, vale três pontos como 
qualquer outra." 

O espanhol Mariano Ortega, 
treinador do Benfica, também 
acredita: "Cada jogo é diferente, 
tentamos traballiar o nosso futuro 
e o mais importante é fazer um 
bom resultado, perante uma equi-
pa com bons jogadores, sistemáti -
ca, com capacidade de contra - 
-ataque e que luta todos os jogos 
para conseguir a vitória." o  

Além do dérbi Sporting-Benfica, 
na luta direta pelo 2.° lugar da 
classificação, os restantes jogos 
da ti.a jornada do Campeonato 
também se realizam hoje, com o 
hexacampeão FC Porto e o ven-
cedor da Taça e Supertaça, ABC, 
a receberem adversários teori-
camente fáceis, respetivamente  

Passos Manuel e AC Fafe. Já o 
Avanca visita o Funchal e o Maia 
ISMAI vai ao recinto do Águas 
Santas. Quanto ao Belenenses, 
que viaja até à Horta, terá uma 
tarefa bastante complicada pe-
rante o atual lanterna vermelha, 
com as duas equipa a tentarem 
sair do fundo. 

SP. HORTA 21h00* BENELENSES 

'Mais uma hora no Continente 

CLASSIFICAÇÃO 
P .1 V t 1) r;ru.s 

FC PORTO 30 10 10 O O 323-229 
02 BENFICA 28 10 9 O I 297-237 

0> SPORTING 26 10 8 O 2 339.254 
(11°. ABC 24 10 7 O 3 312-292 
02 A. SANTAS 22 10 6 O 4 270-263 
0º MADEIRA SAD21 10 5 1 4 277-275 
09 P. MANUEL 17 10 3 1 6 248-285 
09 AVANCA 15 9 3 O 5 210-242 

MAIA ISMAI 15 10 2 I 7 257-296 
{Dº FAFE 14 10 1 2 7 250-294 

(De BEIENENSES 12 10 1 O 9 219-274  

09 5P. HORTA 12 9 1 1 7 206-267 

FC Porto e ABC com receções acessíveis 
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Meio: Record Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=f664e068

 
O Sporting entrou bem na pré--época, arrasando (32-21) o Benfica no Torneio de Viseu, mas, apesar
da goleada de verão no ambiente da Feira de São Mateus, a pressão voltou-se, entretanto, para o lado
dos leões, feridos no Campeonato com duas comprometedoras derrotas, ambas por um golo, frente a
FCPorto (casa) e ABC (fora). No lançamento do dérbi de hoje (18h30), na Torre da Marinha (Seixal), o
central do Sporting, Carlos Carneiro, disse ao canal do clube que não quer perder mais pontos, sob
pena de a equipa falhar o triunfo na fase regular, objetivo que já depende de terceiros, dada a
liderança invicta do FCPorto:"Perdemos pontos que não estávamos à espera. Para ficarmos em
primeiro lugar, temos de ganhar o jogo, ainda para mais contra um rival direto. Será difícil, porque o
Benfica está a fazer um bom campeonato e tem uma equipa reformulada com bons jogadores, mas
acredito que se estivermos ao nosso nível temos todas as condições para ganhar. Vim para o Sporting
para ser campeão. Esta partida, apesar de ser contra a minha anterior equipa, vale três pontos como
qualquer outra." O espanhol Mariano Ortega, treinador do Benfica, também acredita: "Cada jogo é
diferente, tentamos trabalhar o nosso futuro e o mais importante é fazer um bom resultado, perante
uma equipa com bons jogadores, sistemática, com capacidade de contra-ataque e que luta todos os
jogos para conseguir a vitória." FCPorto e ABC com receções acessíveis Além do dérbi Sporting-
Benfica, na luta direta pelo 2.º lugar da classificação, os restantes jogos da 11.ª jornada do
Campeonato também se realizam hoje, com o hexacampeão FCPorto e o vencedor da Taça e
Supertaça, ABC, a receberem adversários teoricamente fáceis, respetivamente Passos Manuel e
ACFafe. Já o Avanca visita o Funchal e o Maia ISMAI vai ao recinto do Águas Santas. Quanto ao
Belenenses, que viaja até à Horta, terá uma tarefa bastante complicada perante o atual lanterna
vermelha, com as duas equipa a tentarem sair do fundo. Siga-nos no Facebook e no Twitter.
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Leões sem margem no dérbi com Benfica
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14-11-2015

Meio: Sábado Online

URL:http://www.sabado.pt/ultima_hora/detalhe/leoes_sem_margem_no_derbi_com_benfica.html

 
00:41 . Record
 
 Verde e brancos recebem Benfica no Seixal...
 
 Por alexandre reis - Record
O Sporting entrou bem na pré--época, arrasando (32-21) o Benfica no Torneio de Viseu, mas, apesar
da goleada de verão no ambiente da Feira de São Mateus, a pressão voltou-se, entretanto, para o lado
dos leões, feridos no Campeonato com duas comprometedoras derrotas, ambas por um golo, frente a
FCPorto (casa) e ABC (fora).No lançamento do dérbi de hoje (18h30), na Torre da Marinha (Seixal), o
central do Sporting, Carlos Carneiro, disse ao canal do clube que não quer perder mais pontos, sob
pena de a equipa falhar o triunfo na fase regular, objetivo que já depende de terceiros, dada a
liderança invicta do FCPorto:"Perdemos pontos que não estávamos à espera. Para ficarmos em
primeiro lugar, temos de ganhar o jogo, ainda para mais contra um rival direto. Será difícil, porque o
Benfica está a fazer um bom campeonato e tem uma equipa reformulada com bons jogadores, mas
acredito que se estivermos ao nosso nível temos todas as condições para ganhar. Vim para o Sporting
para ser campeão. Esta partida, apesar de ser contra a minha anterior equipa, vale três pontos como
qualquer outra."O espanhol Mariano Ortega, treinador do Benfica, também acredita: "Cada jogo é
diferente, tentamos trabalhar o nosso futuro e o mais importante é fazer um bom resultado, perante
uma equipa com bons jogadores, sistemática, com capacidade de contra-ataque e que luta todos os
jogos para conseguir a vitória."FCPorto e ABC com receções acessíveisAlém do dérbi Sporting-Benfica,
na luta direta pelo 2.º lugar da classificação, os restantes jogos da 11.ª jornada do Campeonato
também se realizam hoje, com o hexacampeão FCPorto e o vencedor da Taça e Supertaça, ABC, a
receberem adversários teoricamente fáceis, respetivamente Passos Manuel e ACFafe. Já o Avanca
visita o Funchal e o Maia ISMAI vai ao recinto do Águas Santas. Quanto ao Belenenses, que viaja até à
Horta, terá uma tarefa bastante complicada perante o atual lanterna vermelha, com as duas equipa a
tentarem sair do fundo.
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ANDEBOL
| Miguel Machado | 

O pivot Ricardo Pesqueira está
de volta à equipa do ABC/UMi-
nho, após uma longa paragem de
cinco meses, devido a lesão. To-
talmente recuperado, o jovem
internacional português entra
nas contas do treinador Carlos
Resende para o dérbi de amanhã
com o AC Fafe, partida que vai
encerrar a primeira volta do
campeonato nacional de ande-
bol. Na hora do regresso, Ricar-
do Pesqueira não esconde a sua
felicidade e só pensa agora em
ajudar o ABC/UMinho a con-
quistar as vitórias desejadas.

“Já sentia saudades de voltar a
vestir esta camisola. Foi uma fa-
se complicada, a mais difícil da
minha carreira, mas já estou re-
cuperado e sinto-me a cem por
cento para ajudar a equipa”, afir-
mou ontem o pivot, na conferên-

cia de antevisão da partida de
amanhã, com o Fafe, agendada
para as 17 horas, no pavilhão
Flávio Sá Leite.

Para trás fica uma fase difícil

de recuperação, mas que Ricar-
do confessa ter ultrapassado
com naturalidade. Por outro la-
do, elogia os companheiros de
equipa “por terem correspondi-

do e dado sempre uma resposta
espectacular” nos jogos.

“Agora só falta o regresso do
Pedro Seabra, em Janeiro, e es-
taremos novamente na máxima

força para lutarmos pelos objec-
tivos do ABC”, frisou.

Quanto ao jogo com o Fafe,
apesar do adversário ocupar os
últimos lugares da tabela, o pi-
vot mostra respeito. “O Fafe tem
uma equipa experiente, organi-
zada e bem orientada. Temos de
encarar o jogo com seriedade,
para o poder vencer como é o
nosso objectivo”, rematou. 

Ricardo Pesqueira está de volta no ABC  
PIVOT já recuperou da lesão e está operacional para voltar à competição após ausência prolongada. Motivado e feliz por estar de
regresso à equipa, Ricardo só pensa agora em ajudar o ABC/UMinho a vencer amanhã o Fafe no fecho da 1.ª volta do campeonato.

DR

Ricardo Pesqueira feliz pelo regresso à equipa, após ausência de 5 meses. Pivot já entra nas contas de Resende para a recepção ao Fafe

“Sinto-me bem e bastante
feliz por voltar a fazer parte
desta equipa. Esta recupe-
ração longa foi uma das
fases mais difíceis da minha
carreira, mas já está ultra-
passada. Estou preparado
para jogar a cem por cento.
Já sentia saudades de voltar
a vestir esta camisola”.

Ricardo Pesqueira
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CONFEDERAÇÃO DO DESPORTO
| Redacção | 

Os feitos da canoagem nacional
valeram a Hélio Lucas e José
Sousa a distinção de Treinador
do Ano, à frente de Rolando
Freitas, seleccionador de ande-
bol universitário e de elite, João
Ganso, técnico de Nélson Évora,
Mário Narciso, seleccionador de
futebol de praia, e Lino Barrun-
cho, técnico dos triatletas João
Pereira, Miguel Arraiolos e Me-
lanie Santos, vencedores de vá-
rias medalhas internacionais.

Hélio Lucas, treinador do Clu-
be Náutico de Ponte de Lima,
destacou o reconhecimento de-
senvolvido na modalidade de ca-
noagem, com resultados verifi-
cados no panorama nacional e

internacional. “É o resultado
deste último ano de trabalho que
tivemos com a equipa nacional,
foi um trabalho longo com vista
ao apuramento para os jogos
olímpicos, os quatro atletas que
tínhamos na nossa equipa conse-
guiram ser apurados”, afirmou
Hélio Lucas, natural de Ponte de
Lima. 

“Dois anos em que nos manti-
vemos nas medalhas, quer em
Campeonatos do Mundo, quer
da Europa, penso que é o fruto
do trabalho quer meu, quer do
José Sousa, todos os treinadores
de canoagem se reveem também
neste prémio”, acrescentou. Em
relação aos objectivos para os
Jogos Olímpicos, o técnico su-
blinhou que primeiro há que
chegar às finais. “Vamos dar tu-

do para estar primeiro nas finais
nos jogos olímpicos e depois nas
medalhas, é nisso que nós pensa-
mos”.

O piloto Miguel Oliveira, que
recentemente se sagrou vice-
campeão mundial de Moto3,
conquistou pela primeira vez o
prémio de Atleta Masculino do
Ano. O piloto de Almada, que
não esteve presente na Gala do
Desporto, foi o escolhido de
uma lista que incluía o ciclista
Rui Costa, vencedor nas últimas
três edições e actual campeão
nacional de fundo, o atleta Nel-
son Évora, campeão europeu de
pista coberta do triplo salto e
medalha de bronze no Mundial,
Rui Bragança, ouro na categoria
-58 kg no taekwondo nos Jogos
Europeus de Baku, e o canoísta

Fernando Pimenta, bronze em
K1 1.000 no Europeu e no Mun-
dial.

No sector feminino, o prémio
da Atleta do Ano foi para a gi-
nasta Filipa Martins, oitava no
Europeu no concurso ‘all
around’, que bateu a patinadora
Mariana Souto, campeã mundial
e europeia em pares dança junio-
res, a canoísta Francisca Laia,
medalha de prata em K1 200 nos
Mundiais sub-23, Ana Teresa
Almeida, campeã mundial de
bodyboard da Internacional Sur-
fing Association, e a mesatenista
Fu Yu, bronze no Europeu.

O galardão de Equipa do ano
recaiu na selecção futebol de
praia, que este ano se sagrou
campeã mundial e europeia na
modalidade.

José Sousa e Hélio Lucas eleitos
treinadores do ano Gala CDP
DOIS TREINADORES MINHOTOS, ambos na modalidade de canoagem, estiveram em destaque
na Gala da Confederação do Desporto de Portugal (CDP), ao serem eleitos “treinador do ano”.

DR

Hélio Lucas, de Ponte de Lima, é uma referência na canoagem

DR

Depois da Gala de Desporto de Braga, José Sousa voltou a ser distinguido

O vimaranense João Sousa
foi distinguido como
Personalidade do Ano na
20.ª Gala do Desporto da
Confederação do Desporto
de Portugal (CDP).
O tenista, que não marcou
presença no evento por se
encontrar de férias, foi
indicado pela Federação
Portuguesa de Ténis para
receber a distinção depois
de um final de época de
sonho, ao conquistar o
segundo torneio ATP da
carreira, em Valência,
Espanha, e ao ter alcançado
o seu melhor ranking de
sempre (34.º, tendo subido
mais um lugar esta
semana). A judoca Telma
Monteiro, o mesatenista
Marcos Freitas e a triatleta
Vanessa Fernandes foram
mais alguns dos atletas
distinguidos.

O prémio de Jovem
Promessa foi para o
futebolista Ruben Neves,
o mais jovem capitão do
FC Porto na Liga dos
Campeões. O futebolista
foi mais votado do que
Joana Cunha (taekwondo),
prata na categoria de -57
kg nas Universíadas, José
Souto (patinagem),
bicampeão mundial de
‘solo dance’ em juniores,
João Amorim (canoagem),
campeão mundial de
maratona em C1 júnior,
e Melanie Santos (triatlo),
bronze no Mundial.

+ mais
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A equipa de seniores femininos
da SIR 1.º Maio manteve a in-
vencibilidade no campeonato
nacional da II Divisão, ao ven-
cer no reduto do Arsenal Ca-
nelas, por esclarecedor 22-36,
em jogo da 6.ª jornada. 

Logo após o apito inicial a
SIR deu mostras da intenção
de controlar o jogo e aos 4 mi-
nutos já ganhava por 4-1. Com
o passar do tempo foi aumen-
tando a margem até aos 13-19
registados ao intervalo. 

Com o segundo tempo e com

acumular de atletas desclassi-
ficadas (três) no adversário, a
SIR aproveitou para atingir o
resultado final de 22-36 e as-
cender à terceira posição na
classificação, com menos dois
jogos disputados que o líder. 

No próximo sábado, pelas
18h30, a equipa recebe no pa-
vilhão da Nery Capucho as
congéneres de Oliveira dos
Frades. Nos escalões de forma-
ção, o destaque foi para o jogo
de iniciados masculinos, em
que a SIR bateu a Juve Lis, por
34-32, num jogo entre dois ad-
versários directos na discussão
do Campeonato Regional.|

Seniores femininos da SIR
continuam invictas
Andebol
2.ª Div. Nacional
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David Fernandes 'perdeu' 

para o futebol de praia 
O piloto Miguel Oliveira, que re-
centemente se sagrou vice-cam-
peão mundial de Moto3, conquis-
tou pela primeira vez o prémio de 
Atleta Masculino do Ano na Gala 
da Confederação do Desporto de 
Portugal (CDP), marcada pela au-
sência dos principais nomeados. 

Vencedor de seis grandes pré-
mios na categoria de entrada do 
motociclismo, Miguel Oliveira, 
que no domingo terminou a tem-
porada como vice-campeão mun-
dial, estreou-se a vencer na cate-
goria de Atleta do Ano, depois de 
ter sido nomeado para o prémio 
de Jovem Promessa em 2004, com 
apenas nove anos. 

O piloto de Almada, que não es-
teve presente na Gala do Despor-
to, foi o escolhido de uma lista 
que incluía o ciclista Rui Costa, 
vencedor nas últimas três edições 
e actual campeão nacional de 
fundo, o atleta Nelson Évora, 
campeão europeu de pista cober-
ta do triplo salto e medalha de 
bronze no Mundial, Rui Bragan-
ça, ouro na categoria -58 kg no 
taekwondo nos Jogos Europeus 
de Baku, e o canoísta Fernando 
Pimenta, bronze em K11.000 no 
Europeu e no Mundial. 

No sector feminino, o prémio da 
Atleta do Ano foi para a ginasta Fi-
lipe Martins, oitava no Europeu no 
concurso 'ali around', que bateu a 
patinadora Mariana Souto, cam-
peã mundial e europeia em pares 
dança juniores, a canoísta Francis-
ca Laia, medalha de prata em K1 
200 nos Mundiais sub-23, Ana Te-
resa Almeida, campeã mundial de 
bodyboard da Internacional Sur- 

fing Association, e a mesatenista 
Fu Yu, bronze no Europeu. 

O galardão de Equipa do ano re-
caiu na selecção futebol de praia, 
campeã mundial e europeia. Na 
votação, os premiados derrotaram 
o K4 1.000, onde se incluía o ma-
deirense David Fernandes, que 
conquistou a prata no Europeu de 
canoagem e outras três selecções 
nacionais: a universitária de ande-
bol masculino, ouro nas Universía-
das, a de hóquei em patins sub-20, 
bicampeã mundial, e a de ténis de 
mesa, ouro em Baku2015. 

Os feitos da canoagem nacional 
valeram a Hélio Lucas e José Sou-
sa a distinção de Treinador do 
Ano, à frente de Rolando Freitas, 
seleccionador de andebol univer-
sitário e de elite;  João Ganso, téc-
nico de Nélson Evora, Mário Nar-
ciso, seleccionador de futebol de 
praia, e Lino Barruncho, técnico 
dos triatletas João Pereira, Miguel 
Arraiolos e Melanie Santos, ven-
cedores de várias medalhas inter-
nacionais. 

O prémio de Jovem Promessa 
foi para o futebolista Ruben Neves, 
o mais jovem capitão do FC Porto 
na Liga dos Campeões. O mais jo-
vem jogador do Europeu sub-21 
foi mais votado do que Joana Cu-
nha (desporto universitá-
rio/taekwondo), prata na catego-
ria de -57 kg nas Universíadas, Jo-
sé Souto (patinagem), bicampeão 
mundial de 'solo dance' em junio-
res, João Amorim (canoagem), 
campeão mundial de maratona 
em Cl júnior, e Melanie Santos 
(triatlo), bronze no Mundial e Eu-
ropeu de sub-23. 
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ANDEBOL
3.ª Divisão Nacional
Masc. - Zona Centro
6.ª jornada
Amanhã A Académica de
Coimbra-CD Feirense, SC Beira
Mar-Alavarium AC e ADEF C
Carregal do Sal-SC Espinho e
ACD Monte-Académico de Viseu.

.
2.ª Divisão Nacional
Juvenis - Zona Centro
4.ª jornada
Domingo Colégio Imaculada
Conceição-CD Pateira, Águeda
Andebol Clube-Alavarium
Andebol Clube, Académico de
Viseu-Clube Desportivo Feirense.

Nacional Seniores
Feminino - Zona Centro
7.ª jornada
Amanhã Casa Benfica de Castelo
Branco-Associação Desportiva de
Andebol de Canelas, SIR 1.º Maio
da Marinha Grande-Andebol
Clube Oliveira de Frades, Cister
SA-Batalha Andebol Clube e
Andebol Clube Salréu-Casa do
Povo de Calongo do Vouga.

Juvenis Femininos --
Zona Centro
7.ª jornada
Amanhã Associação Académica
de Espinho-LA de Aguada de
Cima, Alavarium Andebol Clube-
Associação Desportiva
Sanjoanense, Andebol Academia
de S. Pedro do Sul-Andebol Clube
de Oliveira de Frades e Casa do
Povo de Valongo Vouga-Andebol
Clube de Salréu.

Nacional de Iniciados
Fem. - Zona Centro
6.ª jornada
Domingo
Casa do Povo de Valongo Vouga-
ASCD S. Miguel do Mato e
Andebol Academia de S. Pedro do
Sul-Associação Desportiva de
Andebol de Canelas.
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 Luís Filipe Silva

r
icardo Pesqueira 
regressa amanhã à 
competição, depois 
de uma ausência for-

çada de 5 meses devido 
a uma lesão. O pivot do 
ABC/UMinho e da sele-
ção nacional está agora a 
100 por cento em termos 
físicos e já será opção para 
Carlos Resende amanhã, 
frente ao AC Fafe (17h00), 
em jogo da última jornada 
da primeira volta do cam-
peonato nacional da I Di-
visão de Andebol.

O jogador esteve ontem 
na conferência de impren-
sa de antevisão da parti-

da, e mostrou-se «bastan-
te feliz por voltar a vestir 
esta camisola».

«Sinto-me bem e bas-
tante feliz por poder vol-
tar a fazer aquilo que mais 
gosto. Foi uma fase com-
plicada atravessar este 
período de recuperação, 
mas agora estou feliz por 
voltar a lutar junto dos 
meus colegas e amigos e, 
sobretudo, por ter a opor-
tunidade de voltar a ves-
tir esta camisola que sig-
nifica muito para mim», 
sublinhou.

Mesmo na adversida-
de, Ricardo Pesqueira 
mostrou o seu lado oti-
mista e não deixou de 

Pesqueira volta à competição frente ao AC Fafe, após 5 meses de ausência

«Feliz por voltar a vestir 
a camisola do ABC/UMinho»

ABC 
recebe 

amanhã 
AC Fafe, 
ás 17h00, 

no Sá Leite

aprender enquanto es-
teve na bancada como 
espectador. «acredito que 
em tudo na vida pode-
mos sempre crescer um 
pouco. Já estava prepara-
do para ficar de fora to-
dos estes jogos, por isso, 
tentei observar os meus 
colegas e aprender com 
isso. Fiquei um pouco fe-
liz porque a equipa tam-
bém fez isso.

Foi uma excelente 
oportunidade para a equi-
pa crescer muito porque 
quer o Tomás, quer o Hu-
go e João Gonçalves de-
ram uma resposta espe-
tacular», disse.

Assim, o pivot realçou 
que quando Pedro Sea-
bra (outro dos lesionados 
de longa duração) estiver 
apto, o ABC/UMinho sai-
rá reforçado deste mo-
mento mais difícil. «Fica-
remos muito mais fortes. 
A equipa soube a transfor-
mar uma fase que pode-
ria ser muito difícil numa 
mais-valia que nos pode-
rá ser muito útil no futu-
ro», afirmou.

Pesqueira disse já es-
tar «cem por cento em 
termos físicos» e vai a jo-
go amanhã, frente aos fa-

Ricardo Pesqueira esteve 5 meses parado devido a lesão

Carlos resende, técnico do ABC/UMinho

«Consolidar 
a nossa posição»
Carlos Resende assume o favoritismo do ABC pa-
ra o jogo de amanhã, diante AC Fafe. O treinador 
dos academistas frisou a importância de fechar a 
primeira volta a vencer. «São daqueles jogos em 
que não temos nada a ganhar porque esse será 
o resultado que toda a gente espera, e temos tu-
do a perder. Queremos consolidar a nossa posi-
ção mas também incrementá-la um pouco, em 
termos de golos marcados e sofridos. Tudo po-
de ser importante numa classificação. Não nos 
passa outra coisa pela cabeça que não a vitória».

fenses, numa partida que 
considera «muito impor-
tante vencer».

«É o último jogo desta 
primeira fase e preten-
demos ter uma vitória. O 
Andebol Clube de Fafe é 
uma equipa com jogado-
res experientes, agora re-
forçada com a entrada do  
Dario Andrade, e muito 
bem orientada. 

Vamos encarar este jo-
go com a mesma serie-
dade para cimentarmos 
a nossa posição no cam-
peonato», disse.

Este jogo marca o re-
gresso do andebol ao Pa-
vilhão Flávio Sá Leite, 
depois da paragem para 

os compromissos da sele-
ção nacional, e conta para a 
última jornada da primei-
ra volta do campeonato.

D
M

D
M
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O piloto Miguel Oliveira, que recentemente se sagrou 
vice-campeão mundial de Moto3, conquistou pela primei-
ra vez o prémio de Atleta Masculino do Ano na Gala da 
Confederação do Desporto de Portugal, marcada pela au-
sência dos principais nomeados.

Vencedor de seis grandes prémios na categoria de en-
trada do motociclismo, Miguel Oliveira, que no domingo 
terminou a temporada como vice-campeão mundial, es-
treou-se a vencer na categoria de Atleta do Ano, depois de 
ter sido nomeado para o prémio de Jovem Promessa em 
2004, com apenas nove anos.

O piloto de Almada, que não esteve presente na Gala 
do Desporto, foi o escolhido de uma lista que incluía o ci-
clista Rui Costa, vencedor nas últimas três edições e atual 
campeão nacional de fundo, o atleta Nelson Évora, cam-
peão europeu de pista coberta do triplo salto e medalha de 
bronze no Mundial, Rui Bragança, ouro na categoria -58 
kg no taekwondo nos Jogos Europeus de Baku, e o cano-
ísta Fernando Pimenta, bronze em K1 1.000 no Europeu 
e no Mundial.

No sector feminino, o prémio da Atleta do Ano foi para 
a ginasta Filipa Martins, oitava no Europeu no concur-
so ‘all around’, que bateu a patinadora Mariana Souto, 
campeã mundial e europeia em pares dança juniores, a 
canoísta Francisca Laia, medalha de prata em K1 200 nos 
Mundiais sub-23, Ana Teresa Almeida, campeã mundial 

de bodyboard da Internacional Surfing Association, e a 
mesatenista Fu Yu, bronze no Europeu.

O galardão de Equipa do ano recaiu na selecção futebol 
de praia, campeã mundial e europeia. Na votação, os pre-
miados derrotaram o K4 1.000 que conquistou a prata no 
Europeu de canoagem e outras três selecções nacionais: a 
universitária de andebol masculino, ouro nas Universía-
das, a de hóquei em patins sub-20, bicampeã mundial, e a 
de ténis de mesa, ouro em Baku2015.

Os feitos da canoagem nacional valeram a Hélio Lucas 
e José Sousa a distinção de Treinador do Ano, à frente de 
Rolando Freitas, seleccionador de andebol universitário e 
de elite, João Ganso, técnico de Nélson Évora, Mário Nar-
ciso, seleccionador de futebol de praia, e Lino Barruncho, 
técnico dos triatletas João Pereira, Miguel Arraiolos e Me-
lanie Santos, vencedores de várias medalhas internacio-
nais.

O prémio de Jovem Promessa foi para o futebolista 
Ruben Neves, o mais jovem capitão do FC Porto na Liga 
dos Campeões. O mais jovem jogador do Europeu sub-21 
foi mais votado do que Joana Cunha (desporto universi-
tário/taekwondo), prata na categoria de -57 kg nas Uni-
versíadas, José Souto (patinagem), bicampeão mundial de 
‘solo dance’ em juniores, João Amorim (canoagem), cam-
peão mundial de maratona em C1 júnior, e Melanie San-
tos (triatlo), bronze no Mundial e Europeu de sub-23.

Miguel Oliveira eleito atleta do ano
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O Campeonato do Mundo de
andebol masculino de 2021 de-
correrá no Egito e o de 2023
terá a organização conjunta da
Polónia e da Suécia, anunciou
ontem a Federação Internacional
de Andebol (IHF). A decisão foi
tomada durante o congresso pro-
movido pela IHF em Sochi, na
Rússia. As próximas duas edições
do Campeonato do Mundo de
andebol decorrerão em França,
em 2017, e na Alemanha e na
Dinamarca, em 2019. JM

ANDEBOL
MUNDIAL DE 2021
SERÁ NO EGITO
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Alavarium quase fora da Taça EHF
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13-11-2015

Meio: Jogo Online (O)

URL:http://www.ojogo.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=4884344

 
A equipa feminina do Alavarium comprometeu a sua continuidade na Taça EHF feminina de andebol,
ao perder 40-25 na visita às húngaras do Siófoc KC, ficando praticamente afastada dos 16 avos de
final As tricampeãs nacionais chegaram ao intervalo a perder apenas por dois golos, 16-14, mas
depois 'desapareceram' na defesa e assim sofreram 24 golos, desorganizando-se no ataque e
marcando apenas 11. Mariana Lopes, com seis golos, Mónia Oliveira e Sara Sousa, com quatro cada,
foram as melhores marcadoras de uma equipa que teve ainda três tentos de Ana Rita Neves e dois de
Maria Coelho, Filipa Fontes, Soraia Fernandes e Brynhildur Eddudottir. Asma El Ghaoui, com 11 golos,
Nelli Such, com oito, e Annamaria Orban, com sete, foram as melhores marcadoras do encontro,
frente a uma equipa lusa que tem a missão praticamente impossível de reverter a eliminatória no
sábado, novamente em Siófok, casa das adversárias, na segunda mão desta terceira eliminatória.
 
 2015-11-13T20:08:00Z
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Andebol: Alavarium perde na Hungria e compromete continuidade na Taça EHF
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13-11-2015

Meio: Mais Futebol Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=ba521577

 
Derrota pesada na primeira mão da terceira eliminatória.
 
 há 10 minutos
 
 A equipa feminina do Alavarium comprometeu esta sexta-feira a continuidade na Taça EHF de
andebol, ao perder na visita às húngaras do Siófoc KC por 40-25.
 
 As tricampeãs nacionais ficam praticamente afastadas dos 16 avos de final da prova.
 
 Mariana Lopes, com seis golos, Mónia Oliveira e Sara Sousa, com quatro cada, foram as melhores
marcadoras do emblema português, que tem a dura missão de reverter, de novo em Siófoc no
sábado, a eliminatória.
 
Redação
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Alavarium perde na Hungria para a Taça EHF de andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13-11-2015

Meio: RTP Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=2748988f

 
LUSA 13 Nov, 2015, 20:08 | Andebol | REUTERS A equipa feminina do Alavarium comprometeu esta
sexta-feira a sua continuidade na Taça EHF feminina de andebol, ao perder 40-25 na visita às
hungaras do Siófoc KC, ficando praticamente afastada dos 16 avos de final. As tricampeãs nacionais
chegaram ao intervalo a perder apenas por dois golos, 16-14, mas depois 'desapareceram' na defesa e
assim sofreram 24 golos, desorganizando-se no ataque e marcando apenas 11. Mariana Lopes, com
seis golos, Mónia Oliveira e Sara Sousa, com quatro cada, foram as melhores marcadoras de uma
equipa que teve ainda três tentos de Ana Rita Neves e dois de Maria Coelho, Filipa Fontes, Soraia
Fernandes e Brynhildur Eddudottir. Asma El Ghaoui, com 11 golos, Nelli Such, com oito, e Annamaria
Orban, com sete, foram as melhores marcadoras do encontro, frente a uma euqipa lusa que tem a
missão praticamente impossível de reverter a eliminatória no sábado, novamente em Siófok, casa das
adversárias, na segunda mão desta terceira eliminatória. Please enable JavaScript to view the
Powered by Disqus.
 
 13 Nov, 2015, 20:08|
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Alavarium perde na Hungria e compromete continuidade na Taça EHF
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13-11-2015

Meio: Sapo Online - Sapo Desporto Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=6ff86e20

 
13-11-2015 19:57
 
 As tricampeãs nacionais chegaram ao intervalo a perder apenas por dois golos, 16-14, mas depois
'desapareceram' na defesa.
 
 Alavarium
 
 Por SAPO Desporto c/Lusasapodesporto@sapo.pt
 
 A equipa feminina do Alavarium comprometeu hoje a sua continuidade na Taça EHF feminina de
andebol, ao perder 40-25 na visita às hungaras do Siófoc KC, ficando praticamente afastada dos 16
avos de final.
 
 As tricampeãs nacionais chegaram ao intervalo a perder apenas por dois golos, 16-14, mas depois
'desapareceram' na defesa e assim sofreram 24 golos, desorganizando-se no ataque e marcando
apenas 11.
 
 Mariana Lopes, com seis golos, Mónia Oliveira e Sara Sousa, com quatro cada, foram as melhores
marcadoras de uma equipa que teve ainda três tentos de Ana Rita Neves e dois de Maria Coelho, Filipa
Fontes, Soraia Fernandes e Brynhildur Eddudottir.
 
 Asma El Ghaoui, com 11 golos, Nelli Such, com oito, e Annamaria Orban, com sete, foram as
melhores marcadoras do encontro, frente a uma euqipa lusa que tem a missão praticamente
impossível de reverter a eliminatória no sábado, novamente em Siófok, casa das adversárias, na
segunda mão desta terceira eliminatória.
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Marinha na final do torneio 40 anos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13-11-2015

Meio: Sapo Online - Sapo Desporto Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=6e619926

 
13-11-2015 19:45
 
 Ao intervalo a formação do Petro, mesmo com uma equipa mais jovem em todos os sectores, vencia
por 19-16
 
 Andebol: Petro - 1º Agosto
 
 Por SAPO Desporto c/Lusasapodesporto@sapo.pt
 
 A equipa de andebol feminino da Marinha de Guerra ao vencer o Petro de Luanda, por 36-32, e chega
a final do torneio quadrangular da modalidade que visa saudar os 40 anos da independência (11 de
Novembro) e do Progresso do Sambizanga (17 de Novembro).
 
 Ao intervalo a formação do Petro, mesmo com uma equipa mais jovem em todos os sectores, vencia
por 19-16
 
 No reatamento, a marinha foi mais ousada e conseguiu pela primeira vez passar à frente do
marcador, tendo esta a vencer por cinco golos, mas em pouco tempo viu a equipa adversária crescer e
chegar à igualdade.
 
 A formação "militar" contou com a integração das jogadoras do 1º de Agosto Juelma Viegas, Carolina
Morais, Rossana Quitongo e Iracelma Silva, que emprestam outra qualidade ao colectivo treinado por
Quinteiro Teresa.
 
 A outra equipa finalista sera encontrada no final do Jogo entre o Progresso do Sambizanga e o
Atlético Sport Aviação (ASA) marcado para esta noite.
 
 A prova está a ser realizada no pavilhão anexo da Cidadela e tem o apoio técnico e Despotivo da
Associação provincial de andebol de Luanda (APAL).
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Adeptos evacuados para o relvado do Estádio de França
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13-11-2015

Meio: Sapo Online - Sapo Desporto Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=30131150

 
13-11-2015 22:56
 
 Os ataques em Paris acontecem a dez meses de a França receber o Europeu de futebol.
 
 Atentados em Paris
 
 Por SAPO Desportosapodesporto@sapo.pt
 
 Milhares de espetadores foram proibidos de deixar o Estádio de França assim que terminou o jogo
amigável entre os franceses e os alemães. A polícia encaminhou os adeptos para o relvado do estádio,
depois de várias explosões e tiroteios nos arredores do estádio.
 
 Quando decorria o jogo, houve um tiroteio nos arredores do Estádio e ouviram-se várias explosões
nos três ataques que atingiram Paris. Mais de cem pessoas que se encontravam no Bataclan, mítica
sala de espetáculos da capital francesa, foram feitas reféns.
 
 François Hollande, presidente francês, foi retirado do estádio durante o intervalo do encontro. Após o
apito final foram abertas as portas das bancadas mas boa parte dos adeptos refugiou-se no relvado.
As autoridades francesas optaram por não interromper o jogo para evitar o pânico dos espetadores,
apesar da situação confusa vivida na zona do estádio.
 
 Vários media franceses e internacionais avançam que os atentados e os tiroteios fizeram mais 60
mortes, número ainda não oficial mas que poderá subir.
 
 François Hollande decretou o estado de emergência em Paris e mandou encerrar as fronteiras.
 
 Os ataques em Paris acontecem a dez meses de a França receber o Europeu de futebol.
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Andebol 
tigre 
vitorioso 

A equipa de andebol de 
seniores masculinos do Spor-
ting Clube de Espinho bateu 
o Monte por 28-27 (16-13, ao 
intervalo), em jogo a contar 
para o Campeonato Nacio-
nal da 3.a Divisão. 

Os tigres, liderados por 
Pedro Lagarto, ocupam o 

— quinto lugar da tabela clas-
sificativa, com menos três jo-
gos e cinco pontos que o lí-
der, o Monte. 

No próximo fim-de-sema-
na, os espinhenses irão ter de 
jogar para o Campeonato, no 
sábado e no domingo irão 
disputar a segunda elimina-
tória da Taça de Portugal, re-
cebendo o Clube Andebol de 
Leça. 

Entretanto, a equipa de 
juvenis masculinos do Spor-
ting Clube de Espinho bateu 
o Andebol Club Lamego por 
32-26 (16-13, ao intervalo), em 
encontroa contar para o Cam-
peonato Nacional da 1.a Divi-
são, Zona 2. Os tigres ocu-
pam o sexto lugar da tabela, 
com menos seis pontos que o 
líder, o Futebol Clube do Por-
to. 

Seniores - Tiago Sousa, 
Vitor Pereira e Hugo Costa 
(guarda-redes); Pedro Al-
meida, João Domingues (7 
golos), André Machado (5), 
Manuel Sousa, Filipe Lagar-
to (1), Bruno Antunes (6), 
Francisco Lopes, João Fonse-
ca, Eduardo Oliveira (1), 
Ricardo Soares (3) 

Gustavo Silva (2), Tiago 
Ferreira (3) e José Capela. 
Treinador: Pedro Lagarto. 

Juvenis - Bruno Aguiar e 
Francisco Vasconcelos (guar-
da-redes); Jorge Ferreira (3 
golos), João Póvoa (3), Tiago 
Fonseca, Tiago Guedes (4), 
António Pinto (7), João Soa-
res (1), José Cruz (1), Leonar-
do Morgado, José Caetano, 
Tiago Soares, João Furtado 
(10), Guilherme Baptista e Ivo 
Bernardo (3). Treinador: Má-
rio Lopes. 

A equipa de andebol de 
~bis do Sporting Clube 

de Espinho realizou, no 
sábado, de manhã, um 

treino de conjunto com a 
Associação Desportiva 

Sanjoanense 

Próximos jogos: 
Carregai do Sal-Sporting 

de Espinho (seniores mascu-
linos, campeonato), sábado, 
às 19 horas, no pavilhão de 
Carregai do Sal; Sporting de 
Espinho-Leça (seniores mas-
culinos, la Eliminatória da 
Taça de Portugal), domingo, 
às 15 horas, na Nave Poliva-
lente de Espinho; Sporting de 
Espinho-Penedono (juvenis 
masculinos), sábado, às 16 
horas, na Nave Polivalente 
de Espinho; Sanjoanense-
Sporting de Espinho (inicia-
dos masculinos), domingo, às 
11 horas, no Pavilhão Muni-
cipal das Travessas, em S. 
João da Madeira; Feirense 'A'-
Sporting de Espinho (infan-
tis masculinos), sábado, às 18 
horas, no Pavilhão da La-
vandeira, em Santa Maria da 
Feira; Sanjoanense 'B'-Spor-
ting de Espinho 'A' (minis 
masculinos), domingo, às 
9h30, no Pavilhão Municipal 
das Travessas, em S. João da 
Madeira; Sporting de Espi-
nho 'B'-S. Paio de Oleiros, 
domingo, às 15 horas, na 
Nave Polivalente de Espinho. 
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Minis academistas entram em prova 
No sábado, as duas 

equipas de andebol da As-
sociação Académica de 
Espinho que estiveram em 
competição, foram as ju-
venis e as infantis. Em 
Salreu, as infantis, após 
uma primeira parte tran-
quila, chegaram ao inter-
valo a vencer por 1-7, o 
que permitiu que a equipa 
do Salreu 'crescesse' aca-
bando o jogo com o mar-
cador em 11-14. As juve-
nis à mesma hora, em Oli-
veira de Frades, fizeram 
com que a longa deslo-
cação valesse a pena, e 
venceram a equipa da 
casa, por uns expressivos 
de 18-30. 

As últimas a entrarem 
em competição esta épo-
ca, foram as minis, que 
receberam a sempre difí-
cil equipa do Vacariça, na 
Nave Polivalente de Espi-
nho e conseguiram man-
ter-se sempre apenas a um 
ou dois golos de diferença 
do adversário, tendo-se 
deixado ir abaixo apenas 
nos últimos minutos, e 
perderam por 13-18. 

No pavilhão Arquiteto 
Jerónimo Reis, as inicia-
das tiveram uma dura ba-
talha, frente ao Alava-
rium, num jogo bastante  

equilibrado, conforme se 
pôde constatar no resulta-
do final, que se saldou com 
um empate a 26 golos. 

Juvenis - Sara Silva, 
Regina Rocha (1 golo), So-
fia Mota, Maria Leite (2), 
Mariana Sousa (4), Inês 
Almeida (1), Rita Mota (3), 
Viviana Silva (2), Sara 
Moutinho (1), Leonor Gon-
çalves (12), Maria Cálix, 
Bárbara Malta, Maria Mo-
ta, Fabiana Moreira (2) e 
Inês França (2). Treinador: 
Miguel Barbosa. 

Iniciados - Maria Cá-
lix, Renata Couto (7 go-
los), Silvana Lopes, Luisa 
Oliveira, Mariana Valen-
te, Ana Ribeiro, Maria Pi-
menta, Maria Catarino, 
Carolina Loureiro (3), Rita 
Gomez (6), Clara Bohnke, 
Ana Silva, Sofia Gonçal-
ves (8), Rita Correia (2) e 
Mariana Pereira. 

Infantis - Mariana Lou-
reiro, Luna Gomes, Lara 
Marques, Iris Marques, 
Ana Pereira, Maria Car-
valho, Inês Ramos, Fran- 

cisca Cardoso (4 golos), 
Raquel Tavares, Maria 
Sousa, Lia Gomes, Joana 
Campos (4), Luana Fer-
reira, Ana Branco (5) e 
Joana Pimenta (1). Treina-
dor: Adelino Pinto. 

Minis - Maria Moreira, 
Beatriz Ferreira, Carolina 
Marques, Matilde Sousa (4 
golos), Matilde Oliveira, 
Lara Dias (1), Luana Re-
dol, Sara Silva, Clara Lou-
reiro, Mariana Lima (3), e 
Mariana Ferreira (5). Trei-
nadora: Sara Magalhães. 
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O presidente da Câmara 
Municipal de Espinho, Pinto 
Moreira e o vice-presidente, 
Vicente Pinto estiveram na 
segunda-feira ao final da tar-
de, na Nave Polivalente, para 
uma visita às obras de que foi 
alvo aquele equipamento. 
Foram cerca de 400 mil euros, 
com uma taxa de compar-
ticipação do FEDER de 85% e 
15% a cargo do Município de 
Espinho, para uma obra que 
foi realizada no âmbito do 
ON2- Programa Operacional 
Regional do Norte-Eixo Prio-
ritário IV-Coesão Local e Ur-
bana. 

Pinto Moreira e Vicente 
Pinto tiveram a oportunida-
de de ver explicado por parte 
dos responsáveis técnicos da  

autarquia, Alvaro Duarte 
(Obras), Jorge Crespo (Des-
porto) e José Gouveia, de to-
dos os pormenores que en-
volveram esta intervenção. 

No final, Pinto Moreira 
reconheceu a importância da 
intervenção naquele equipa-
mento municipal que acolhe, 
diariamente, cerca de seis cen-
tenas de jovens praticantes 
das mais diversas modalida-
des nos mais variados clubes 
do concelho e sublinhou "a 
poupança e a eficiência ener-
gética" que corresponderá a 
uma redução no consumo de 
energia que deverá andar na 
ordem dos "40% por ano". 

Pinto Moreira explicou, 
também, que a partir de ago-
ra, "a Nave Polivalente terá a  

possibilidade de acolher 
grandes competições interna-
cionais", quer pela ilumina-
ção que foi implementada, 
quer pelos pisos que foram 
instalados, quer para o ande-
bol e futsal, quer para o volei-
bol. 

A requalificação da Nave 
Polivalente sofreu interven-
ções no sistema de ar condici-
onado do edifício, na substi-
tuição de lâmpadas em todo 
o edifício, na substituição de 
todas as lâmpadas dos holo-
fotes da arena. 

Há agora a possibilidade 
de ligação de lâmpadas con-
forme o tipo de atividade, fa-
zendo a ligação manual de 
cada holofote ou por setor, 
através de duas consolas: con- 

sola instalada na receção; 
outra consola que poderá ser 
ligada junto ao terço norte na 
arena da Nave. 

A Nave Polivalente foi, 
ainda, intervencionada com 
a substituição da cobértura 
central da arena, com a reso-
lução de infiltrações de água, 
aumento da incidência de luz 
natural minimizando o con-
sumo de eletricidade. 

Foi colocado um piso 
desportivo modelar, tipo 
Sport Court - modelo defense 
com marcações de voleibol - 
1/ 3 Norte Nave Polivalente; 
piso desportivo modelar, tipo 
Sport Court - modelo defense 
com marcações de andebol/ 
futsal - 1/3 Centro Poente; 
duas bancadas outdoor com 
64 lugares cada (utilizadas no 
Mundial de Futebol de Praia); 
um marcador eletrônico de 
mesa (jogos oficiais)mall; 
dois Postes AFF de voleibol -
Em utilização 1/ 3 norte; duas 
redes de voleibol - em utiliza-
ção 1/3 norte; tatami Puzzle 
Reversível - Para utilização 
em competições artes marci-
ais, ginástica Rítmica e que 
atualmente está em armazém. 

Manuel Proença 

Investidos cerca de 
400 mil euros para eficiência 

da Nave Polivalente 
Novos pisos para desportos 
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Investidos cerca 
de 400 mil euros 
para eficiência 

da Nave Polivalente 
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Craques 
de elite 
em clubes 
de primeira 
Colectivas Fomos saber quem são os
jogadores da região que alinham no
escalão principal das diversas
modalidades colectivas. São mais de
quatro dezenas, vários deles de nível
internacional

Miguel Sampaio
miguel.sampaio@jornaldeleiria.pt

� É indubitável que temos dos
melhores jogadores que o País viu
nascer. Rui Patrício, Pedro Por-
tela, Hugo Gaspar e Diogo Ra-
fael cresceram na região e são
craques de nível internacional.
No entanto, há muitos mais nas-
cidos por estas bandas que jogam
nas principais competições mas-
culinas de modalidades colecti-
vas. São tantos, que muitas vezes
temos vizinhos a jogar nos mais
importantes compeonatos na-
cionais e nem sequer fazemos
ideia. Por isso, o JORNAL DE LEI-
RIA resolveu fazer a compilação
dos atletas da região que militam
no escalão máximo dos seis prin-
cipais desportos colectivos: fu-
tebol, futsal, andebol, basquete-
bol, hóquei em patins e volei-
bol. Uma coisa é certa: surpreen-
dente ou não, em todos eles te-
mos vários representantes.

Aldeia do futsal e aldeia do hó-
quei. O concelho de Alcobaça
tem dois fenómenos que ajudam
– e muito – a que esta zona este-
ja representada ao mais alto nível.
O Hóquei Clube de Turquel e o
Centro de Cultura, Recreio e Des-
porto da Burinhosa têm uma di-
mensão tal que fazem com que

localidades pequenas tenham
uma expressão grande naqueles
desportos. É uma questão de tra-
dição e de investimento. E en-
quanto o hóquei definha na re-
gião, o Turquel vao tendo cada
vez mais força e praticamente
metade dos filiados na Associa-
ção de Patinagem de Leiria. Fo-
ram lá que cresceram a maioria
dos jogadores do plantel sénior,
mas também dois atletas que es-
tão no Benfica, os irmão Tiago e
Diogo Rafael.

“Em termos distritais as coisas
estão um bocado mortas e o Tur-
quel acaba por ser um oásis”,
admitiu a este semanário André
Luís, coordenador da formação
dos 'brutos dos queixos' e ainda
seleccionador distrital. No meio
do deserto há uma terra que
prospera. “Porquê? Já é uma
questão cultural e de organiza-
ção”, sublinha o ex-jogador. “Nas
outras terras os miúdos vão tes-
tar o futebol. Em Turquel todos
sabem que a primeira experiên-
cia vai ser o hóquei em patins.
Podem não gostar, mas é esse o
primeiro passo.” Esta tradição
coloca o clube num patamar
completamente diferente. “To-
das as pessoas puxam para o
mesmo lado, sejam atletas, pais,
treinadores ou os voluntários.

Com 2,01 metros, Hugo Gaspar é
um dos mais conceituados
voleibolistas portugueses de
todos os tempos. Já concluiu o
curso de Medicina e, aos 33
anos, é o capitão de equipa do
Benfica. Fez os primeiros
serviços no Sport Operário
Marinhense.

Só assim se pode ter sucesso.”
Na Burinhosa, as coisas não

são muito diferentes. O orgulho
pela terra avança com o empre-
sário Coutinho Duarte como men-
tor. “É um bonito projecto para o
futsal nacional e visa essencial-
mente o aproveitamento das nos-
sas camadas jovens. Pretende-
-se que os pais e as crianças des-
ta região vejam na Burinhosa a
equipa que pode contribuir para
a formação do homem, do atleta
e levá-lo a jogar ao mais alto ní-
vel.” Só estes dois emblemas são
responsáveis por praticamente
metade dos atletas da região em
clubes de 1.ª Divisão. De resto,
nestas seis modalidades, Leiria
tem clubes no escalão máximo
em três. 

Além das aldeias, é o voleibol
do Sporting das Caldas aquele
que compete entre os grandes
pela quinta temporada consecu-
tiva, numa equipa em que “80%
do plantel é prata da casa”, reve-
lou Júlio Reis, treinador da equi-
pa sénior. A cidade está encanta-
da com o voleibol e a juventude
vê-o como muito apetecível. Tem
duas centenas de miúdos a jogar
e muitos outros candidatos. “Já
não conseguimos dar resposta a
todos os interessados”, concluiu
o responsável. 

Falámos de três modalidades,
mas ainda não referimos a capital
de distrito. É que em Leiria con-
celho não há qualquer clube que
dispute o escalão principal da
modalidade. A União já teve esse
estatuto e a nova SAD já disse que
quer chegar o mais rapidamente
ao topo do futebol português.
“Se disser que daqui a dois anos
vamos estar na 1.ª Liga, prova-
velmente haverá quem pense que
sou maluco. Tal não quer dizer
que seja impossível, mas o mais
importante é que todos perce-
bam que no futebol não há re-
sultados encomendados”, disse o
russo Alexander Tolstikov, líder
da sociedade anónima, em en-
trevista ao JORNAL DE LEIRIA.
Foi neste emblema que cresceram

93
Deu os primeiros passos no Leiria e
Marrazes e aos 27 anos, Rui Patrício
conta já com 93
internacionalizações em todos os
escalões, sendo 41 pela selecção
principal de futebol. Tem, também,
com 238 jogos na 1.ª Liga.

38
Com 38 anos, o andebolista Marco
Sousa é o mais velho desta lista.
Deu os primeiro passos na Sismaria
e representou, entre outros, o
Francisco de Holanda, o Fafe e o
Águas Santas. Radicado no Norte,
joga agora no Avanca.

15
Com pai moçambicano e apesar de
ser oriundo de Caldas da Rainha,
Ricardo Campos, guarda-redes do
União da Madeira, é 15 vezes
internacional por Moçambique.

Os números
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RUI PATRÍCIO
Idade: 27 anos
Origem: Matoeira, Leiria
Clube: Sporting

RICARDO ESGAIO
Idade: 22 anos
Origem: Nazaré
Clube: Sporting

MIGUEL RODRIGUES 
Idade: 22 anos
Origem: Fátima, Ourém
Clube: Nacional

MIKA
Idade: 24 anos
Origem: Biqueiras, Pombal
Clube: Boavista

JOÃO VIEIRA 
Idade: 23 anos
Origem: Cortes, Leiria
Clube: Moreirense

RICARDO CAMPOS
Idade: 30 anos
Origem: Caldas da Rainha
Clube: União da Madeira

JOÃO TRAQUINA
Idade: 27 anos
Origem: Alcobaça
Clube: Belenenses

DIOGO RAFAEL
Idade: 26 anos
Origem:Turquel,
Alcobaça
Clube: Benfica

TIAGO RAFAEL
Idade: 32 Anos
Origem: Turquel,
Alcobaça
Clube: Benfica

VASCO LUÍS
Idade: 28 Anos
Origem: Turquel,
Alcobaça
Clube: HC Turquel

SAMUEL SANTOS
Idade: 26 Anos
Origem:Turquel,
Alcobaça
Clube: HC Turquel

XAVIER LOURENÇO
Idade: 20 Anos
Origem: Turquel,
Alcobaça
Clube: HC Turquel

LUÍS SILVA
Idade: 26 Anos
Origem: Valado dos
Frades, Nazaré
Clube: HC Turquel

MIGUEL SILVA
Idade: 18 anos
Origem: Turquel,
Alcobaça
Clube: HC Turquel

FRANCISCO SANTOS
Idade: 17 anos
Origem:Turquel,
Alcobaça
Clube: HC Turquel

JOÃO ALVES
Idade: 19 anos
Origem: Turquel,
Alcobaça
Clube: HC Turquel

TIAGO MATEUS
Idade: 16 anos
Origem: Turquel,
Alcobaça 
Clube: HC Turquel

ESPANHOL 
Idade: 24 anos
Origem: Leiria
Clube: Burinhosa

TIAGO MOREIRA
Idade: 34 anos
Origem: Leiria
Clube: Burinhosa

TIAGO COSTA
Idade: 20 anos
Origem: Caldas da
Rainha
Clube: Burinhosa

FÁBIO CATARINO
Idade: 31 anos
Origem: Benedita,
Alcobaça
Clube: Burinhosa

NINI
Idade: 21 anos
Origem: Pombal
Clube: Burinhosa

PIMPOLHO
Idade: 26 anos
Origem: Louriçal, Pombal
Clube: Burinhosa

KALAU
Idade: 20 anos
Origem: Leiria
Clube: Burinhosa

RUI CASTELHANO
Idade: 22 anos
Origem: Benedita,
Alcobaça
Clube: Burinhosa

MIGUEL SILVA
Idade: 28 anos
Origem: Louriçal, Pombal
Clube: CS São João

CARLOS
FERREIRINHO
Idade: 23 anos
Origem: Vidigal, Leiria
Clube: Benfica

JOÃO GROSSO 
Idade: 21 anos
Origem: Juncal, 
Porto de Mós
Clube: BC Barcelos

CRISTÓVÃO
CORDEIRO 
Idade: 26 anos
Origem: Pedreiras, Porto
de Mós
Clube: Ovarense

Nota: O nazareno Inácio Carmo, de 37
anos, alinhou no ABC, Sporting, FC
Porto e Benfica, e joga esta temporada
no Atlético Clube da Sismaria, da 2.ª Di-
visão de andebol.

Nota: Ruca, atleta internacional por-
tuguês da Praia da Vieira, representa em
2015/16 o Chênois Volleyball, do princi-
pal escalão do voleibol suíço. 

Nota: Ainda não fez uma década que o
projecto da Burinhosa arrancou, na 2.ª
Divisão distrital, e o clube já está pelo 
segundo ano consecutivo 
na Liga SportZone.

HUGO GASPAR
Idade: 33 anos
Origem: Vieira de Leiria, 
Marinha Grande
Clube: Benfica

JOÃO SIMÕES
Idade: 29 anos
Origem: Martingança, 
Alcobaça
Clube: Fonte do Bastardo

KIKÁ
Idade: 26 anos
Origem: Marinha Grande
Clube: Sporting das Caldas

ANDRÉ ALMEIDA
Idade: 26 anos
Origem: Martingança, 
Alcobaça
Clube Sporting das Caldas

AFONSO REIS
Idade: 16 anos
Origem: Caldas da Rainha
Clube: Sporting das Caldas

RÚBEN PAZ
Idade:
Origem: Caldas da Rainha
Clube: Sporting das Caldas

RÚBEN SANTOS
Idade: 18 anos
Origem: Caldas da Rainha
Clube : Sporting das Caldas

MIGUEL AGAPITO
Idade: 18 anos
Origem: Caldas da Rainha
Clube: Sporting das CaldasPEDRO PORTELA

Idade: 25 anos
Origem: Regueira de
Pontes, Leiria
Clube: Sporting

JOÃO ANTUNES
Idade: 27 anos
Origem: Leiria
Clube: Sporting

PEDRO SOARES
Idade: 23 anos
Origem: Leiria
Clube: Belenenses

MARCO SOUSA
Idade: 38 anos
Origem: Leiria
Clube: Avanca

Atletas da região de Leiria a jogar no primeiro escalão das modalidades colectivas

Futebol FutsalVoleibol

Andebol

Basquetebol

Hóquei em Patins

Leiria

14

10
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4

2
2

2 1

Alcobaça 

Ourém Nazaré

Marinha 
Grande

Porto 
de Mós

Pombal 

Caldas 
da Rainha

Atletas por concelho de origem

SLB

Miguel Rodrigues, Mika e João
Vieira, entre outros que estão a
despontar, como os titularíssi-
mos Benny e Jordão, que acredi-
tam ter potencial para chegar
com o emblema do Lis ao pri-
meiro escalão.

Modalidade acarinhada na ci-
dade, o andebol não tem um re-
presentante no escalão mais alto
desde a época 1978/79, quando o
Atlético Clube da Sismaria an-
dou por lá. A formação continua
a dar frutos e tanto o clube da Es-
tação quanto a Juve Lis ocupam
os primeiros lugares da 2.ª Divi-
são. Além de Pedro Portela, for-
mado no extinto Académico de
Leiria, representam a região na 1.ª
Divisão João Antunes, também
no Sporting, o jovem Pedro Soa-
res, no Belenenses, e o veterano
Marco Sousa, que aos 38 anos
defende as cores do Avanca.

A finalizar, o basquetebol. É
uma modalidade sem grande ex-
pressão no distrito, mas a for-
mação tem no Instituto Educati-
vo do Juncal uma referência. Foi
por lá que passaram os três atle-
tas da região, todos internacio-
nais, que militam no primeiro
escalão. Carlos Ferreirinho de-
fende as cores do Benfica e pro-
cura consolidar um lugar na prin-
cipal representação nacional.
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Equipa conseguiu a melhor classificação de sempre na taça dos Campeões Europeus

Falta de apoios pode ditar fim das 100 ondas
Gran Canária, 30 graus. Termi-

nou no domingo a Taça dos Cam-
peões Europeus de andebol de
praia, competição em que pelo se-
gundo ano consecutivo partici-
pou a equipa 100 ondas, de Leiria,
enquanto detentora do título na-
cional. No entanto, pode muito
bem ter sido a última presença,
pois a continuidade do projecto
está em causa. Não pelos resulta-
dos positivos, que esses acaba-
ram por ser positivos, como com-
prova o sexto lugar entre 12 equi-
pas, a melhor prestação de sempre,
mas pelas dificuldades em angariar
apoios que “estejam em conso-
nância” com os resultados obtidos.
“Ainda não sabemos se o projecto

vai continuar”, desabafou ao JOR-
NAL DE LEIRIA Paulo Félix, técni-
co das 100 ondas, equipa que é tri-
campeã regional e nacional em três
anos de existência. “Este ano foi
muito cansativo e muito dispen-
dioso. Não conseguimos os apoios
que precisávamos.” No entanto, o
responsável está satisfeito com o re-
sultado. “Correu bem. Vencemos
quatro jogos e perdemos quatro jo-
gos. Fomos eliminamos nos quar-
tos-de-final pelas campeãs euro-
peias e melhorámos a classifica-
ção do ano passado, mesmo sem le-
var toda a equipa. O que é preciso
para melhorar? Falta essencial-
mente treino e uma competição
mais equilibrada em Portugal.”Joana Biel é uma das jogadoras das 100 ondas

DR
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01 Pedro Portela, de Leiria, 
foi decisivo nos jogos da 
seleção de andebol de Por-
tugal, que se apurou para 
os playoffs do Mundial de 
França. Ao todo, Portela 
marcou 14 golos nos jogos 
frente à Estónia, Geórgia e 
Israel. 

02 Bruno Jordão, autor do 
primeiro golo da União de 
Leiria frente ao Benfica de 
Castelo Branco, tornou-se 
o mais jovem marcador de 
sempre da equipa sénior 
do clube, com 17 anos e 27 
dias. 

03 Mariana Oliveira, Joana 
Marto (ambas sub-18), Lú-
cia Quitério (sub-16) e Ana 
Sofia Neves (sub-12), do 
CITL, foram convocadas 
para o estágio da seleção 
nacional de ténis, que de-
corre este fim de semana 
no Estádio Nacional, em 
Lisboa. 

04 Ricky, avançado natural 
da Nazaré que jogava na 
Oliveirense, é reforço para 
a equipa sénior do Caldas 
Sport Clube, que disputa o 
Campeonato de Portugal 
de futebol. 

05 Emanuel Pina e Fernando 
Paulo, da Escola de Kick-
boxing da Nazaré, parti-
ram ontem, quarta-feira, 
para Malta, onde vão dis-
putar o Campeonato do 
Mundo da WMKF. 

06 Frederico Silva, de Caldas 
da Rainha, falhou a vitória 
no segundo torneio Fu-
ture em Shann El Sheikh. 
No Egipto, o tenista perdeu 
com Marko Tepavac por 
6/7 e 1/6. 
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Campeonato Nacional 
Seniores Masculinos 3ª 
Divisão 1ª Fase Zona 1

Dia 14, sábado, às 17h30, no 
Pavilhão Escola Secundária de 
Póvoa de Lanhoso, realiza-se o 
jogo AA Póvoa Lanhoso - AD 
Godim.

Iniciados Masculinos 
Torneio de Abertura -Série B

No dia 15, domingo, às 
15h00, no Pavilhão Flávio Sá 
Leite, em Braga, realiza-se o 
jogo ABC Braga "A" - AD 
Godim.

Infantis Femininos - 
Torneio Abertura

No dia 8, domingo, às 
15h00, no Pavilhão Terras de 
Vermoim, há jogo entre a AC 
Vermoim - AD Godim. 

Infantis Masculinos - 
Torneio Abertura - Série B
No dia 14, sábado, pelas 

11h30, no Pavilhão Escola 
Secundária, em Celorico de 
Basto, o jogo BECA "A" - AD 
Godim.

Na semana passada, no jogo 
realizado no Pavilhão Munici-

pal de Gueifães, a contar para o 
Campeonato Nacional Senio-
res Masculinos 3ª Divisão, o 
resultado final foi CDC Santa-
na 28 - AD Godim 27.

Em Infantis Masculinos, 
no jogo realizado no Pavilhão 
Municipal de Peso da Régua, 
registou-se AD Godim 16 - 
GD Chaves 21.

Em Infantis Femininos, no 
Torneio Abertura, no jogo de 
domingo realizado no Pavilhão 
Juventude Mar, o resultado foi 
CS Juventude Mar 33 - AD 
Godim 9.

Jogos AD Godim

ANDEBOL
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Andebol Club de Lamego – Campeonato Nacional de Juvenis Masculinos 
– 1ª Divisão (1ªFase - Zona 2)

Ataque sem soluções 
permite reviravolta no marcador!

S.C. ESPINHO   32
AC LAMEGO 26

Na deslocação a Espinho 
para enfrentar a equipa local, 
na 7ª jornada do campeonato 
nacional de Juvenis, a equi-
pa de Lamego defendia o se-
gundo lugar no campeonato 
contra uma equipa que tenta 
desde as últimas quatro jor-
nadas entrar na luta pelos lu-
gares que permitem acesso à 
fase seguinte. 

Nos primeiros dez minu-
tos de jogo, só se viu uma 
equipa em campo, a equi-
pa da casa, que fruto da sua 
agressividade defensiva, não 
permitia finalizações fáceis 
(6m) e no seu ataque não 
perdoava os erros cometidos 
pela equipa visitante, regis-
tando-se neste período um 
parcial de 9-3 para a equipa 
do Espinho. A equipa de La-
mego após um time out pe-
dido pelo seu técnico, conse-
gue entrar em jogo através 
de dois parciais de 4-0, con-
seguindo aproximar-se no 
marcador para 11-9, entran-

do novamente no jogo.
Apesar da equipa de La-

mego iniciar a segunda parte 
com uma desvantagem de 3 
golos (16-13), esta a espaços 
começou a mostrar um pou-
co do Andebol que a carac-
teriza, permitindo que a meio 
da segunda parte passasse 
para a frente do marcador 
(22-23), mas uma desvanta-
gem numérica nesse perío-
do, permitiu que a equipa da 
casa não só passasse para a 
frente do marcador como se 
distancia-se pela diferença 
de dois golos. Esta reviravol-
ta no marcador levou ao des-

controlo da equipa do Ande-
bol Club de Lamego que não 
mais conseguiu aproximar-se 
o suficiente para disputar o 
resultado até ao fim. 

A equipa do Andebol Club 
de Lamego já nos habituou 
a grandes jogos de Ande-
bol, por isso esperamos que 
tenha sido apenas um mau 
dia e que já no próximo jogo 
possa dar novamente uma 
alegria aos adeptos que o 
seguem muito atentamente.

Andebol Club de Lame-
go: Guedes, Henrique, João 
Reis (6), Rodrigo Pinhel (2), 
André Dias (2), João Nuno, 
Diogo Pereira (3), José Pai-
va (5), António Sousa (1), 
André Coruche (2), João 
Afonso (3), Daniel Vieira (2). 
Treinador: João Araújo; 

Diretor: Afonso Ferreira;
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A manhã do dia 28 de
outubro foi dominada por
uma prova de corta-mato-
escolar que decorreu jun-
to à Escola Básica de
Campo de Besteiros. Esta
atividade desportiva juntou
todos os alunos inscritos
e autorizados pelos esta-
belecimentos de ensino
que fazem parte do Agru-
pamento de Escolas de
Tondela Tomaz Ribeiro.

Esta atividade inserida
no projeto do Desporto
Escolar e dinamizada
pelo departamento de
Educação Física juntou
todos os alunos do agru-
pamento. A única exce-
ção, completamente
alheia à organização foi a
impossibilidade de partici-
pação dos alunos da Es-
cola Básica de Caramulo.
Um corte da via pública
que se prolongou por toda
a manhã, impediu a
deslocação dos autocar-
ros para que os alunos da
serra pudessem se des-

locar a Campo de
Besteiros. Apesar de al-
guma ameaça de chuva,
todas as provas divididas
por escalões acabaram
por se realizar, sob um sol
agradável de outono, pro-
porcionando imagens de
rara beleza da Serra do
Caramulo.

Nesta festa desportiva
marcaram presença, o di-
retor do Agrupamento de
Escolas de Tondela
Tomaz Ribeiro, Júlio Va-
lente e o coordenador
distrital do Desporto Es-
colar, Ramiro Loureiro. No
final das provas, os dois
entregaram, os prémios
aos três primeiros classi-
ficados de cada escalão
e género.

NO DESPORTO
ESCOLAR É
POSSIVEL

PARATICAR VÁRIAS
MODALIDADES

No local, este último
responsável fez algumas
considerações ao nosso
jornal, começando por
explicar que são supervi-
sionadas um conjunto de
estabelecimentos de en-
sino que pertencem a vá-
rios concelhos da região
centro na área da educa-
ção.

Quando as escolas
aderem ao projeto do Des-
porto Escolar, o corta-
mato faz parte da ativida-
de interna sendo obrigató-
ria a sua realização nos
agrupamentos e nos dife-
rentes locais de ensino,
desenvolvendo-se em vá-
rias fazes.

Ramiro Loureiro lem-
bra que a realizada no dia
28 de outubro foi aquela
que é considerada a fase
de escola. “Desta resulta-
ram, o apuramento de
seis alunos, por cada es-
calão de género que repre-
sentarão as escolas nou-
tras provas que serão re-

alizadas no próximo ano.
O Agrupamento de Esco-
las Tomaz Ribeiro apura-
rá alunos da Escola do
Caramulo, de Campo de
Besteiros e da Secundá-
ria de Tondela”.

O objetivo é participar
no próximo dia 25 de ja-
neiro, no parque
desportivo do Fontelo, em
Viseu no corta-mato
distrital da coordenação
do Desporto Escolar. Des-
sa prova serão apurados
os alunos que participarão
na prova nacional das es-
colas.

Ramiro Loureiro consi-
dera que o desporto con-
tinua a ser levado a sério
nas escolas. Este é en-
carado como um projeto
de continuidade com mui-
ta adesão da parte dos
alunos.

A atividade interna de
nível 1 pertence ao corta-
mato, mas é apenas uma
dentro do Desporto Esco-
lar que engloba outros ní-

veis. “As de nível 2 são
constituídas por grupos e
equipas nas mais diver-
sas modalidades com um
quadro competitivo local.
Por sua vez, este dá
acesso ao quadro compe-
titivo regional que conduz
ao quadro competitivo na-
cional”, que serão realiza-
dos em Aveiro.

O nível 3 é constituído
por grupos e equipas que
possuem algum desenvol-
vimento aprofundado de
determinadas modalida-
des, “na nossa área de
Viseu, temos cinco gru-
pos equipas, mas os cen-
tros escolares têm tam-
bém o centro de formação
desportiva”.

Neste caso concreto
de proximidade geográfi-
ca temos, o Agrupamen-
to de Escolas de
Mortágua que este ano
abriu um centro de forma-
ção desportiva na área da
canoagem. O objetivo é
garantir o desenvolvimen-

to aprofundado da moda-
lidade ao nível do agrupa-
mento estando aberto a
outros em que os alunos
possam visitar este cen-
tro e praticar a modalida-
de.

Ramiro Loureiro consi-
dera importante que o
Desporto Escolar tenha
esta envolvência global,
“atividades de nível 1 que
se desenvolve dentro das
escolas, atividades de ní-
vel 2 desenvolvidas inter-
agrupamentos e ativida-
des de nível 3, os dois úl-
timos com quadros com-
petitivos”. Neste último, o
agrupamento já desenvol-
ve mais
aprofundadamente essa
modalidade e tem
apuramento garantido nos
regionais face a esse de-
senvolvimento.

Os centros de forma-
ção desportiva já prolife-
ram pelo país na área das
náuticas, atletismo, nata-
ção, golfe, “em algumas

Campo de Besteiros

A festa do desporto no atle

Toda a manhã com provas em diferentes escalões e género O gosto do pódio saboreado pelos alunos

Professores de Educação Fisica coordenaram a manhã desportivaOs alunos mostraram-se sempre entusiasmados com o decorrer das provas
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modalidades já temos
centros de formação por
todo o país, sendo que na
nossa região tivemos a
abertura recente da
canoagem com a colabo-
ração da Câmara Munici-
pal de Mortágua e do Gru-
po Visabeira”.

Para Ramiro Loureiro,
a prova do corta-mato do
dia 28 de outubro é uma
pequena amostra da ade-
são que os alunos têm
nas atividades do Despor-
to Escolar com a grande
participação que sabe-
mos que existem nestas
atividades, sendo certo
que vão ao encontro dos
alunos nas várias modali-
dades.

BENEFÍCIOS DE
PRATICAR
DESPORTO

O coordenador distrital
do Desporto Escolar
distrital reconhece a de-
monstração do interesse
por parte dos alunos na
participação nas ativida-
des oferecidas pelos clu-
bes do desporto. É desta
forma que se vai ao en-
contro do combate ao
sedentarismo e à obesi-
dade que afeta muitos dos
nossos alunos. “A oferta
das modalidades é vasta,
nesse sentido, os jovens
têm liberdade de escolher
o que mais gostam, po-
dendo o fazer em duas
diferentes na sua esco-
la…”.

No entanto, se
porventura não existir
aquela que mais gostam,
no seu estabelecimento
de ensino, mas sim nou-
tro agrupamento há a pos-
sibilidade desse aluno
poder praticá-la onde ela
exista, através da assina-
tura de protocolos que se
celebram com as diferen-
tes escolas.

Ramiro Loureiro fez
uma estimativa de que
nos dois agrupamentos de
escolas do concelho de
Tondela deverão existir 10
modalidades diferentes.
Desde, natação, futsal,

badminton, xadrez, bas-
quetebol, voleibol e
boccia. No caso particu-
lar desta última existe
uma colaboração estreita
com a Cooperativa Vários
que ajuda a organizar o
encontro regional que terá
lugar em Tondela.

Para além disso, tam-
bém há uma prova impor-
tante na região de ténis de
mesa, que tem muito de-
senvolvimento no distrito
com o Agrupamento do
Mundão que tem tido sem-
pre presença nos regio-
nais e nacionais. Mas,
será também organizado
o quadro regional de
multiatividades no Agrupa-
mento de Escolas de Cas-
tro Daire. Os encontros
regionais são organizados
pelas coordenações lo-
cais no distrito que o pro-
movem. “O distrito de
Viseu vai organizar, o re-

gional de multiatividades,
regional de Boccia, regio-
nal de ténis de mesa e
regional de andebol…”.

Por fim, Ramiro Lourei-
ro assume que é um de-
safio de colocar os jovens
a praticar desporto. “Os
alunos perdem muito tem-
po em frente aos compu-
tadores, play-stations e
noutras atrações, provo-
cando-lhes alguns vícios”.
Desta forma têm a ten-
dência a acomodar-se no
sofá com esses jogos.
Por isso, a comunidade
escolar deve sensibilizar
os alunos para a prática
desportiva. “Fazemos
tudo para passar a men-
sagem, motivando os alu-
nos para a conciliarem o
desporto com as suas ati-
vidades diárias da sua
vida…”.

ARMÉNIO PEREIRA

tismo escolar

Coordenador Distrital do Desporto Escolar,
Ramiro Loureiro
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PÁGINAS 4, 5

Campo de Besteiros

A festa do desporto
no atletismo escolar
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NOTÍCIAS CURTAS 
Fermentões na 
2a eliminatória 
da Taça 

O Fermentões garantiu 
a passagem à 2Y elimina-
tória da Taça de Portugal, 
ao deixar pelo caminho o 
Clube de Andebol de Pe-
nafiel, por 29-37. Diante 
de uma equipa de um 
escalão inferior, o conjunto 
comandado por José Viei-
ra foi claramente superior, 
não permitindo que o seu 
adversário, mesmo jogan-
do em casa, colocasse em 
causa o seu triunfo. 

Na 2ª eliminatória o 
Fermentões desloca-se 
ao terreno da Académica 
de S. Mamede, enquanto 
o Xico Andebol, que ficou 
isento da 11' ronda, re-
ceberá o Amarante, que 
derrotou o Gondim. 
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Dezassete associações 
desportivas aguedenses 
receberam 53.649,85 euros de 
adiantamento dos subsídios 
atribuídos pela Câmara Municipal 
de Águeda.

As associações contempladas 
foram: Águeda Andebol Clube 
(1.596 euros), AK Águeda (992,50 
euros), Associação Atlética 

águEdA

Associações desportivas
recebem subsídios

Macinhatense (2.785 euros), 
ArCA de Aguada de baixo 
(2.292,50 euros), Associação 
Desportiva de Travassô (2.512,10 
euros), Associação Desportiva 
Valonguense (4.880 euros), 
ArCOr (1.862 euros), CCb 
(2.363,50 euros), Clube de 
Aventura da bairrada (627,50 
euros), Clube de Ténis de 

Águeda (2.290,63 euros), Clube 
Desportivo da Pateira (3.522,50 
euros), Desportivo Atlético de 
recardães (966,25 euros), GICA 
(8.571,50 euros), Gymnix Clube 
de Águeda (1.270 euros), LAAC 
(5.581 euros), recreio Desportivo 
de Águeda (6.809,37 euros) e 
União Desportiva Mourisquense 
(4.828,50 euros).
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Seniores do Póvoa 
Andebol somam segunda 
vitória consecutiva 
A equipa sénior do Póvoa Andebol 
voltou a vencer, agora frente ao 
CPN no passado fim de semana. 
Para a Taça de Portugal, a mesma 
equipa perdeu frente ao Boavista 
por 31-25. Contra a mesma forma-
ção (CPN), mas no escalão de Ju-
venis, o Póvoa perdeu por 29-35, 
enquanto os Iniciados registaram 

um empate por 24 golos, contra o 
FC Porto, equipa Campeã Nacio-
nal em título.

Por sua vez, os Infantis foram 
a casa do Baltar conquistar uma 
vitória por 18-13, triunfo que se 
estendeu aos Minis que frente ao 
Infesta, venceram folgadamente 
por 31-07.

A próxima jornada de andebol 
da Póvoa, começa na sexta-feira, 
dia 6, com o jogo dos juniores do 
Póvoa Andebol frente ao Acadé-

mico, às 22h, no Pavilhão Munici-
pal da Póvoa de Varzim.

Os restantes jogos realizam-se 
sábado, começando às 10h com o 
jogo dos minis, em casa, frente ao 
Santo Tirso, seguindo-se os infan-
tis às 11h30, também no Pavilhão 
poveiro, frente ao Macieira. Ainda 
pelo concelho poveiro, em Beiriz, os 
juvenis recebem às 17h30, o Gondo-
mar. Quanto aos iniciados e senio-
res jogam fora, em Águas Santas e 
Amarante, respetivamente.
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 ANDEBOL

Juvenis da CPVV 
perderam com Alavarium

AS JUVENIS femininas da 
CPVV receberam e perderam (28-
29) com o Alavarium, naquela que 
foi a primeira derrota da época. As 
duas equipas, recorde-se, foram 
respetivamente vice-campeãs e 
campeãs nacionais do escalão. 
As valonguenses utilizaram: Ju-
liana Arede, Tânia Veiga, Tatia-
na Santos, Ana Saraiva, Mariana 
Morais, Inês Chaves (4), Beatriz 

Ribeiro, Nadia Gonçalves (12), 
Joana Santos (6), Etelvina Santos, 
Inês Alves (4), Marta Arede (1), 
Juliana Marques (1) e Ana Gon-
çalves. Treinador: Diogo Santos. 
Sábado (11h) a CPVV joga com 
a Sanjoanense, fora.

As seniores femininas da CPVV 
recebem o Ílhavo no domingo 
(18h30), para o campeonato na-
cional, após um � m-de-semana 

de interrupção. Ao � m de quatro 
jornadas, defrontam-se primeiro 
e segundo, com as valonguenses 
a terem só vitórias e o Ílhavo a 
somar três vitórias e um empate.

As iniciadas jogam domingo 
(15h) com o Canelas, em casa, 
as infantis recebem no sábado 
(15h) o Monte e as minis iniciam 
o campeonato regional recebendo 
o Ílhavo (17h de domingo).

 A equipa de juvenis femininos da LAAC: Daniel Cardoso (treinador), Jorge Mesquita (treinador), Daniela Sou-
sa, Mariana Marques, Inês Silva, Beatriz Almeida, Cristina Cruz (dirigente) e Paula Pinto (dirigente), em cima; 
Inês Pontes, Luana Mota, Mafalda Mota, Ana Jesus e Inês Mesquita

Página 43



A44

  Tiragem: 3000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 20

  Cores: Preto e Branco

  Área: 18,92 x 10,83 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 61807540 03-11-2015

TRIUNFO FOLGADO DOS VIMARANENSES 

Fermentões venceu CA Penafiel 
e seguiu em frente na Taça de Portugal 

O Fermentões garantiu a passagem 
à 2...3  eliminatória da Taça de Portugal, 
ao deixar pelo caminho o Clube de 
Andebol de Penafiel, por 29-37. Diante 
de urna equipa de um escalão inferior, 
o conjunto comandado por José Vieira 
foi claramente superior, não permitin-
do que o seu adverário, mesmo jogan-
do em casa, colocasse em causa o seu 
triunfo. 

Nos outros jogos da eliminatória, 
verificaram-se os seguintes resultados: 

Módicus, 32 SVR Benfica, 27 
Infesta, 23 Santana, 19 
CA Leça, 22 FC Gaia, 19 
Gondomar, 28 Académico, 23 
M. P. Lanhoso, 30 CP Natação, 26 
AD Godim, 23 Amarante, 26 
Boavista, 31 CA Póvoa Varzim, 25 

   

e 

  

   

    

Na 2'3  eliminatória o Fermentões 
desloca-se ao terreno da Académica de 
S. Mamede, enquanto o Xico Andebol, 
que ficou isento da 1 ª  ronda, receberá o 
Amarante, que derrotou o Gondim. 

CA PENAFIEL 29 
Pedro Barbosa, Hugo Couto (3), Isidro Ribeiro 
(1), Nuno Braga, Márcio Santos (4), Carlos Freitas, 
Mário Ribeiro (3), João Silva, José Rodrigues, José 
Jesus, Almiro Coelho, Henrique Pinto (12) e Paulo 
Gonçalves (6) 

T-. JOSÉ RODRIGUES 

Raúl Nunes, Paulo Faria, Tiago Cunha, Luís Peixoto 
(3), 1-lélder Cunha (1), João Carvalho (7), João Mar-
tins (4), Carlos Fernandes (4), João Barbosa (5), Luís 
Martins (4), Bruno Silva, Armando Silva (7), José 
Ferreira (2) e Bruno Lemos 

T: JOSÉ VIEIRA 

LOCAL: Pavilhão Municipal de Penafiel 
Árbitros: João Baleiza e Joel Freire 

I 
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pode ter algumas vantagens", mas Gus- falta. Quando as coisas não nos correm to, no sábado, o Xico recebe o vizinho 
tavo Castro preferia ter jogado "para bem queremos jogar logo a seguir para Fermentões, num dérbi vimaranense 
procurar rapidamente a vitória que nos as corrigir". No regresso do campeona- "que apenas será mais um jogo". 

REPORTAGEM DE 

BRUNO FREITAS 

Com cinco derrotas em cinco jo-
gos, Gustavo Castro não está a 
ter uma estreia feliz como trei-

nador da equipa sénior do Xico Ande-
bol. O ex-jogador do clube vimaranense 
viu a sua equipa perder todos os jogos 
oficiais na época 2015/2016, protagoni-
zando um arranque muito aquém das 
expectativas criadas. Com  uma nova 
filosofia, que versa o regresso da aposta 
nos jogadores formados nas camadas 
jovens, o Xico Andebol não assumiu a 
candidatura a subida à -P Divisão. Mas, 
também ninguém esperava um início 
de temporada tão negativo. 

Na primeira experiência como trei-
nador da formação principal do Xico 
Andebol, Gustavo Castro já contava "ter 
um início muito complicado, com mui-
tas dificuldades", atendendo à juventu-
de do plantei. Mas, o treinador aponta 
outras razões para o facto da sua equi-
pa apenas somar derrotas. "Temos de 
ter em conta que as primeiras jornadas 
não nos foram muito favoráveis, porque 
nos cinco jogos que realizámos defron-
támos três equipas que poderão estar a 
lutar pela subida. Nos outros dois jogos, 
um deles foi na Madeira, com o Maríti-
mo, onde é sempre complicado jogar, e 
depois foi com o FC Porto B, aquele que 
em nossa casa poderíamos ter vencido. 
Nesse jogo não tivemos a sorte que pre-
cisávamos e perdemos por um golo de 
diferença". 

Sem olhar para trás, porque as der-
rotas fazem parte do passado, Gustavo 
Castro entende que neste momento os 
jogadores "têm de levantar a cabeça",  

porque "a partir de agora as equipas 
que nos vão aparecer são do nosso 
campeonato. Esperamos que a situação 
melhore rapidamente". Aliás, o treina-
dor está convencido que o Xico Ande-
bol pode enveredar pelo caminho dos 
triunfos nas próximas jornadas. "É mui-
to possível", afiança, destacando que 
"as melhores equipas do campeonato 
já jogaram connosco. Agora, teremos 
pela frente aqueles adversários dentro 
do nosso nível e as coisas poderão in-
verter-se". 

"É natural que haja 
alguma intranquilidade" 

Num cenário de derrotas atrás de 
derrotas, Gustavo Castro assume que 
por vezes não tem sido fácil trabalhar a 
componente psicológica cio seu jovem 
plantei. Nos treinos, procura "passar 
uma mensagem positiva", porque "há 
sempre alguma intranquilidade. Este 
grupo de trabalho é excepcional na dis-
ponibilidade para o trabalho, dedica-se 
a 200 por cento, querem a primeira vi-
tória para mudar rapidamente o nosso 
rumo. Eles têm reagido de uma forma 
muito positiva", atesta o treinador. 
Neste momento negativo, acrescenta 
Gustavo Castro, a primeira vitória "po-
derá transformar-se naquele dique que 
todos esperamos que apareça para mu-
darmos a nossa sorte". "Alguns jogado-
res do Xico, se calhar os que têm menos 
experiência, que são muitos, têm de 
ter mais tranquilidade e isso só será 
possível quando começarmos a ganhar 
jogos". 

A paragem competitiva que acon-
teceu no passado fim-de-semana "até 

Gustavo 
acredita na 
recuperação 
do Xico 

Treinador defende que o pior já passou e que a sua equipa saberá 
dar uma resposta adequada em campo à série de cinco derrotas 
consecutivas. 
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Sporting da Horta recebeu Fafe e empatou em casa 
Em jogo a contar para a décima jor-
nada do Campeonato Fidelidade 
de Andebol 1, o Sporting da Horta 
(SCH) recebeu o AC Fafe nopassado 
sábado e empatou por 25-25. 

Jorge Rosa, vice presidente da 
SCH para o andebol, havia dito que 
após os jogos com as três equipas 
fortes do Campeonato, Porto, Spor- 

ting e Benfica, a equipa faialense 
iria disputar um calendário de jogos 
mais acessíveis à equipa nos quais o 
verdadeiro valor da formação seria 
demonstrado. 

Apesar da formação sob o coman-
do de Filipe Duque não ter alcançado 
a vitória, a equipa da casa esteve à 
altura do desafio e não permitiu que  

os visitantes levassem a melhor. 
As duas equipas foram para inter-

valo empatadas a 12 golos. A situação 
de empate seria mesmo aquela que 
o Pavilhão da Horta presenciaria no 
final da partida, tendo o apito final 
sido dado com as equipas a ver no 
marcador o 25-25. 

Com este empate, a equipa da  

Eduardo Bulcão soma mais um pon-
to, encontrando-se agora com 12 
pontos e na última posição da tabe-
la. Com  os mesmos 12 pontos que o 
SCH encontra-se o Delta Belenenses 
que com mais um jogo e um maior 
número de golos marcados ocupa a 
posição acima da equipa faialense. ■ 

s.s. 
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Para a 1ª eliminatória da 
Taça de Portugal o Feirense 
defrontou fora a formação 
do Estarreja AC, que milita no 
2ª Divisão Nacional, sendo 
derrotado por 26-23.

Foi um regresso à Taça 
de Portugal dos seniores do 
Feirense bastante saudado 
pelo muito publico feirense 
que marcou presença em 
Estarreja e que esteve muito 
perto de assistir a uma sur-
presa na Taça.

Foi um jogo muito bem 
disputado e com a incerteza 
no resultado até ao final. Na 
primeira parte a formação da 
casa esteve mais esclarecida 
e conquistou uma vantagem 
justa por 17-13.

Andebol O Perdeu em Estarreja por 26-23

Feirense eliminado da Taça
Depois do descanso a his-

tória foi completamente 
diferente, a jovem formação 
do Feirense entrou deter-
minada em dar a volta ao 
rumo dos acontecimentos e 
conseguiu conquistar a igual-
dade no marcador aos 20-20 
e novamente aos 23-23, mas, 
nos minutos finais, a maior 
experiência da formação 
do Estarreja acabou por se 
impor e conseguiram mar-
car três golos sem resposta, 
garantindo assim o direito a 
disputar a 2ª eliminatória da 
Taça de Portugal.

 
Vitória para o campeonato

Em jogo a contar para a 
4ª jornada do Campeona-

to Nacional da 3ª Divisão 
Masculinos a formação do 
CD Feirense foi conquistar 
a terceira vitória consecu-
tiva desta vez no recinto 
do ADEF C. Carregal do Sal 
por 35-27

Foi um jogo sempre com 
nota mais do Feirense, que 
chegou a ter uma vantagem 
superior a 10 golos ainda 
nos primeiros 30 minutos. 
Com esta vitória, o Feiren-
se, apesar de ter um jogo 
a menos, mantêm-se no 
segundo lugar do Campe-
onato, logo depois do líder 
ACD Monte, que na jor-
nada anterior tinha saído 
derrotado do Pavilhão da 
Lavandeira.
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AGENDA DESPORTIVA 

Sétima jornada da Taça AFH poderá 
mudar topo da tabela classificativa 
Três primeiros lugares pouco seguros 

Em domingo de Todos os San-
tos, marcado pelo tradicional 
Pão por Deus, as seis equipas 

que disputam a Taça AFH em fute-
bol de seniores estarão em campo 
para disputar a sétima jornada da 
prova sempre com o olhar na con-
quista de mais três pontos. 

Em função da jornada anterior, 
os três primeiros lugares da tabela 
classificativa definiram-se. 

Contudo, apenas um ponto sepa-
ra cada uma das equipas, o que faz  

com que nada esteja assegurado com 
firmeza. Ao final da sexta jornada, o 
Fayal Sport vai à frente com 14 pon-
tos, o Flamengos está em segundo 
lugar com 13 pontos e o Cedrense 
encontra-se na terceira posição com 
12 pontos. 

Desta forma, os resultados da sé-
tima jornada, dada a pouca distância 
nas pontuações, facilmente consti-
tuirão uma reviravolta no topo da 
tabela classificativa. 

A tarde de domingo arranca com  

o encontro entre o I2jense e o Atléti-
co no Campo das Lajes do Pico pelas 
14h30. 

O Cedrense recebe o Flamengos 
pelas 15h00 no Campo da Lajinha. 
A mesma hora, no Campo da Mada-
lena, o árbitro apita para o início do 
jogo entre Madalena e Faval Sport. 

Disputa-se, também no domingo, 
a sexta jornada do Torneio de Aber-
tura do Faial em Futsal de seniores. 

Em femininos, o Ribeirinha da 
ilha do Pico recebe o Flamengos no  

Pavilhão Ponta da Ilha pelas 15h00. 
Já em masculinos, o Flamengos 

defronta o AV Capelo no Pavilhão 
Desportivo da Horta pelas 19h00. 

De relembrar que amanhã, dia 
em que se comemora o Halloween, 
tem lugar, pelas 21h00 no Pavilhão 
Desportivo da Horta, o encontro en-
tre o Sporting Club da Horta e o AC 
Fafe, um jogo a contar para a décima 
jornada do Campeonato Fidelidade 
de Andebol 1.. 

Susana Silva 
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FUTEBOL 

Mais uma ronda 
da Taça 
Com os primeiros muito aproximados 
na classificação joga-se domingo 
mais uma jornada da Taça AFH. > 4 
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