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Andebol

ABC passou em Fafe
O ABC venceu ontem no
pavilhão do Andebol Clube
de Fafe, por 25-20, em jogo
correspondente à 16.ª jornada do campeonato nacional
da I Divisão.
Com este triunfo, os academistas mantiveram o quinto posto da tabela classificativa, ao passo que os fafenses continuam no penúltimo posto.
Com José Rolo e Rui Lourenço em plano de evidência na finalização (seis golos cada um), os academistas tomaram conta das rédeas do jogo e garantiram
um triunfo por cinco golos

de diferença.
As equipas alinharam:
AC Fafe: Luís Ferreira; Armando Pinto (3), João Teixeira, José Freitas, Bruno Silva, Cláudio Mota (2), Vladimiro Pires (2), João Costa, Luís
Nunes (5), Domingos Teixeira (1), César Gonçalves (3),
Pedro Peneda (5), João Ferreira (2).
Treinador: Óscar Freitas
ABC: Humberto Gomes; José
Rolo (6), João Rodrigues, Tiago Pereira (5), João Santos (1),
Pedro Seabra (1), Sérgio Caniço, Miguel Sarmento, Ricardo Pesqueira (3), Rui Lourenço (6), Mário Peixoto (1), José

Pedro Coelho (2) e Álvaro Rodrigues.
Treinador: Carlos Resende

FC Porto
cilindrou
Belenenses
Na frente, o FC Porto cilindrou o Belenenses, por 48-29
e manteve a liderança, embora esteja pressionado pelo
Águas Santas, que bateu o Ismai, por 30-25.
O Benfica, por seu turno, voltou a escorregar, desta feita no recinto do Madeira SAD, onde foi derrotado
por 28-25.
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ABC-Benfica,
dia 21, na RTP 2
O Benfica volta a jogar com o ABC,
no Pavilhão Flávio Sá Leite, desta
vez em jogo a contar para a 17.ª
jornada do Andebol 1. No encontro disputado na catedral do
andebol, os encarnados bateram
os academistas por 28-24, em
jogo a contar para a Taça de Portugal. A equipa lisboeta, detentora do troféu, comandada por Jorge Rito, quererá, certamente, somar mais uma vitória, agora no campeonato, mas os minhotos, treinados por Carlos
Resende, vão tentar somar a primeira vitória da época
com o Benfica que, nos dois jogos anteriores, bateu a
turma amarela de Braga. Um jogo a não perder.
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na RTP2

Página 19

A20

ID: 39190141

18-12-2011

Tiragem: 42349

Pág: 34

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 4,27 x 11,79 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1

Página 20

A21

ID: 39190142

18-12-2011

Tiragem: 42349

Pág: 34

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 21,87 x 6,55 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1

Página 21

A22

ID: 39190137

18-12-2011

Tiragem: 42349

Pág: 34

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 25,54 x 5,22 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1

Página 22

A23

ID: 39190252

18-12-2011

Tiragem: 42349

Pág: 40

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 18,76 x 17,89 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1

Página 23

A24

ID: 39190163

18-12-2011

Tiragem: 42349

Pág: 34

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 21,94 x 22,09 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1

Página 24

A25

ID: 39190682

7

18-12-2011

Tiragem: 15000

Pág: 16

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 22,50 x 18,69 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

ANDEBOL: 16.ª JORNADA DO “NACIONAL” DA I DIVISÃO COM JOGO EMOTIVO NO FUNCHAL

Madeira SAD
vence Benfica
Em jogo a contar para a 16.ª jornada
do "nacional" da I divisão de andebol
masculino, o Madeira SAD venceu
ontem o Benfica, por 28-25. No jogo
disputado no Pavilhão do Funchal, ao
intervalo a equipa madeirense perdia
por 11-14, mas acabou por concretizar uma notável recuperação na segunda metade. Pela SAD actuaram e
marcaram Telmo Ferreira, Gonçalo
Virria (7), Leandro Nunes, José Jesus,
João Mendes (1), Daniel Santos (2),
Luís Carvalho, Nuno Silva (5), João Antunes, Luís Marques (2), João Ferraz
(4), José Azevedo e Hugo Rosário (7).
No final, Paulo Fidalgo elogiou as
potencialidades da sua equipa, ontem com muita juventude. «Se fossemos a ver pelo plantel, o Benfica deveria ganhar este jogo por sete ou oito
bolas, mas a minha equipa esteve
muito bem e pelo que fez na segunda
parte venceu com inteira justiça», relevou o treinador insular. Fidalgo releva que «soubemos reagir às adversidades, às lesões e estou muito
contente com os meus jogadores. Te-

Jovem Hugo Rosário, com sete golos, esteve em grande destaque na equipa de Paulo Fidalgo

mos é que fazer isto mais vezes». O
técnico elogiou ainda as «transições
rápidas, a velocidade que colocamos
no jogo» para justificar as muitas exclusões de dois minutos de jogadores "encarnados". Este facto este na
origem do profundo desagrado de

Também ontem, o
Sporting venceu
o Xico Andebol,
por 34-21 enquanto o FC Porto
derrotou o Belenenses, por 3520. Também o
Águas Santas ganhou na recepção
ao Maia e o ABNC
foi a única equipa
a vencer fora de
casa, em Fafe,
por 25-20. Na
classificação, lidera o Sporting,
com 42 pontos,
seguido de FC
Porto (41) e
Águas santas
(40). O Madeira
SAD é 6.º com 32
pontos, mas tem
menos dois jogos
realizados que os
"leões".

Jorge Rito pelo desempenho da
equipa de arbitragem. «Do ponto de
vista disciplinar não foi imparcial. Vejam as quantidades de exclusões que
fomos alvo...» disse o treinador do
Benfica. 1
David Spranger
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> ABC procura hoje a segunda vitória consecutiva no campeonato.
TIAGO PEREIRA CONFIANTE PARA O DÉRBI EM FAFE (18H00)

ANDEBOL

“Temos que provar em campo
que somos a melhor equipa”
Depois do triunfo robusto a meio da semana frente ao Sp. Hora, o ABC procura hoje, em
Fafe, a segunda vitória consecutiva no campeonato. Tiago Pereira, central dos bracarenses,
não espera um jogo fácil no dérbi com os fafenses, mas está confiante na vitória.
vel, sei que podemos ganhar
muitos jogos”, frisou.

> redacção

O AC Fafe recebe hoje o ABC
de Braga, pelas 18 horas, num
dérbi minhoto que promete animar a 16ª jornada do campeonato nacional de andebol. Mais
conﬁantes depois da boa vitória
alcançada contra os açorianos do
Sp. Hora, o ABC pretende conquistar os três pontos da partida,
tentando assim fugir ao Belenenses, que se encontra em sexto
lugar a dois pontos de distância.
Tiago Pereira, central da equipa bracarense, acredita numa
vitória diante do AC Fafe, mas
revela também respeito pelo adversário. “Não vai ser um jogo
fácil, mas se provarmos, dentro
de campo que somos a melhor
equipa, poderemos tornar o jogo
fácil”, aﬁrmou na antevisão.
Apesar do ABC se encontrar
em 5.º lugar, a nove pontos do
primeiro classiﬁcado FC Porto,
Tiago Pereira destaca o crescimento de forma da equipa minhota e acredita que ainda podem melhorar bastante até ao
ﬁnal do campeonato. “Há alturas
em que o treinador acredita mais
em nós do que nós mesmos, e
não pode acontecer. Nós temos
que acreditar em nós, nas nossa
capacidades e naquilo que podemos fazer dentro de campo, e
se tivermos todos a um bom ní-

lll
“Nós temos que acreditar
em nós, nas nossa capacidades e naquilo que podemos fazer dentro de
campo, e se tivermos todos a um bom nível, sei
que podemos ganhar muitos jogos até ao final do
campeonato”.
Tiago Pereira

A goleada no último jogo
frente ao Sp. Horta elevou a conﬁança da equipa bracerense.
“Foi uma vitória importante.
Fizemos um bom jogo de princí-

MODALIDADES
sário. Entrámos muito concentrados em jogo e correu bem.
Nós sabíamos que tínhamos
melhor equipa, mas se lá não
provámos dentro de campo, e
acabámos por perder o jogo,
aqui em casa, sabíamos que se
ﬁzéssemos as coisa como treinamos e como preparamos, que
ia correr bem. E não só a vitória
é justa, como a diferença do resultado também é justa”, destacou mesmo o central do ABC.
Tiago Pereira já se encontra recuperado de uma recente lesão
no joelho esquerdo encontrando-se à disposição do treinador. As
lesões têm sido uma constante
na equipa de Carlos Resende, o
que tem dado hipóteses aos atletas mais jovens de jogar pela
equipa principal.
“Eles têm entrado na equipa e
têm dado um óptima resposta. E
mesmo não jogando como os
mais velhos, o que é normal, estão a aproveitar as oportunidades que os treinadores lhes dão.
E com o Sp. Horta parece que
tudo lhes saía bem. Eles jogaram
tanto na primeira como na segunda parte e a equipa não se
ressentiu em nenhum momento.
Eles têm que acreditar neles e
uma equipa é isto. O mais importante é conﬁarmos em nós,
como atletas, e, sobretudo, acreditarmos uns nos outros e conﬁarmos em nós, como equipa”,
reforça Tiago Pereira.

DR

Tiago Pereira motivado para ajudar o ABC a vencer hoje em Fafe
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ABC defronta Fafe a pensar
na segunda vitória
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JOGOS DA 16.ª JORNADA DA I DIVISÃO NACIONAL

Xico Andebol mede forças com Sporting
A equipa vimaranense do Xico Andebol também entra em acção esta
tarde, na 16.ª jornada do campeonato, frente ao Sporting. A partida, que
realiza-se na casa dos ‘leões’, começa às 17 horas. À mesma hora, se
disputa o Madeira SAD - Benfica.
Às 18 horas estão agendados os jogos entre o AC Fafe e ABC de Braga,
e o Águas Santas e Maia ISMAI. Já o líder FC Porto recebe o Belenenses
pelas 18h30, e a jornada termina com o jogo entre o Sp. Horta e o São
Bernardo com início marcado às 21 horas.
pio ao ﬁm, respeitando o adver-
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Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Tiago Pereira e a deslocação do ABC ao pavilhão do AC Fafe

«Provar que somos melhores
para tornar o jogo fácil»
ARQUIVO DM

O objectivo do ABC nesta
16.ª jornada do campeonato de andebol 1 é continuar
a pisar terrenos confortáveis
na classificação e dar seguimento à vitória da passada
quarta-feira, ante o Sporting
da Horta.
Hoje, a partir das 18h00, o
ABC defronta extramuros o
AC Fafe e Tiago Pereira, jogador dos bracarenses, tem
consciência que «não vai ser
um jogo fácil» para a turma
de Carlos Resende. Todavia, o
central espera que os visitantes consigam tornear as dificuldades, demonstrando o seu
favoritismo.
«Se provarmos dentro de
campo que somos melhor
equipa, podemos tornar o jogo
fácil. Temos é que demonstrar, na prática, o que sabemos fazer», afirmou o jovem
andebolista.
«Trabalhamos sempre da
mesma maneira, mas há alturas em que as coisas correm melhor e interpretamos

Tiago Pereira, central do ABC

melhor o que o treinador nos
pede. E outras vezes, se calhar
por não acreditarmos tanto
em nós, as coisas saem menos bem. Há alturas em que
o treinador acredita mais em
nós do que nós mesmos. E se
tivermos todos a um bom nível, sei que podemos ganhar
muitos jogos», completou.
E o que parecia estar a faltar ao ABC nos últimos tempos era um resultado e uma
exibição como aquela que
conseguiu ante o Sporting
da Horta.

«Sabíamos que se fizéssemos as coisas como treinamos e como preparamos,
que ia correr bem», disse Tiago Pereira.
«O mais importante é confiarmos em nós, como atletas, e, sobretudo, acreditarmos uns nos outros e confiarmos em nós, como equipa», juntou o central.
O dérbi do Minho entre
AC Fafe e ABC de Braga tem
início às 18h00 e tem lugar
no Pavilhão Multiusos da cidade fafense.

Xico Andebol
defronta Sporting
Nos restantes jogos da 16.ª
jornada, destaque para a recepção do Sporting aos minhotos do Xico Andebol.
Eis os duelos agendados para a tarde e noite de
hoje: Madeira SAD-Benfica e
Sporting-Xico Andebol (ambos às 17h00), AC Fafe-ABC
e Águas Santas-ISMAI (ambos às 18h00), FC Porto-Belenenses (18h30) e Sporting da Horta-São Bernardo (21h00).
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Corte: 1 de 1
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Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Andebol: atenções
no Madeira SAD
vs. Benfica
Jogo grande esta tarde (17h),
no Pavilhão do Funchal, entre o
Madeira SAD (7.º) e o Benfica
(4.º) para a 1.ª Divisão masculina de Andebol. Os madeirenses em 13 jogos somam oito
vitórias e cinco derrotas e os
lisboetas com 15 partidas registam 11 triunfos, uma igualdade e três desaires. Um bom
teste para as duas formações,
que apostam nos lugares cimeiros do campeonato. 1
Vasco Sousa
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Corte: 1 de 1
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Campeonato Nacional da 2ª Divisão (Iniciados)
CDTN “O.A.A.” (Publi-Shirt), 44
Vulcanense, 32
CDTN – Guilherme; Telmo; José Santos (10) João Garcia; Pedro Arnaut; Ricardo (5) Edu (2) Simão; André Leandro
(9) André Alves (13); João Antunes; Miguel Matos (3) Diogo
Duarte (2) José Silva.
Responsável técnico: João Gonçalves
Dirigente: Artur Vieira

Bom jogo de Andebol
Jogando simples e com atenção, os torrejanos conseguiram uma excelente vitória, perante uma equipa adversária, com
valor.
Arbitragem de Carlos Carvalho e Fábio Gonçalves, em
bom plano.

Tiragem: 4900

Pág: III

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 26,50 x 8,54 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

*** ***

Campeonato Nacional da 2ª Divisão (Iniciados)
Sines, 21

CDTN “O.A.A” (Publi-Shirt), 19

Resultado que se aceita
Nesta sua deslocação a casa de uma equipa que juntamente com os torrejanos procura alcançar o 2º lugar que lhes
dará o acesso à fase seguinte, a bem organizada equipa de Sines
foi mais feliz e melhor na concretização das oportunidades.
A equipa torrejana talvez por algum cansaço (jogou dois
dias antes) não conseguiu explanar o seu jogo e os seus habi
tuais rematadores, estiveram um pouco desastrados e apáticos.
Esta derrota, não impede a equipa torrejana de chegar ao
2º lugar, pois só depende de si o atingir esse objectivo.
Arbitragem sem motivos para reparos.
*** ***

Campeonato Nacional da 2ª Divisão (Infantis)
CDTN “O.A.A” (Ti António), 7

Benavente, 35

CDTN – José Beirolas; Ricardo Vicente; João Gonçalves (1) Bernardo; João Costa; Girão; Leandro (6) Manuel
Silva; Rui Pires; Luís Domingues; Miguel Vicente; Ricardo
Domingues.
Responsável técnico: Luís Rosado
Dirigente: Vitor Alhais

Vitória sem contestação
Vitória sem contestação da equipa de Benavente que é
guia isolado e onde todos os seus elementos já sabem o que
devem fazer.
Os torrejanos lá vão aprendendo e procurando fazer melhor, jogo a jogo.
Arbitragem de: Carlos Carvalho e Fábio Gonçalves, em
bom plano.
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Ponte de Sor

GEPS com fim-de-semana importante

> O andebol de Ponte de Sor continua a
marcar pontos e este fim-de-semana foi mais
uma prova que os atletas azuis e brancos vão
aperfeiçoando as técnicas nos vários escalões.
No campeonato nacional de Iniciados, o
GEPS venceu a equipa da Vidigueira em casa
dos baixo alentejanos, depois de no dia 3
ter vencido em casa o Redondo por 48-17.

Os Iniciados do GEPS jogam em casa na
próxima jornada, frente à Zona Azul (Beja)
ás 16h de sábado, dia 17.
Em Infantis, Campeonato Nacional – 2ª
fase, os pontessorenses receberam no
pavilhão gimnodesportivo e com um público
animado a Zona Azul (Beja). Um jogo que
agitou os corações da assistência. Com um
resultado quase sempre empatado,
qualquer das equipas podia ter saído
vencedora, mas foi o empate que ditou o
resultado final (17-17). O próximo jogo desta
segunda fase é em Serpa, dia 18 ás 15h.
O campeonato regional de minis e bambis
tem jogo para o GEPS dia 17 de Dezembro,
e casa, frente ao Évora (14,30h).
Os Bambis mantêm o primeiro lugar na
tabela.
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> Luís Bogas está em fase final de recuperação da lesão e regressa aos treinos em duas semanas.
COMITIVA DO ABC VISITOU ESCOLA D. MARIA II

ANDEBOL

MODALIDADES

Incentivar prática do andebol

Dia do Andebol da Escola Secundária D. Maria II contou com ‘padrinhos’ especiais. Sete atletas do ABC visitaram a
escola, partilharam experiências, deixaram conselhos e incentivaram dezenas de alunos à prática desportiva.

ROSA SANTOS

Jogadores do ABC apadrinharam Dia do Andebol promovido na Escola Secundária D. Maria II, com o intuito de incentivarem os jovens à prática desportiva
> joana russo belo

Incentivar a prática do andebol e
aproximar os mais novos à modalidade. Uma comitiva do ABC
visitou a Escola Secundária
D. Maria II, no âmbito do Torneio de Andebol de Natal promovido pelo estabelecimento de
ensino. Sete atletas bracarenses
apadrinharam o Dia do Andebol
e fizeram questão de explicar
aos jovens as vantagens da prática desportiva, demonstrando
ainda em termos práticos, com
um mini-jogo, como se joga andebol. Humberto Gomes, Mário
Peixoto, José Rolo, Tiago Pereira, Luís Bogas, Bruno Dias e
João Santos partilharam expe-

riências, deram conselhos e distribuíram autógrafos a dezenas
de alunos.
“Estas visitas são muito importantes para os miúdos. Falo por
experiência própria, porque comecei a minha carreira no andebol após uma acção destas, com
uma visita do ABC à minha escola, na altura a C+S de Prado.
Foi com essa visita que me interessei pelo andebol, num torneio
inter-turmas, e, desde aí, comecei a prática da modalidade e interessei-me cada vez mais. Foi
assim que comecei a minha carreira no andebol”, explicou Luís
Bogas. O experiente jogador
lembrou aos mais novos que o
andebol “é uma modalidade que

Humberto
Gomes, Mário
Peixoto, José Rolo,
Tiago Pereira, Luís Bogas, Bruno Dias e João
Santos visitaram
D. Maria II.
permite crescer enquanto pessoas”, “por-que temos que ter
respeito pelos outros, responsabilidade e permite uma aprendizagem muito grande”.
De regresso à D. Maria II, escola que frequentou, Bruno Dias
destacou a importância da men-

sagem que, enquanto atletas,
passam aos mais novos.
“Quero transmitir a estes jovens que sigam o desporto,
porque o desporto na vida é importante a nível pessoal, para se
realizarem e terem determinação
e ambição. O desporto é algo
que nos faz ser mais maduros e
ter responsabilidade para encarar problemas que podem surgir
na vida”, referiu, acrescentando
que como jogadores podem ser
exemplos para incentivar os
jovens ao desporto, fundamental
para o crescimento e desenvolvimento social.
O ABC marcou presença no
Dia do Andebol a convite da Escola Secundária D. Maria II, que

pretende com a iniciativa fomentar a prática do desporto.
“O convite surgiu da nossa
parte, com o objectivo de promover tanto o clube, como o andebol e o desporto escolar que
existe aqui na escola. Temos
equipa de andebol de desporto
escolar, é uma forma de incentivar os miúdos à prática do andebol”, explicou Luís Ramalho.
O professor considera o andebol “uma modalidade com interesse”, sobretudo “porque está
inserida numa região em que o
ABC é o expoente máximo”.
“É uma forma de cativarmos
mais miúdos para a prática do
andebol, que pretendemos expandir aqui na escola”, rematou.
Publicidade
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Bogas espera ABC mais forte em 2012
O andebolista Luís Bogas, do
ABC, espera voltar a treinar «dentro de duas semanas». Parado há
mais de um ano, devido a lesão,
um dos mais experientes andebolistas da turma academista, acredita que quando o campeonato recomeçar, em Fevereiro de 2012 (a prova vai parar quase dois meses, porque a Taça da Liga, aprazada para
Janeiro, foi anulada), estará «pronto a jogar».
«Esta tem sido uma época atípica,
devido a lesões. Por isso, considero que a paragem até será benéfica
para nós. Espero um ABC mais forte
em 2012», finalizou Luís Bogas.

Luís Bogas, segundo a contar da direita, prepara-se para voltar à competição
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Andebol
Nacionais Seniores Femininos

JAC garantiu fase final

do marcador e venceu, carimbando passagem à fase final da
principal competição feminina nacional de andebol. O JAC vai
encontrar o Gil Eanes (1.º classificado da sua série), Madeira
SAD, Sports Madeira, Maiastars, Juventude do Lis, Colégio de
Gaia, Colégio João de Barros, Leça e Alavarium.

A jovem equipa do JAC, de Alcanena, já alcançou um dos
grandes objectivos da época. Na primeira participação no
nacional da 1.ª divisão de seniores femininos, conseguiu o
apuramento para a fase final onde estarão as 10 melhores
equipas de Portugal. No sábado, 10 de Dezembro, venceu o
Passos Manuel, por 30-24, no jogo da 6.ª e última jornada do
campeonato (zona 5).
A formação de Alcanena cedo ganhou uma vantagem de sete
golos, mas até ao intervalo o Passos Manuel conseguiu reduzir
para cinco golos a diferença no marcador. No segundo tempo
a formação de Lisboa entrou muito bem e anulou a desvantagem. O Passos Manuel chegou estar em vantagem, mas em
rápidos contra-ataques, o JAC voltou a passar para a frente
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16 Dezembro de 2011

Andebol

Xico fora da Taça de Portugal
Juniores: Finalmente a 1ª vitória

Carlos Gomes
TEXTO

A equipa do Xico Andebol
protagonizou (pela negativa) a
grande surpresa dos 1/8 de final
da Taça de Portugal ao deixar-se
derrotar, e por números bem elevados, pelo Marítimo, equipa
que disputa o nacional da 2ª divisão.
Havíamos avisado de que as
equipas continentais experimentam sempre algumas dificuldades quando se deslocam à Ilha da
Madeira, por variadas razões, uma
das quais, principalmente durante
o Inverno, é o clima daquela ilha
paradisíaca do Oceano Atlântico. Mas, daí a podermos pensar
que o Xico fosse capaz de perder

por uma diferença de 9 golos, vai
uma distância abissal…
Mas, pronto. Aconteceu. E,
agora não vale a pena chorar sobre o leite derramado…
À excepção do resultado do
Xico todos os outros resultados
foram normais, com as equipas
mais apetrechadas a levarem a
melhor sobre os seus adversários, ainda que o Belenenses tenha tido dificuldade em ultrapassar o ISMAI, o que só aconteceu após a realização de um prolongamento. Seguem-se agora
os 1/4 de final, cujos jogos apenas se realizarão a 21 de Janeiro
(ver peça à parte).
Entretanto realizaram-se a
meio da semana passada os restantes jogos da 14ª jornada do

Andebol 1, cujos resultados foram os esperados, pese embora o
jogo Águas Santas vs ABC ter
terminado com a vitória
tangencial da equipa da Maia,
com a curiosidade de o resultado final (17-16) mais parecer o
resultado ao intervalo. Nos restantes jogos Madeira SAD,
Sporting e F.C. Porto não sentiram grandes dificuldades para
levar de vencida A.C. Fafe,
ISMAI e S.Bernardo, respectivamente.
Esta 4ª feira realizou-se a 15ª
jornada, excepção feita ao Xico
vs Madeira SAD, que foi adiado
para 25 de Janeiro (ver peça à parte). Pensamos que, salvo qualquer surpresa, que teria que ser
das grandes, Benfica, ABC, F.C.

Porto, Sporting e Águas Santas,
não deverão ter tido grandes dificuldades para vencerem A.C.
Fafe, Sp. Horta, ISMAI,
Belenenses e S.Bernardo, respectivamente.
Esta semana realizam-se mais
2 jornadas antes das (enormes)
férias de Natal. Assim, este sábado realiza-se a 16ª jornada, estando
reservada para a próxima 4ª feira
a 17ª. Ao Xico estão reservados 2
jogos de elevado grau de dificuldade ao deslocar-se (amanhã) ao
terreno do Sporting e ao receber
na 4ª feira (21,00 horas) o F.C.
Porto. É óbvio que o favoritismo
é total para os adversários da equipa
vimaranense. Mas esperamos uma
presença condigna dos pupilos de
Nuno Santos.

Em relação aos restantes jogos das 2 jornadas destaque para o
Madeira SAD vs Benfica, de amanhã e para os confrontos Sporting
vs Madeira SAD e ABC vs Benfica,
na 4ª feira. Com interesse para a
classificação do Xico ainda os jogos Sp. Horta vs S.Bernardo, A.C.
Fafe vs ABC e Águas Santas vs
ISMAI, no sábado. E, S.Bernardo
vs A.C. Fafe e ISMAI vs Sp. Horta, na 4ª feira.
No nacional da 3ª divisão e,
tal como tínhamos já anunciado, não houve jogos na passada
semana. A prova retoma este sábado estando reservado para o
Fermentões um jogo no qual
não deve sentir qualquer dificuldade para somar os 3 pontos ao
receber o “lanterna-vermelha”

Afifense. De qualquer modo, é
preciso provar o favoritismo nos
40x20…
No nacional de Juniores o
Xico conseguiu, finalmente, alcançar a 1ª vitória ao ir à Cova
da Piedade derrotar o Ginásio do
Sul, ao qual, deste modo, entregou a incomoda “lanterna-vermelha”. Esperamos que esta tenha sido a 1ª de muitas vitórias,
de molde a que a equipa se afaste dos lugares de despromoção.
Este domingo a equipa tem
um jogo de grande dificuldade
ao receber (15,00 horas) o F.C.
Porto. No entanto, e pese embora o favoritismo da equipa
portista, não é líquido que seja
impossível um resultado positivo. Vamos ter fé…

Marítimo – 38 # Xico Andebol – 29

Difícil de acreditar…
Ficha Técnica
Jogo no Pavilhão do Marítimo (Funchal)
Árbitros: Nuno Francisco / Fábio Perregil
(Madeira)
MARÍTIMO – João Teixeira (Tiago Rodrigues,
Jorge Bettencourt), Eduardo Pinto, José Castro (2), José Franca (1), Sérgio Andrade (3),
Pedro Rodrigues (1), Bruno Nunes (5), Marco Gil (2), Márcio Abreu (11), António Franco
(3), Paulo Moura (2) e Diogo Gomes (8).
Treinador: FREDERICO MACHADO
XICO ANDEBOL – Ricardo Castro (Hugo
Fernandes), Gustavo Castro (7), José Teixeira,
Pedro Correia (4), Rui Oliveira, André Caldas (7), Luís Sarmento (6), João Gonçalves
(1), Nuno Gomes, Nuno Pacheco (2) e Jaime
Barreiros (2).
Treinador: NUNO SANTOS
Ao intervalo: 19 - 11

Não temos dúvidas de que
os adeptos do Marítimo teriam a (natural) esperança de
conseguir passar aos 1/4 de final da Taça de Portugal. Agora
do que temos a certeza é de
que, nem o mais optimista,
fosse capaz de imaginar vencer o jogo por 9 golos de di-

ferença…
De facto, era de todo em
todo impensável que, apesar de
toda a qualidade da equipa insular (que é líder incontestada
da zona Sul da 2ª divisão) fosse
capaz de infringir uma derrota tão dilatada frente a uma
equipa do Andebol 1. Mas, a
verdade é que foi capaz.
Mas, vamos a uma análise ao desenrolar do jogo, isto

Xico Andebol vs Madeira SAD adiado
São públicas as dificuldades que o IDRAM (Instituto do Desporto da Região Autónoma da Madeira) tem sentido para liquidar as
dívidas que tem para com a agência de viagens que trata das
deslocações das equipas madeirenses.
Tais dificuldades levaram a que a citada agência de viagens deixasse de dar crédito àquela entidade, pelo que têm sido vários os
jogos de equipas madeirenses no continente que, por tal motivo,
têm sido adiados.
É o caso do jogo Xico Andebol vs Madeira SAD, a contar para a
15ª jornada do Andebol 1, e que deveria ter-se realizado esta 4ª
feira. O clube madeirense pediu a compreensão dos responsáveis do
Xico, ao que estes, naturalmente, responderam afirmativamente.
Assim, o jogo em questão, irá disputar-se no próximo dia 25 de
Janeiro.

apesar de, naturalmente, não
termos estado presentes. A
partida iniciou-se numa toada de equilíbrio, como o provava o parcial de 2-2 verificado cerca dos 5 minutos.
Depois disso, o Xico teve uma
“branca” e sofreu 5 golos sem
resposta o que colocou o resultado nuns impensáveis 72. O técnico Nuno Santos
pediu um time-out, aos 12,50
minutos, o qual de nada valeu dado que o resultado ao
intervalo se cifrava em 19-11.

Na 2ª parte o Xico melhorou mas essa melhoria não
chegou para dar a volta ao resultado, conseguindo apenas
não deixar dilatar muito mais
o marcador. No final, a diferença de 9 golos traduzia o que
se havia passado dentro do
campo.
A única atenuante que, ao
que nos foi narrado, poderá
explicar uma exibição tão má
terão sido as dificuldades de
saúde de alguns atletas, uns
engripados e outros com problemas digestivos, provavelmente fruto de algum alimento que tenham ingerido
na véspera.
Naturalmente que não fazemos referências individuais
e quanto à arbitragem, ao que
nos dizem, o Xico terá tido
grandes motivos de queixa, o
que terá levado mesmo à
amostragem do cartão vermelho ao técnico Nuno Santos
que, deste modo, irá provavelmente ser castigado pela
FAP.
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ANDEBOL

Muitos jogos num fim-de-semana

niciados Masculinos
Campeonato Nacional da 2ª
Divisão - Fase Final
SL Benfica “B” 22 X GCO 26

I

Nesta jornada encontraram-se
duas equipas que ainda não
ganharam qualquer jogo nesta
fase do campeonato. Talvez por
isso o jogo não tenha tido a
mesma qualidade que, por
exemplo, o jogo da jornada
anterior com o Camões. Mesmo
assim, o GCO esteve sempre na
frente do marcador e controlou
o resultado durante toda a
partida. Teve várias oportunidades para se distanciar no marcador mais cedo, resultado duma
boa prestação defensiva na 2ª
parte mas desperdiçou inúmeras ocasiões de golo.
Foi uma vitória merecida com
uma exibição menos conseguida.
GCO 24 X GM 1º Dezembro 25
Este jogo assinalou o inicio da 2ª
volta. Comparando o resultado

do jogo da 1ª volta (perdemos
por 9 golos de diferença) com
este verificamos que houve
maior equilíbrio. Mas dizer apenas isso seria injusto para os
jogadores do GCO... A equipa de
Odivelas controlou toda a partida realizando uma excelente
exibição contra uma equipa que
esta época ainda não perdeu,
chegando ao intervalo a ganhar.
A 2ª parte do jogo foi, mais uma
vez, decisiva para o desfecho da
partida mas, ao contrário do
jogo com o Camões em que a
equipa perdeu o controlo do
jogo, desta vez manteve a concentração e a 9 segundos do fim
teve ainda uma oportunidade
para empatar o jogo, oportunidade essa que não foi aproveitada pela falta de experiência da
maioria dos jogadores do GCO.
As exibições e os resultados dos
últimos três jogos mostram que
esta equipa está a treinar bem e
revela evolução. Quando se
treina sempre no máximo da
intensidade e concentração, os
resultados acabam por aparecer.
Juvenis Masculinos
Campeonato Nacional da 2ª
Divisão - Fase Final
GCO 13 X Sporting CP “B” 35
No passado domingo, a equipa

de Juvenis Masculinos do GCO
recebeu a equipa do Sporting B,
num jogo onde se registou
novamente uma grande afluência de público, o que nos deixa
naturalmente satisfeitos. Depois
de na 1ª volta ter perdido por 16
golos (41-24), os jogadores da
equipa da casa entraram neste
jogo de forma receosa. Primeiro
devido ao anterior confronto
contra esta forte equipa do
Sporting B, depois devido à
crise de resultados que tem
afectado o rendimento destes
jovens atletas, fazendo com que
o seu desempenho fique
aquém do que conseguem
fazer. Enquanto os atletas
derem mais importância aos resultados negativos do que ao
que é necessário fazer para
corrigir os aspectos apontados

Fotografias: GCO

Com recurso às crónicas dos
respectivos treinadores aqui
deixamos uma imagem dos
jogos disputados no passado
fim-de-semana pelas várias
equipas de andebol do Ginásio
Clube de Odivelas

para a sua evolução, será difícil
alterar o actual estado das
coisas.
Desde cedo, a equipa do Sporting B mostrou que estava em
Odivelas para ganhar, entregando-se de forma abnegada
ao jogo, levando a que o resultado ficasse desnivelado logo
nos primeiros minutos.
Essa entrada forte da equipa
visitante demonstrou as grandes dificuldades da equipa do
GCO, tanto em termos defensivos como ofensivos. Perante
uma bem organizada defesa
leonina, o GCO revelou muitas
dificuldades na organização do
seu ataque, realizando imensas
falhas técnicas, nomeadamente
no capítulo do passe e recepção, e rematando de forma
muito precipitada e sem preparação. Quase sempre o resultado dessas falhas levava a que
o Sporting B fizesse golos em
contra-ataque.
Ao nível da defesa, para além
das dificuldades na recuperação
defensiva, a equipa do GCO
permitiu uma fácil organização
dos ataques adversários, possibilitando imensas situações de
finalização com fraca oposição.
O resultado ao intervalo era já
de 8-18. Na segunda parte, o
desnorte da equipa da casa
manteve-se, não tendo tido
capacidade de contornar as
dificuldades impostas pela
equipa do Sporting B, a qual foi
tranquilamente avolumando o
marcador, perante uma enorme
descrença revelada pelos atletas
da casa.
Pensamos que só há um caminho para inverter esta situação,

e esse caminho é o trabalho!
Cabe aos atletas dar uma resposta, trabalhando cada vez
mais e melhor. Apesar de não
ser fácil é preciso dar a volta por
cima e, acima de tudo, termos
prazer naquilo que gostamos de
fazer: Jogar Andebol!
Restantes resultados:
Minis/Bambis
GCO 22 X CD Mafra 18
Passos Manuel “A” 18 X GCO 17
GCO - 13- Passos Manuel “B” -12
Juvenis Femininos:
Campeonato Nacional (jornada
dupla)
9ª Jornada: Porto Salvo 26 X
GCO 16
10ª Jornada: GCO 13 X Passos
Manuel 20
Próximos jogos:
Infantis Masculinos
Campeonato Nacional - Fase
Final
1ª Jornada
CF Os Belenenses “A” x GCO
Sábado, 17 Dezembro, 12h00
Pavilhão Acácio Rosa
Iniciados Masculinos
Campeonato Nacional da 2ª
Divisão - Fase Final
7ª Jornada
CD Mafra x GCO
Sábado,17 Dezembro, 15h00
Gimnodesportivo de Mafra
Juvenis Masculinos
Campeonato Nacional da 2ª
Divisão - Fase Final
7ª Jornada
CD Mafra x GCO
Sábado,17 Dezembro, 1900h
Gimnodesportivo de Mafra
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Andebol: II Divisão

Vitória defronta Paço D’Arcos
amanhã no «Antoine Velge»

Amanhã, pelas 18.00 horas, no Pavilhão Antoine Velge, o Vitória defronta o «sete» do Paço D’Arcos em
jogo a contar para a 12.ª jornada
do Campeonato Nacional da II Divisão/Zona Sul. O Paço D’Arcos, oitavo classificado, com 19 pontos, face
aos vitorianos que estão em sexto

com 21 pontos, é um adversário ao
alcance da equipa comandada por
Ricardo Palma que assim tem oportunidade de dar mais um passo
para definir uma situação de tranquilidade nesta temporada, ainda
que longe das possibilidades de
apuramento para a Fase Final.
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ANDEBOL
Nacional de Juvenis
femininos

Pateira 10
Sanjoanense 60
Sanjoanense: Ana Araújo, Eva
Silva, Ana Horta, Patrícia Silva,
Ana Silva, Francisca Duarte,
Raquel Correia, Rita Silva, Carolina Silva, Maria Machado, Carla
Oliveira, Ana Ribeiro, Rita Neves,
Maria Leite.
Treinador: Hélder Vieira.

Num encontro que já
se previa fácil para a Sanjoanense, a única nota de
destaque do jogo foi o alto
rigor imposto pelo árbitro.
A partida acabou por ter
pouca história, tendo sido
dominada na totalidade
pela equipa de S. João da
Madeira, que venceu sem
grandes dificuldades.
Nacional de Juvenis
femininos

Sanjoanense 33
Valongo 28
Sanjoanense: Ana Araújo, Eva
Silva, Ana Horta, Patrícia Silva,
Ana Silva, Francisca Duarte,
Raquel Correia, Rita Silva, Carolina Silva, Maria Machado, Carla
Oliveira, Ana Ribeiro, Rita Neves,
Maria Leite.
Treinador: Hélder Vieira.

O encontro era esperado com alguma expetativa

já que estavam frente a
frente duas das melhores
equipas de Aveiro. No primeiro tempo, a Sanjoanense conseguiu superiorizarse, chegando ao intervalo
na frente do marcador
(17-12). Na segunda metade do encontro, as duas
formações mantiveram o
mesmo ritmo acabando
por sair vencedora a equipa
alvinegra.
Nacional de Iniciados
femininos

CA Leça 30
Sanjoanense 20
Sanjoanense: Joana Ferreira,
Sofia Silva, Beatriz Leite, Inês
Tavares, Ana Mendes, Andreia
Fernandes, Maria Leite, Liliana
Brandão, Eulália Silva, Sara Andrade, Joana Alves, Ana Sá, Ana
Gomez, Lúcia Vieira.
Treinador: Nuno Silva.

Com uma primeira parte um pouco apagada, a
Sanjoanense partiu para o
segundo tempo com poucas possibilidades de discutir o resultado. Apesar
da formação alvinegra ter
estado melhor na última
etapa, a vitória ficou com o
conjunto local.
Nacional de Infantis
femininos

Pateira 12
Sanjoanense 41
Sanjoanense: Ana Ferreira, Carla Moreira, Cláudia Moreira, Ana
Resende, Ana Vieira, Andreia
Santos, Rita Leite, Eulália Silva,
Mariana Rocha, Andreia Fernandes, Carolina Pereira, Francisca
Silva, Joana Alves.
Treinador: Rui Andrade.

nervosas e com uma defesa desconcentrada, situação aproveitada pelas adversárias para chegarem
ao intervalo em vantagem
(7-9). Na segunda parte, a
Sanjoanense entrou mais
concentrada e motivada
virando o resultado a seu
favor.

Num encontro que
poderia ter sido complicado, a Sanjoanense entrou
bastante concentrada na
partida acabando por tornar o jogo fácil, e vencer,
sem dificuldade, com um
resultado expressivo.
Nacional de Infantis
femininos

Sanjoanense 17
Salreu 15
Sanjoanense: Ana Ferreira, Carla Moreira, Cláudia Moreira, Ana
Resende, Ana Vieira, Andreia
Santos, Rita Leite, Eulália Silva,
Mariana Rocha, Andreia Fernandes, Carolina Pereira, Francisca
Silva, Joana Alves.
Treinador: Rui Andrade.

Encontro importante
para a Sanjoanense que,
em caso de vitória por mais
de quatro golos, passaria
para o segundo lugar da
classificação. No entanto,
as alvinegras entraram
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andebol: jorge rito feliz
no regresso a braga
O alcobacense Jorge Rito foi feliz no regresso a Braga, desta feita com as cores do
Benfica. Os encarnados derrotaram o ABC,
por 28-24, com o nazareno Inácio Carmo,
também ele um ex-academista, a somar 2
golos na partida. Com esta vitória, o Benfica apurou-se para os quartos-de-final
da Taça de Portugal, num encontro muito
especial para Jorge Rito, que representou
o ABC durante 24 anos. No final do jogo, o
técnico recebeu aplausos do público, um
ramo de flores e um cachecol do clube
de Braga. E, ainda por cima, venceu a
partida.
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andebol

Juvenis do Ext. Dom Fuas
dividem liderança
Os juvenis masculinos do Ext. Dom Fuas Roupinho perderam uma soberana oportunidade
para consolidarem a liderança da zona 5 da 2ª
Divisão nacional, ao perderem, em casa, com
o CAI Conceição (19-27). As duas equipas têm,
agora, os mesmos pontos, mas a formação da
Nazaré tem menos um jogo realizado, o que
significa que possui o 1º lugar, dado que somará,
pelo menos, 1 ponto nesse encontro.
Em bom plano estão, igualmente, os juvenis
do Cister, que somaram dois triunfos consecutivos: depois de terem vencido no terreno
do CAI Conceição (30-21), bateram o Batalha AC
(49-14) e tem legitimidade para se intrometer
na discussão pela vitória na série.
No nacional de juvenis femininos, o Cister SA
foi vencer ao reduto do SIR 1º Maio B (40-13) e
subiu à 6ª posição da zona 5, enquanto o Ext.
Dom Fuas encaixou duas derrotas, diante de JAC
Alcanena (13-38) e CB Castelo Branco (18-20).
No campeonato nacional de iniciados femini-

2ª divisão (M) zona 5
RESULTADOS 16ª jornada
	Batalha AC-Albicastrense 14-31
Conceição-Cister
21-30
	NDA Pombal-Ext. Dom Fuas 28-28
Sismaria-Académica
30-3
Sp. Caldas-Juve Lis
16-20
RESULTADOs 17ª jornada
Académica-SIR 1º Maio 6-39
Cister-Batalha AC 49-14
Conceição-Ext. Dom Fuas 27-19
Juve Lis-Sismaria
30-10

Juvenis

CLASSIFICAÇÃO
			
J V
1	Ext. Dom Fuas 15 11
2 Conceição
16 11
3 Cister
15 11
4 SIR 1º Maio 15 11
5 Juve Lis
16 8
6	NDA Pombal 15 6
7 Albicastrense 15 7
8 Sp. Caldas 14 7
9	Batalha AC 16 4
10 Sismaria
15 3
11 Académica 16 0

E
2
1
1
1
2
2
0
0
1
0
0

D GM GS P
2 466 32739
4 442 32339
3 490 33838
3 415 24838
6 408 35234
7 419 38529
8 354 33529
7 293 27228
11 34649025
12 287 373 21
16 141 61816

nos, a jornada não correu de feição às equipas
da região. O Cister foi perder ao reduto do 3
A - AAA (11-31), ao passo que o Ext. Dom Fuas
soçobrou na recepção ao Batalha AC (9-14).
No nacional de infantis masculinos, os andebolistas da Nazaré perderam, em casa, com a
Juve Lis (16-20) e seguem a meio da tabela.
Nos infantis femininos, o Ext. Dom Fuas
foi vencer à Batalha (14-11) e ocupa o 3º lugar
da zona 5.
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Andebol

Apuramento para o Campeonato
do Mundo de Andebol
estreia Centro Multiusos de Lamego

O

novo
Centro
Multiusos de Lamego vai receber
o primeiro jogo de alta competição já no dia 4 de Janeiro
com a realização do Portugal/
Turquia, inserido na qualificação para a fase final do
Campeonato do Mundo de
Andebol em seniores masculinos. O encontro começa às
20h15 e terá transmissão em
directo na RTP2.
O jogo que vai opor as duas
selecções marca a estreia do
moderno Centro Multiusos
de Lamego como palco de
grandes competições desportivas, um equipamento

que também está apetrechado para acolher eventos culturais e de lazer, bem como
iniciativas de apoio às actividades empresariais e de promoção de produtos locais e
regionais.
Durante a cerimónia de
assinatura do protocolo de
colaboração entre a autarquia
de Lamego e a Federação de
Andebol de Portugal (FAP),
Francisco Lopes enfatizou
que este jogo de qualificação
de acesso ao Campeonato do
Mundo é “uma oportunidade de dar visibilidade a uma
modalidade muito praticada no concelho, através do

Andebol Clube de Lamego,
um dos nossos maiores clubes”. As entidades organizadoras esperam agora que cerca de 1500 pessoas assistam
a este encontro que deverão
desembolsar 2€ cada uma
e, desta forma, também terem direito à oferta de uma
t-shirt comemorativa deste
dia desportivo.
Na preparação para o embate de 4 de Janeiro, a selecção lusa permanecerá quatro
dias na cidade de Lamego,
durante os quais deverá realizar treinos abertos ao público e fazer visitas a diversos
estabelecimentos de ensino.

Esta partida é a primeira de
um conjunto de quatro que
a selecção das quinas disputa
com o objectivo de garantir a
presença no 23º Campeonato
do Mundo de Andebol que
decorrerá em Espanha. Para
além de Portugal e da Turquia, a Ucrânia também integra este grupo.
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Lourenço Costa
homenageado

A

quando da sua
festa de Natal, o
Sport Vila Real
e Benfica prestou uma justa homenagem a Lourenço
Costa. Figura incontornável
do Andebol Vila-realense
e mesmo Nacional, o Doutor como carinhosamente é
conhecido no seio da modalidade continua a desempenhar as suas funções na
modalidade como dirigente
e treinador.
Na sequência de jogos entre
as equipas de Infantis e as

mães e irmãs de atletas, dos
Iniciados a jogarem com os
pais e irmãos de atletas e da
equipa de Juvenis a jogarem
com ex-atletas (veteranos)
foi entregue a Lourenço
Costa uma camisola do SL
Benfica autografada pelos
actuais e ex-atletas que ao
longo de gerações passaram
pelas suas mãos.
A Direcção da AAVR
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ANDEBOL | CAMPEONATO NACIONAL 2ª DIVISÃO JUVENIS

Regresso às vitórias
SPORTING DAS CALDAS

23

Alinharam pelo SCC: Ricardo Clérigo, Diogo
Pedro “cap”, Hugo Correia, Miguel Schon,
Henrique Ventura, Ivo Rocha, Mihail Pavalachi,
David Couto, Henrique Gil.
Treinador: Henrique Inglês. Directores: Victor
Silva, Marinela Pinto

AC SISMARIA

18

No passado Sábado realizou-se mais
uma jornada do campeonato nacional,
colocando frente-a-frente as equipas
juvenis do SC Caldas e do AC Sismaria.
Os caldenses traziam para este jogo
muito ambição em voltar às vitórias, e
mesmo sem poder contar com o central João Silva, entraram muito bem no
jogo, conseguindo desde cedo uma vantagem de quatro golos, a reacção dos
Leirienses não se fez tardar, colocando
muita garra em campo, foram conseguindo equilibrar o jogo, ia valendo a
boa exibição do guarda-redes caldense, nomeadamente, defendendo muitos remates dos pontas da equipa de
Leiria. Facto esse que deu confiança
aos nossos jovens que controlaram
sempre o jogo, nunca estando a vitória
caldense em causa. De salientar a gran-

Bom resultado da equipa caldense
de rotação de atletas na equipa do SCC,
estando a qualidade de jogo sempre
presente. Ficamos com as breves palavras do técnico caldense: “Foi um bom
resultado, precisávamos muito deste
resultado para nos dar confiança, jogámos contra uma jovem equipa com
atletas de grande futuro e que já demonstram alguma qualidade. Ainda
temos coisas a melhorar, principalmen-

te no ataque, temos o 2º pior ataque,
mas por outro lado, temos a 2ª melhor
defesa, com melhorias no ataque, podemos aspirar a lugares mais altos,
para já estamos no 5º lugar, mas acredito que até final da época consigamos lutar pelos primeiros 3 lugares!”
Próxima jornada em casa
Dia 1 Dezembro (Feriado)11 horas,
pavilhão da Mata SC Caldas-1º Maio
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Decepcionante
BATALHA

26

SC CALDAS

24

Ricardo, Diogo “cap”, Henrique, Ivo, Hugo,
Periquito, David, Micha
Técnico: Henrique Inglês. Directores: Mário
Couto e Marinela Pinto

No passado Domingo a equipa juvenil do SCC viajou até à Batalha para
defrontar a equipa local em mais uma
jornada do campeonato nacional, jogo
este em que se esperava uma vitória
dos caldenses! Mas como para vencer qualquer jogo é preciso muita
entrega e ambição, e os atletas da
nossa cidade não demonstraram tal,
nunca conseguindo suplantar a ausência do melhor marcador da equipa, o lateral Miguel Schon, os atletas
do Batalha foram justos vencedores,
demonstrando que o nome de uma

Os caldenses tiveram um jogo infeliz

equipa e os resultados anteriores não
vencem jogos. Pode ser que sirva de
lição para os nosso jovens, tal como
podemos constatar nas palavras do
seu técnico: “Esta derrota hoje pode
servir de grande lição para os meus
atletas, não se deve subestimar nenhuma equipa. E para além disso temos de ser fortes suficientes para
conseguirmos jogar e vencer mesmo com ausência de alguns atletas.
Hoje foi como um despertador para
a minha equipa, acredito muito que
o próximo jogo seja completamente
diferente!”
Próxima jornada
SC Caldas vs Sismaria AC - Sábado dia 19 pelas 11h no pav da escola
Secundária Rafael Bordalo Pinheiro
Agradecimento ao Forno do Avô
e a A. Marques pelos fornecimento
dos lanches.
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Vitória e empate para o Catarinense
ANDEBOL ALMEIRIM

15

CATARINENSE

36

Margarida Jacinto (GR), Ana Fortunato (1), Rita
Rosário (8), Sara Forte (3), Joana Mateus (2),
Sara Funcheira (3), Ana Pinto (3), Margarida
Batista (16)
Técnicos: Joel Coito, Telmo Gonzaga
Dirigentes: Paulo Pinheiro, Nicole Almeida,
Nelson Costa
Ao intervalo 4-16

O clube A.R.C. Catarinense deslocou-se no passado dia 29 de Outubro
a Almeirim, onde jogou contra 3A.
ASS-Andebol Almeirim. No primeiro
tempo as jogadoras defenderam
muito bem, mantendo um ritmo agradável, onde nunca se deixaram ir
abaixo, defendendo de forma consistente e agressiva. No segundo
tempo talvez, pelo já acumulado resultado e consequentemente cansaço das mesmas, já que o A.R.C.C.
deslocou-se a Almeirim com apenas
8 jogadoras, estas deixaram-se ir um

pouco abaixo, baixando a concentração, começando assim a surgir
erros defensivos e atacantes, com
algumas percas de bola. Sendo que
as únicas dificuldades foram criadas pelo próprio. Ainda assim o
A.R.C.C. finalizou o jogo com um resultado favorável de 15-36.

ANSIÃO

15

CATARINENSE

15

O A.R.C. Catarinense deslocou-se
a Avelar, concelho de Ansião, no passado sabado, para jogar a 7ª jornada,
sendo que na 6ª folgou. O
A.R.C.C. apresentou-se forte desde
o inicio, jogando sempre no máximo
das suas capacidades, disputando
bem cada lance, sempre com uma
mentalidade agressiva a defender,
efetuando bem os deslizamentos
defensivos e com uma enorme entre-ajuda. Resultando num muito

bom jogo em termos defensivos
anulando o ataque adversário, que
note-se dizer é do nivel do A.R.C.C..
No ataque as coisas já não funcionaram tão bem, já que o A.R.C.C.
cometeu (e neste jogo deve ter chegado a um recorde) um número exorbitante de falhas técnicas, o que levou a que o adversário finalizasse
inúmeros contra ataques e ou ganhasse a posse da bola. Ainda assim
a 1 minuto do fim o A.R.C.C. ganhava por 14-15 e tendo a posse de bola

não conseguiu prolongar o tempo de
ataque por falta de alguma maturidade/experiência, o que levou a uma
não preparação ataque, falhando o
golo e dando a posse de bola ao adversário que empatou o jogo a finalizar a partida. Ainda assim o
A.R.C.C. mostrou que está com um
agradável nível defensivo, tendo só
de melhorar o jogo coletivo e algumas falhas técnicas, sendo que tudo
isto é possivel, já que o “querer” é
poder. Joel Branco

Página 63

