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CANOAGEM

Colégio de Gaia
afastado
O »O Colégio de Gaia foi afastado da
Taça Challenge de andebol feminino,
ao perder com o Guardés, por 32-22,
em Espanha, na 2.' mão dos oitavos.
Em casa a equipa tinha perdido por
quatro (26-30), o que perfaz total de
48-62 desfavorável ás lusas. H. C.
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mais desporto

ANDEBOL

NACIONAL

Treinador José Tomai assegura que o Passos Manuel vai continuar a lutar pelas vitórias

«A próxima
viagem vai ser
mais difícil»
Um dia depois do acidente, treinador do Passos Manuel falou com
A BOLA o Equipa feminina ainda não tem data para voltar aos treinos
ror
HUGO COSTA

AIS de 24 horas passadas sobre o enorme
susto que foi o despiste na Autoestrada n.°1,
na zona de Aveiras de
Cima, do autocarro em que a equipa sénior feminina do NAAL Passos Manuel se fazia transportar
para o Porto — do qual resultaram
apenas ferimentos ligeiros em alguns ocupantes e um ferido grave
numa das duas viaturas ligeiras
envolvidas —, o treinador, José Tomaz, assegurava a A BOLA estar a
equipa tranquila, ainda que sem
data para voltar aos treinos.
«Amanhã [hoje] haverá uma
reunião no clube, para que seja assegurado o acompanhamento psicológico. Somos humanos e aconteceu o anormal dentro da
normalidade, que é uma viagem
de autocarro. Já fiz milhares de

viagens, mas a próxima de autocarro vai ser mais difícil, naturalmente», expressou o treinador, 64
anos, ele próprio o passageiro que
anteontem mais cuidados inspirou, tendo sido transportado imobilizado ao hospital de Vila Franca e mais tarde transferido para o
de Santa Maria, em Lisboa, onde
lhe viria a ser dada alta já à noite.
«Para já, o importante é tratar
as mazelas físicas, pelo que só na
3.' [amanhã] ou 4.a feira iremos
definir o plano de treinos, pois algumas das jogadoras, mesmo não
tendo lesões graves, têm contraturas e dores. A principal preocupação é recuperar psicologicamente
e, depois, continuar a lutar pelas
vitórias. Faz parte da vida», reforçou o técnico que, em 2000/01,
sagrou o Sporting campeão nacional de andebol. «Eu próprio ainda sinto dores musculares e cada
uma terá o seu tempo para recuperar. Pelas caraterísticas deste aci-

dente, com capotamento, normalmente o desfecho é nefasto. Fomos felizes, ajudaram-nos em conjunto e eu, pessoalmente, tive
acompanhamento de extrema correção nas unidades hospitalares»,
realçou, ainda com todas as emoções do ocorrido na memória:
«Quando dei por mim estava a
pensar: o que vai acontecer?»
Tomai sabe que o seu grupo é
forte e tudo fará para voltar em breve aos campos: «Há uma união muito forte entre elas. Temos estado em
contacto, assim como com o presidente do clube, José Emídio. Houve enorme satisfação por todo o
apoio que nos foi enviado, desde as
associações e clubes à Federação.»
O Passos Manuel, atual 9.º classificado na La divisão feminina, tem
agendado jogo em Gaia, com o Colégio, sábado (18.30 h) e deslocação
à Juve Lis, dia 25, recebendo o Alavarium a 4 de março, o Santa Joana dia 25 e o Maiastars a 26.
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Andebol
do Marítimo
empata
no reduto
do Boavista
O Marítimo concluiu ontem a
sua jornada dupla a Norte, em,
jogos a contar para o Campeonato Nacional da II Divisão
masculina em andebol ao conquistar um empate no reduto do
Boavista a 27 golos.
Os verde-rubros não entraram
da melhor maneira no encontro
e viriam a ir para o intervalo a
perder por uma desvantagem de
seis golos (17-10). Contudo nos
últimos 30 minutos a equipa
orientada por Paulo Vieira deu
uma excelente resposta e veio a
equilibrar a partida até final, podendo mesmo vir a alcançar a
vitória, mas não foi feliz nos segundos finais, pelo que o resultado terminou com o empate a
27 golos.
Com 15 jogos já disputados os
maritimistas ocupam o terceiro
lugar agora com 33 pontos.
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Selecção da Madeira
fica-se pela primeira fase
A Madeira estreou-se no passado
fim-de-semana no Torneio de selecções regionais femininas em
andebol.
A selecção insular de iniciados
participou na primeira fase da
competição, na zona 2, que veio
a ser disputada em Loulé e onde
acabou por fechar o evento no
quarto e último posto, ficando
assim afastada de rumar à fase
seguinte.

Medindo forças com as selecções do Algarve, Leiria e Lisboa, o
conjunto madeirense acabou por
somar três derrotas. No jogo inaugural e frente à 'equipa da casa', o
conjunto orientado por António
Florido veio a perder por 22-16,
para no mesmo dia (sábado) defrontar Leiria e perder por 28-25.
Já ontem e diante de Lisboa as jovens madeirenses sofreram novo
desaire, agora por 34-25. P. V. L.

A Selecção da Madeira de iniciados não foi feliz na estreia nacional
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COLÉGIO DE GAIA AFASTADO
DA TAÇA CHALLENGE
O Colégio de Gaia foi ontem
afastado da Taça Challenge de
andebol feminino, ao perder novamente com o Mecalia Guardés, agora por 32-22, em Espanha, na segunda mão dos oitavos de final.
Depois de perderem em casa
por quatro golos (26-30), as
gaienses tinham missão complicada e acabaram novamente derrotadas, agora por 10 de
diferença, o que perfaz um total de 48-62 desfavorável às
lusas.
Carolina Monteiro e Patrícia
Resende, ambas com cinco
golos, ainda lutaram contra o
«impossível», num desafio em
que Cerqueira Rodrigues e Romero Morais também marcaram por cinco vezes para as
espanholas. JM
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ANDEBOL caio DE GAIA
MINADO NA TAÇA ~GE
O Colégio de Gaia foi eliminado nos oitavos
de final da Taça Challenge ao perder em
Espanha, na segunda mão, por 32-22, frente
ao Atlético Guardes. A única equipa portuguesa feminina ainda presente nas competições da EHF já fora derrotada em casa, no
primeiro jogo (26-30). Carolina Monteiro e
Patrícia Resende, ambas com cinco golos,
foram as melhores marcadoras do Colégio.
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Rocha e Gilberto
perdem na Champions
AUGUSTO FERRO
••a OWisla Plock perdeu em

casa como Flensburgo por 3037, em jogo da 10.a jornada do
Grupo B da Liga dos Campeões
de andebol, embora Gilberto
Duarte tenha feito quatro golos e Tiago Rocha dois. A equipapolaca dosdoisportugueses
está no sexto posto, a última
posição que dá apuramento
para os oitavos de final.

Na Benelegue, o OCI Lions,
de João Jacob (cinco golos),
venceu em Visé (30-33) e o
Sasja, de Sérgio Rola (seis),
empatou com o Targos, a 29
golos. Na Hungria, o Csurgoi,
de Álvaro Rodrigues, perdeu
em Vaci por 26-24 e, na Proligue francesa, o Cesson-Rennes, de Ricardo Candeias e
Flávio Fortes, bateu oValence
por 28-25.

O Wisla
Piock, onde
jogamos
dois
portugueses, ocupa o
sexto posto
do Grupo A,
o último que
apura para
os oitavos
de final, a
quatro
jornadas do
fim desta
fase
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Andebol Colégio
da Gaia fora da
Taça Challenge
• O Colégio de Gaia foi,
ontem. afastado da Taça
Challenge de andebol feminino, ao perder novamente com o Mecalia
Guardés, agora por 32-22,
em Espanha. na segunda
mão dos oitavós de final.
No primeiro encontro, as
gaienses já tinham perdido, então por quatro golos
de diferença (26-30).
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ANDEBOL O Colégio de Gaia
foi afastado nos oitavos-definal da Challenge Cup feminina
pelo Mecalia Guardés, após
perder o 29 jogo em Espanha por
32-22.
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ANDEBOL

Gilberto e Tiago marcam
na Liga dos Campeões
ri Gilberto Duarte (4 golos) e Tiago Rocha (2) destacaram-se pelo Wisla Plock
mas perderam (30-37) na receção aos alemães do Flensburg na iaa ronda do Grupo A da Champions. A equipa polaca (6.3)
mantém-se na luta pelo apuramento.
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