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ANDEBOL 

Terceira ronda 
da EHF a sorteio 
9  Benfica e FC Porto conhecem 
hoje adversários que os separam 
da fase de grupos da Taça EHF 

O sorteio da 3.' ronda da Taça EHF não 
promete ser favorável a Benfica e FC Porto. 
que não são cabeças de série e poderão ter 
de defrontar equipas alemãs e espanholas, 
entre as quais o Granollers, de Jorge Silva, 
ou o Anaitasuna, de Filipe Mota. Goppingen, 
Melsungen e Magdeburg (Alemanha). Ade-
mar (Espanha), St. Raphael (França), GOG, 
Midtjylland (Dinamarca), Ribnica, Gorenje 
Velenje (Eslovénia), Bregenz (Austria), 
Maccabi Tel Aviv (Israel), Cocks (Finlândia), 
Tatabanya (Hungria) ou Azoty (Polónia) es-
tarão no caminho de águias e dragões a 19/ 
20 novembro (1.' mão) e a 26/27 (2.1. H. C. 
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AGENDA 

HOJE 
SURF 
TODO O DIA 
Moche Rip Curi Pro Portugal, 
10.a etapa do Circuito Mundial 
de Surf WSL, na praia Super 
Tubos, em Peniche, até dia 29. 

AMANHA 
ANDEBOL 
21h00 
Aguas Santas-Benfica, 8.a jor- 
nada do campeonato nacional. 

VAI ACONTECER: 
Informe agenda@cmjomal.pt  
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Equipa feminina
Óscar Freitas é o novo treinador
da Associação Cultural de Vermoim
Óscar Freitas assumiu o novo desafio ao
treinar a equipa da Associação Cultural de
Vermoim. Além da frequência do Curso de
Grau 4/ EHF Pro Master Coach, tem presen-
ça assídua em "Acções de Formação e
Orientações Técnicas" como formador e em
"Congressos Técnico - Cientificos" como
prelector sob a égide da Federação de An-
debol de Portugal (FAP - Formand.and,
SA).
Conta com décadas de experiência como
Coordenador Técnico, Técnico de Escalões
de Formação mas também com equipas seniores de I e II Divisão de Elite
Nacionais tendo desempenhado ainda funções de Técnico da Selecção
Nacional de Andebol Sub – 19 e de Técnico Nacional da Coordenação das
Selecções Jovens.
Licenciado em "Educação Física e Desporto" pela UTAD, Pós-Graduado
pela Universidade do Porto em “Treino e Desporto de Alto Rendimento” e
em "Especialização em Observação e Análise do Movimento” pela UTAD,
Óscar Freitas é detentor de uma extensa experiência docente onde se so-
mam a décadas de Professor do Quadro, funções como Orientador de Es-
tágios de Mestrado, Coordenador do Cursos Profissionais, Avaliador do
Desempenho Docente, Orientador de Estágios Pedagógicos entre múlti-
plas outras funções de direcção e coordenação.
O treinadora assume agora a direcção da equipa sénior Feminina do ACV
Andebol Clube constituindo uma grande aposta do clube famalicense.

§andebol

DR

Óscar Freitas
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BEIRA-MAR                                    26

Treinador: Eugénio Bartolomeu.
Diogo Portas; Ruben Valente (3), Diogo
Coelho (1), André Marques (2), Afonso
Neto (2), Rodrigo Cunha (3) e Felino
Lopes (4) - sete inicial - Paulo Alô, André
Cruz, Ricardo Senos (3), Bruno Morgado
(1), Carlos Oliveira (1), Mlinarzik
Lourenço (1), Bernardo Gonçalves (5),
João Mieiro e Sérgio Costa.

MONTE                                              26

Treinador: Carlos Tavares.
Carlos Belo; José Oliveira (4), Pedro
Lopes (2), Marco Tavares (5), Pedro
Pereira (6) e Marcelo Ferreira (4) e
Daniel Cascais - sete inicial - Paulo
Fonte, Diogo Andrade, António Ruela
(5), José Rodrigues, Rafael Pinho e Car-
los Abreu.

Pavilhão Gimnodesportivo de
Angeja, em Albergaria-a-Velha.
Assistência: cerca de 200 espectadores.
Árbitros: André Andrade e Telmo
Neves (A.A. Aveiro).
Oficial de mesa: Rosa Pontes (Aveiro).
Ao intervalo: 14-11.

Avelino Conceição

Jogo grande em perspectiva en-
tre duas equipas que subiram à
2.ª Divisão Nacional, de formas
diferentes - o Beira-Mar garan-
tiu a promoção directa e o
Mon te disputou o apuramento
- mas que se apresentam esta
época com ambições idênticas,
ou seja a manutenção neste
campeonato.

Beira-Mar e Monte fizeram
jus à condição de um “derby”

aveirenses, quase sempre bem
jogado, onde a equipa “auri-ne-
gra” a saiu melhor nos primei-
ros minutos, mas sempre com
a resposta positiva da formação
da Murtosa, que nunca deixou
“fugir” no marcador seu adver-
sário, que foi para o intervalo
com apenas três golos de van-
tagem (14-11).

Na segunda parte, o Monte
entrou mais desinibido, criando
problemas ao sector defensivo
aveirense, que foi compensan -
do com os remates de primeira
linha que lhe permitiram ter
uma boa eficácia. Só que, com
um parcial de 5-0 resultante da
intensidade posta em jogo, a
equipa murtoseira igualou o
marcador a 18 golos e provocou
a intranquilidade dos beirama-
renses, que não mais descola-
ram do adversário.

Jogando-se agora taco-a-ta -
co, com golo cá, golo lá, esta
competitividade gerou alguma
ansiedade entre os adeptos de
ambas as equipas, já que se pre-
via a incerteza quanto ao ven-
cedor de uma partida carregada
de emoção, ou não tivesse sido
de gran de qualidade o andebol
posto em prática pelos dois
conjuntos.

Realce para a excelente pres-
tação na baliza do Monte do jo-
vem Diogo Andrade na segun -
da parte, aliada à mão certeira
de Pedro Pereira (seis golos),
que foi o melhor marcador da
partida. Já o Beira-Mar mostrou
ser uma equipa muito coe sa,
sempre fortemente apoiada por
uma claque incansável negra.

Arbitragem correcta num jo -
go em que os jogadores se res-
peitaram mutuamente. |

Empate até seria
justo se tivesse
sido verdadeiro
Equilíbrio Beira-Mar e Monte empataram em termos
oficiais, mas um erro da mesa na atribuição de um golo
aos “auri-negros” não dá como certo o resultado final

Andebol
2.ª Divisão Nacional

“Derby” em Angeja foi equilibrado e não merecia “casos”

ARQUIVO
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INSÓLITO Esta partida fica
marcada por dois casos que
influenciam a contabilidade
dos golos. O primeiro quando
o marcador assinalava 11-8 e
foi necessário proceder à rec-
tificação do resultado, por falta
de um golo não averbado à
equipa do Monte, sendo feita
a correcção, mas erradamente
em dois golos; o segundo sur-
giu aos 17 minutos da segunda
par te, quan d o o marcador as -
sina la va uma igualdade (18-18).

A equipa aveirense marcou um
golo que foi, contudo, atribuído
ao Monte, que ficou em van-
tagem por um golo, quan do na
ver dade o resultado correcto
se ria de 19-18 a favor dos “auri-
negros”.

Esta situação manteve-se até
final, o que originou muitos
protestos dentro e fora do re-
cinto de jogo, deixando a in-
certeza entre os presentes no
pavilhão de Angeja qual o ver-
dadeiro resultado, apesar do

26-26 final assinalado pelo
marcador electrónico.

Face à nossa contabilidade,
e apesar de termos seguido os
dados oficiais da ficha de jogo,
o resultado final certo seria 27-
24, que significaria a vitória do
Beira-Mar. O clube “auri-ne-
gro” vai agora avançar com um
protesto junto da Federação de
Andebol de Portugal para re-
clamar mais um caso que não
é inédito em jogos disputados
na região.AC

Resultado final do “derby”
não corresponde à realidade
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:4   Leões com o melhor início 
desde que voltaram à I Divisão 

Sporting bate 
recorde próprio 
Equipa leonina está a fazer 
o melhor arranque desde 
2006/07, época em que 
voltou a jogar no principal 
escalão, com oito vitórias. O 
recorde é do FC Porto, com 
z4 jogos sempre a ganhar 

RUI GUDUIRMEI 
••• Com oito vitórias em 
igual número de jornadas, este 
é o melhor arranque de cam-
peonato do Sporting desde 
que regressou ao principal es-
calão, em 2006/07 - antes es-
tava na denominada Divisão 
de Elite-, ou seja, há nove tem-
porada s. Um começo forte, 
com o elevado investimento 
no plantel para esta época 
(sete reforços, sendo seis es-
trangeiros e todos de grande 
nomeada) a dar desde já resul-
tados. 

Nas nove temporadas ante-
riores, o melhor que os leões 
conseguiram a abrir° campeo-
nato foi cinco vitórias, na épo-
ca passada, tendo, à sexta jor-
nada, perdido, em casa, com o  

FC Porto (26-27, numa partida 
jogada no Seixal). A pior foi a 
de 2008/09: quatro derrotas 
seguidas logo entre a segunda 
e a quinta rondas. 

Este ano, apesar de ainda não 
ter defrontado FC Porto - é já 
no próximo sábado, às 18 ho-
ras, no Dragão Caixa - nem 
Benfica, mas tendojá idoa Bra-
ga medir forças com o ABC, os 
homens deZupoEquisoain es-
tão a fazer uma campanha 
imaculada, o mesmo aconte-
cendo com o FC Porto, a outra 
equipa que também ainda só 
ganhou, mas tendo um jogo a 
menos - amanhã (21h00), em 
Braga, com o ABC. Recorde-se 
que o recorde de vitórias no 
campeonato é pertença dos 
dragões, do ano passado, com 
24 jogos seguidos a ganhar. 
M OITO VITORIAS 
Sport~s Santas 26-22 
Doa Hora-Sporting 17-39 
SPOrtIng-AC Fate 34-22 
ARC•SportIng 29-38 
Sp.Horta-Sporting 18.27 
SportIngAr- São Manada 35-18 
Arsenal-SportIng 29-38 
Sporting-Madeira SAD 34-26 

Sérvio Ivan Kikcevic é uma das estrelas do Sporting 
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FC Porto e Benfica 
em sorteio na EHF 
AMOITO PERRO 
••• FC Porto e Benfica co-
nhecerão hoje, através de sor-
teio, os respetivos adversários 
da terceira eliminatória da 
Taça EHF, a que apura para a 
fase de grupos. 
Asequipasportuguesas, co mo 
asoutras14queultrapassaram 
a segunda ronda, estào no pote 
2 e irão encontrar um dos 16 
clubes que só agora entram 
em prova. Nesse lote, ha con-
juntos que poderão tornar-se  

adversários muito complica-
dos, como os espanhóis do 
Ademar Leon, Granollers e 
Anaitasuna, os franceses do 
Saint-Raphael, os alemães do 
Goppingen, Melsungen e 
Magdeburgo, e os polacos do 
Azoty-Pulawy. 

A primeira mão desta tercei-
ra eliminatória está agendada 
para o fim de semana de 19 e 20 
de novembro e a segunda dis-
puta-seumasemana depois, a 
26 e 27. 
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ANDEBOL. FC Porto e Benfica 
figuram no pote 2 no sorteio a 
realizar esta manhã (10 horas) 
para a terceira eliminatória da 
Taça EHF. A primeira mão 
realiza - se a 19/20 de novembro 
e a segunda mão terá lugar uma 
semana mais tarde, a 26 /27 
deste mês. 
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Quintana lança aviso 
©Alfredo Quintana, guarda-
redes do FC Porto, deixou um 
sério aviso para o encontro de 
amanhã fora frente ao ABC: "É 
sempre complicado competir 
no Pavilhão Flávio Sá Leite, mas 
vamos lá jogar como se fosse um 
pavilhão qualquer." 

O jogo refere-se à oitava jor-
nada do campeonato nacional 
e disputa-se a partir das 21 ho-
ras. Os dragões seguem na 
frente do campeonato, junta- 

mente com o Sporting, com 21 
pontos e o ABC é SQ com 16 
pontos, mas tem menos um 
jogo. 

"Depois do jogo que fizemos 
na Eslovénia é hora de mudar o 
chip e pensar no campeonato. 
No FC Porto só pensamos no 
ABC, pois é o próximo jogo que 
temos e queremos ganhar", 
avisou o guardião portista a 
propósito deste clássico da mo-
dalidade. o 
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