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Artística foi “esmagada” 
pelo Sporting

DERROTA A equipa da Artís-
tica de Avanca recebeu, na
quarta-feira à noite, o Sporting
para disputar um jogo que es-
tava em atraso devido à parti-
cipação do conjunto lisboeta na
Taça EHF.

A equipa de Avanca até entrou
bem e esteve, por duas vezes,
na frente do marcador. Con-
tudo, cedo a qualidade do Spor-
ting veio ao de cima, passando
em definitivo para o comando
do jogo. Ao intervalo, já vencia
por uns confortáveis 18-12.

Cinco golos em 30 minutos
Na segunda parte, a equipa da

Artística esteve irreconhecível,
não tendo marcado qualquer

golo nos primeiros 20 minutos,
e, consequentemente, o resul-
tado disparou, com os leões a
chegarem a ter 20 golos de van-
tagem. A equipa da casa marcou
apenas cinco golos em 30 mi-
nutos e acabou por perder por
17-34. Uma derrota que já se es-
perava, mas a exibição ficou
muito aquém do esperado pelos
muitos adeptos presentes. 

No Avanca, Tiago Cunha foi o
melhor marcador, com cinco
golos, ao passo que na turma
de Alvalade, Pedro Portela, com
oito golos, foi o artilheiro da
partida. Com mais esta derrota,
a equipa de Avanca continua na
última posição.

Amanhã, joga em Fafe para a
Taça de Portugal, voltando a ac-
tuar para o campeonato no dia
14, frente ao FC Porto. AC

Andebol
1.ª Divisão Nacional
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ANDEBOL: TAÇA CHALLENGE

Águas Santas no Kosovo
O Águas Santas vai defrontar a formação kosovar do 

KH BESA Famiglia nos oitavos de final da Taça Challenge 
de andebol, de acordo com o sorteio realizado ontem 
em Viena, na Áustria. Depois de ter ficado isento das 
rondas anteriores e sido cabeça de série no sorteio, 
o Águas Santas vai estrear-se na presente edição da 
prova frente ao KH BESA Famiglia.

Por seu turno, o Sporting vai disputar o acesso aos 
quartos de final da Taça EHF integrado no Grupo B, 
juntamente com Montpellier (França), Skjern (Dinamarca) 
e HC Zomimak (Macedónia).
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Andebol

Leões já têm adversários

O Sporting disputará o acesso aos
quartos de final da Taça EHF com o
Montpellier (França), HC Zomimak
(Macedónia) e o Skjern (Dinamar-
ca). Campeão europeu em 2003,
o Montpellier é o candidato a
vencer o grupo. O Sporting, recor-
de-se, venceu a Challenge em 2010.
A fase de grupos será disputada
em fevereiro e março de 2014
e apuram-se os dois primeiros.
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:.: Cláudio Pedroso: «Provámos ao FCPorto que não é invencível» - Andebol
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/

 
O lateral-direito do Benfica, Cláudio Pedroso, cotou-se como o maior carrasco do FCPorto, ao marcar 8
golos (80% de eficácia) na vitória (23-25) dos encarnados em pleno Dragão Caixa. Um triunfo que
acontece 23 anos depois e que vale a liderança isolada no Campeonato, concluídas 14 jornadas da
fase regular. "Foi muito importante ganhar, demonstrando a nós próprios que somos uma grande
equipa. Provámos ao FC Porto que ele não é invencível no Dragão", considerou o goleador, de 27
anos, apostando numa prova que foge há cinco anos para o rival. Mesmo assim, o meia-distância
lançado pelo falecido treinador Aleksander Donner acredita que esta temporada promete:"Na época
transata estive parado um mês e meio, devido a lesão, e custou-me não poder ajudar como queria a
equipa. Mas nesta temporada está tudo a correr muito bem ao nível individual, e o grupo está mais
unido, fazendo bons jogos. Queremos continuar a ganhar, porque é importante dependermos apenas
de nós. E, com este triunfo frente ao FCPorto, demos mais um passo para concretizarmos os
objetivos." Orgulho E por falar em Aleksander Donner, Pedroso não esqueceu os momentos passados
com o malogrado técnico: "Ele foi o revolucionário do andebol português e ajudou-me imenso a lançar
a minha carreira. Tenho um enorme orgulho em ter sido campeão com ele. Como toda a gente, tinha
defeitos e virtudes, mas era sempre respeitado pela qualidade do seu trabalho." Outro dos orgulhos de
Cláudio Pedroso é o Passos Manuel, clube em que foi formado:"Estou feliz pelo campeonato que o
Passos Manuel está a fazer, porque reencontro jogadores, agora na 1.ª Divisão, com quem jogava
quando tinha seis anos. Apesar de amadores, é fantástica a sensação de vê-los jogar tão bem contra
mim e contra os outros adversários." Águias à espera de um leão guerreiro Afastado o primeiro grande
obstáculo da 2.ª volta da fase regular do Campeonato, o Benfica já se encontra a preparar com todo o
cuidado o dérbi na próxima quarta-feira frente ao Sporting, em mais uma partida, da 15.ª jornada, em
que se discute a liderança. Cláudio Pedroso está ciente das dificuldades que as águias vão encontrar
frente a um dos adversários com quem já perderam nesta época:"O Sporting está mais forte do que
na temporada passada, pois tem mais equipa. Isso nota-se no campo, porque lutam até à última bola,
aliás como nós. E também estão moralizados pelo apuramento para a fase de grupos da EHF. Mas
vamos ser iguais a nós próprios mais uma vez, encarando o dérbi com toda a seriedade, de maneira a
vencer o nosso rival." Siga-nos no Facebook e no Twitter.
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:.: Frederico Santos: «Vamos dignificar o Sporting» - Andebol
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Autor: A.R. O Sporting, que atingiu pela primeira vez na história a fase de grupos da Taça EHF, foi
integrado no Grupo B, tendo como adversários os franceses do Montpellier, os dinamarqueses do
Skjern e os macedónios do Zomimak. O sorteio realizou-se ontem em Viena de Áustria. Trata-se de
uma tarefa difícil para os leões que desejam chegar aos quartos-de-final, mas a equipa portuguesa é a
última cabeça de série. O treinador Frederico Santos foi pragmático:"Todos os grupos são difíceis,
equilibrados e competitivos, pois as equipas são muito fortes. Vamos estudar os adversários de países
com tradição e, jogo a jogo, dignificar a camisola do Sporting e do andebol português." Já o dirigente
do Montpellier, Robert Molines, ficou feliz por reencontrar o Sporting:"Vai ser bom voltar a jogar
contra eles passada uma década." O diretor do Skjern, Anders Dahl-Nielsen, disse que "vai ser um
desafio defrontar três equipas muito complicadas do Sul da Europa". Águas Santas no Kosovo O Águas
Santas vai debater-se com os kosovares do BESA Famiglia que se estreiam nos oitavos-de-final da
Taça Challenge. A 1.ª mão é na Maia (15 ou 16 de fevereiro) e a 2.ª no Kosovo (22 ou 23 do mesmo
mês). Siga-nos no Facebook e no Twitter.
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Goleador esteve brilhante ao anotar 8 golos com 80% de eficácia...
Por alexandre reis - Record
 
 [ler mais]
O lateral-direito do Benfica, Cláudio Pedroso, cotou-se como o maior carrasco do FCPorto, ao marcar 8
golos (80% de eficácia) na vitória (23-25) dos encarnados em pleno Dragão Caixa. Um triunfo que
acontece 23 anos depois e que vale a liderança isolada no Campeonato, concluídas 14 jornadas da
fase regular."Foi muito importante ganhar, demonstrando a nós próprios que somos uma grande
equipa. Provámos ao FC Porto que ele não é invencível no Dragão", considerou o goleador, de 27
anos, apostando numa prova que foge há cinco anos para o rival.Mesmo assim, o meia-distância
lançado pelo falecido treinador Aleksander Donner acredita que esta temporada promete:"Na época
transata estive parado um mês e meio, devido a lesão, e custou-me não poder ajudar como queria a
equipa. Mas nesta temporada está tudo a correr muito bem ao nível individual, e o grupo está mais
unido, fazendo bons jogos. Queremos continuar a ganhar, porque é importante dependermos apenas
de nós. E, com este triunfo frente ao FCPorto, demos mais um passo para concretizarmos os
objetivos."OrgulhoE por falar em Aleksander Donner, Pedroso não esqueceu os momentos passados
com o malogrado técnico: "Ele foi o revolucionário do andebol português e ajudou-me imenso a lançar
a minha carreira. Tenho um enorme orgulho em ter sido campeão com ele. Como toda a gente, tinha
defeitos e virtudes, mas era sempre respeitado pela qualidade do seu trabalho."Outro dos orgulhos de
Cláudio Pedroso é o Passos Manuel, clube em que foi formado:"Estou feliz pelo campeonato que o
Passos Manuel está a fazer, porque reencontro jogadores, agora na 1.ª Divisão, com quem jogava
quando tinha seis anos. Apesar de amadores, é fantástica a sensação de vê-los jogar tão bem contra
mim e contra os outros adversários."Águias à espera de um leão guerreiroAfastado o primeiro grande
obstáculo da 2.ª volta da fase regular do Campeonato, o Benfica já se encontra a preparar com todo o
cuidado o dérbi na próxima quarta-feira frente ao Sporting, em mais uma partida, da 15.ª jornada, em
que se discute a liderança. Cláudio Pedroso está ciente das dificuldades que as águias vão encontrar
frente a um dos adversários com quem já perderam nesta época:"O Sporting está mais forte do que
na temporada passada, pois tem mais equipa. Isso nota-se no campo, porque lutam até à última bola,
aliás como nós. E também estão moralizados pelo apuramento para a fase de grupos da EHF. Mas
vamos ser iguais a nós próprios mais uma vez, encarando o dérbi com toda a seriedade, de maneira a
vencer o nosso rival."
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Noruega sempre na rota de Angola
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06 de dezembro de 2013 09:58h
 
 As angolanas nunca conseguiram bater a Noruega, uma das potências europeias e mundiais da
modalidade.
 
 A seleção angolana sénior feminina de andebol pode queixar-se de ter "muito azar" na hora do sorteio
das grandes competições internacionais, pois regularmente "apanha" a super potência mundial e
olímpica Noruega.
 
 Em Zrenjanin, palco do Grupo C, a história repete-se: será na quarta jornada, às 20h15, no arena
Kristalna Dvorana.
 
 É um adversário do qual todos querem fugir, mas que poucos conseguem escapar. Por um lado, pode
ser proveitoso para as campeãs africanas defrontar as campeãs mundiais agora na fase preliminar, já
que na etapa mais adiante cruzar com as norueguesas tornar-se-ia "letal".
 
 Em cinco ocasiões, o máximo conseguido pelas angolanas foi perder por margem de seis golos e isto
sucedeu três vezes, tendo sido a última em 2011, no Brasil (20-26, com 10-16 ao intervalo). No
primeiro frente a frente entre ambas potências (africana e europeia/mundial), as nórdicas venceram
por 30-18 (margem de 12 tentos), nos Jogos Olímpicos de 1996.
 
 Só em 2005, em São Petersburgo (Rússia), a Noruega sentiu pela primeira vez o aperto de Angola,
devido ao rigoroso empate (16-16) ao intervalo, porém a maturidade e frieza das europeias superou o
entusiasmo inicial das rainhas de África, fixando o resultado em 30-36.
 
 No ano seguinte, a mesma seleção voltou ao caminho do "sete" nacional no Mundial2007, em França,
e manteve a tradição de ganhar novamente (26-32; 14-16), tendo Marcelina Kiala acabado em
terceiro lugar na lista de melhores marcadoras da competição e Angola no inédito sétimo posto.
 
 Quando se esperava o encurtar da diferença, Vivaldo Eduardo, o técnico angolano, levou um plantel
renovado para os Jogos Olímpicos de 2008 na China e com isso consentiu derrota (17-31) e a pior
margem (-14). Essa situação foi rectificada no Brasil2011, com 20-26, voltando à forma antiga.
 
 Se Angola manda em África, a Noruega domina o mundo. Por isso, acumula cinco títulos europeus,
dois Mundiais e igual número de ouro nos Jogos Olímpicos. Compará-las só pode ser mero exercício
desportivo, embora aqui seja um campo onde as surpresas acontecem.
 
 Com mais condições do que as melhores do andebol africano, cuja federação é jovem (fundada em
1974) e movimenta pouco mais de mil atletas, o mesmo não se reflete com as norueguesas. Ainda
assim, a força e a determinação da mulher angolana fazem renascer a esperança de que tudo é
possível, mesmo que as escandinavas tenham absoluto favoritismo.
 
 A instituição gestora da principal modalidade na Noruega foi constituída em Maio de 1937 (75 anos).
Angola possui quase 18 milhões de habitantes, enquanto a adversária tem aproximadamente cinco
milhões, porém com um pormenor: 112 mil praticam andebol.
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 Dois terços são mulheres e outros 2/3 jovens com menos de 17 anos apaixonadas pela modalidade. A
campeã africana (11 vezes) tem pouco mais de 50 clubes, ao passo que o seu oponente da quarta
jornada controla 712 em todo país.
 
 A seleção mais temida do momento conquistou os Jogos Olímpicos de 2008 e 2012, venceu os
mundiais de 1999 e 2011, além de ser campeã da Europa de 1998, 2004, 2006, 2008 e 2010. Sem
dúvidas, o conjunto escandinavo treinado pelo islandês Thorir Hergeirsson desde 2009 vai querer
manter o sucesso na Sérvia, confirmando que não é em vão que nos últimos 27 anos ganhou 22
medalhas em provas internacionais. Em 12 anos, a Noruega "confiscou" 12 medalhas (mundiais,
olímpicas e europeias).
 
 Antes deste Mundial, Angola disputou cinco partidas. Ganhou duas (Macedónia, 31-24; e Croácia, 29-
26) e perdeu três (Sérvia, 21-34; França, 22-25; e Roménia, 18-28), tendo terminado em terceiro no
torneio das quatro nações, com quatro pontos. Por sua vez, a Noruega venceu a tradicional Taça
Mobelringen, na última semana, ao bater a Coreia do Sul (26-21), Holanda (28-26) e Rússia (32-24).
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Andebol
Arsenal da Devesa
recebe Redondo para 
a Taça de Portugal
O Arsenal da Devesa recebe sá-
bado, às 17 horas, no Pavilhão
Flávio Sá Leite, a equipa alente-
jana do Redondo, em jogo dos
16 avos da Taça de Portugal.
Na III Divisão Nacional, a turma
bracarense venceu no passado
fim-de-semana o Lusitanos, por
41-28. 
Com esta vitória a equipa arse-
nalista continua invicta neste
campeonato, e comanda isolada
a classificação , posicionando-se
para um apuramento à segunda
fase. 
Os dois melhores marcadores 
são  Andre Azevedo com 30 
golos e Vergilio Pereira com 27 . 
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Ex.º Sr. Director do jornal Diário de Leiria,
Na crónica do sr. Ricardo Cardoso denomi-

nada ‘Hipocrisia da competição desportiva’,
publicada uma sexta-feira, dia 22 de Novem-
bro, na pagina 7, são feitas acusações graves,
sobre as quais gostaríamos de exercer o di-
reito de resposta, de forma a que possa existir
pluralidade de informação, e não o aprovei-
tamento pelo facto de ter acesso a um espaço
do vosso jornal para pôr em causa toda uma
modalidade e os seus agentes.

Sr. Ricardo Cardoso, enquanto responsáveis
pela direcção desta associação, e sem preci-
sarmos de nos esconder atrás de umas linhas
de uma crónica de jornal, queremos dizer-lhe

que damos a cara e o corpo na defesa do an-
debol, e gratuitamente. São pessoas como o
sr. que, aproveitando-se dos espaços que ocu-
pam e utilizam, acabam por ajudar a destruir
o que gerações com esforço conquistaram,
aproveitando-se da luz dos holofotes, para
ganhar visibilidade e sem a coragem de falar
nos sítios certos sobre os seus estados de alma
com a presença dos seus pares.

Na sua crónica não deixou a hipocrisia falar
sobre o Ronaldo e o futebol, mas acabou por
deixar falar sobre o andebol, prestando-lhe
um mau serviço, quando tem algumas res-
ponsabilidades formativas.

Concordamos consigo que as suas emoções
o estão a perturbar e acrescentamos que lhe
estão a tirar a clarividência e a visão, pois não
encontramos nesta modalidade quem ganhe

“rios de dinheiro”, por muita pena nossa, pois
certamente os clubes estariam com mais vi-
talidade e a modalidade mais apetecível. Cer-
tamente não conhece a nossa realidade, mas
são muitos os agentes envolvidos por amor
ao jogo e aos seus clubes e que diariamente e
gratuitamente dão vida ao andebol. Essas pes-
soas não merecem considerações como as
suas, levantando-se um véu de suspeição so-
bre quem dá e pelos vistos recebe como paga
o enxovalho público. Reconhecer o mérito
será sempre uma forma de continuidade. Foi
toda esta gente que lhe deu vida e lhe permitiu
ser o que hoje é ou pensa ser.

Quanto à formação dos vários agentes e de-
pois desta sua crónica, já falamos de formação
de homens, pois as suas responsabilidades
formativas, depois desta sua intervenção, por

certo correspondem às acções dos homens
que ajudou a formar e não esqueça que são
os clubes que pagam formação e formadores.

Sr. Ricardo, o único que pode ter interesses
pessoais é o senhor, não estamos na época
de ver filmes, estamos na fase de participar
neles e quando se preocupa com a democra-
cia tem sempre ao seu dispor a forma de exer-
cer esse direito, mas só acontece quando os
outros acreditarem em si.

Quando quiser ajudar a “pegar no aspirador”
para apanhar o que esta sujo, temos muito
gosto em estar consigo, agora enquanto quiser
mandar o pó unicamente para os olhos dos
outros, tem que procurar outra companhia. |

A Direcção da Associação
de Andebol de Leiria

Direito de Resposta
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AC Lamego procura
um lugar ao sol 
Juvenis Lamecenses estão confortavelmente instalados 
na terceira posição da Zona 2, mas terão de subir mais um
lugar para serem apurados para a discussão do título 

Silvino Cardoso

As equipas do Colégio dos Car-
valhos (Vila Nova de Gaia) e
do Dragon Force/FC Porto
mantêm a uma bitola alta e
ocupam, naturalmente, os dois
lugares que dão acesso à se-
gunda fase de apuramento
para a final 'four'. 

Assim, será muito difícil esta
época haver uma equipa da
Associação de Andebol de Vi-
seu a chegar à discussão do tí-
tulo. Ainda assim, há que des-
tacar a luta que o Andebol
Clube de Lamego está a travar
para conseguir esse lugar de
acesso à fase de apuramento. 

A equipa da capital da região
do Douro Sul ocupa a terceira
posição na tabela, com mais
nove pontos que o trio que
ocupa a quarta posição, mas
tem uma desvantagem de
qua tro em relação ao Dragon
Force/FC Porto - o segundo
classificado. Não será uma ta-
refa fácil desalojar os dragões,
tendo em conta que a única

derrota que sofreram foi pre-
cisamente contra a invencível
equipa do Colégio dos Carva-
lhos que lidera com dois pon-
tos de avanço. 

Até ao ‘lavar dos cestos é vin-
dima’ e os lamecenses ainda
acreditam na possibilidade de
chegar ao segundo lugar. Para
tanto terão de ganhar na pró-
xima jornada em Braga, o que
não se apresenta fácil. 

O Ginásio Clube de Tarouca
recebeu e bateu, como se es-
perava, o Gondomar Cultural,
e passou a integrar o grupo dos
quartos classificados. 

Refira-se que na época pas-
sada os tarouquenses conse-
guiram estar na final 'four' e sa-
graram-se campeões nacionais.
Na próxima ronda, o Ginásio
Clube de Tarouca vai jogar ao
Boavista num dos encontros
mais equilibrados da jornada. 

A Escola de Andebol de Moi-
menta da Beira - que na tem-
porada anterior foi pratica-
mente o 'bombo' da festa - sur-
giu esta época a dar cartas nos
confrontos com equipas de re-
ferência. Na última jornada, jo-
gou em casa com o Boavista

FC e venceu por uma diferença
de oito golos o que não deixa
dúvidas quanto à superioridade
demonstrada. Um exemplo de
que o trabalho feito com per-
sistência e vontade dá frutos. 

Os moimentenses lideram o
grupo dos quartos classificados
com 24 pontos, resultado de
cinco vitórias e um empate. Re-
corde-se que a derrota, no an-
debol, também vale um ponto.

Quem não tem estado à al-
tura dos seus pergaminhos, é
o Núcleo de Andebol de Pene-
dono. Em 12 jogos que já reali-
zou, contabiliza somente duas
vitórias, o que o coloca na pe-
núltima posição da tabela clas-
sificativa, com apenas 16 pon-
tos em 39 possíveis. 

A renovação com jogadores
que subiram de escalão e ainda
o nível dos adversários, são al-
gumas das causas para a baixa
produção.

Pior que o Núcleo de Ande-
bol de Penedono está apenas
o Salgueiros 08 que contabiliza
uma vitória em 13 jogos efec-
tuados. O conjunto de Para-
nhos (Porto) ocupa a última
po sição da tabela. |

Andebol
1.ª Divisão Nacional
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Académico em “branco”

O Académico soma seis der-
rotas e não parece que vá con-
seguir um resultado positivo
nos próximos jogos. 

Quem domina é o Alavarium,
que continua a não dar hipóte-
ses. Já realizou sete jogos e ob-
teve outras tantas vitórias. 

Sem apelo nem agravo, os

viseenses foram perder no re-
duto do CD Pateira. 

Mais equilibrado foi o duelo
entre Académica de Coimbra
e o Colégio da Imaculada Con-
ceição que terminou com a vi-
tória dos 'estudantes' que as-
sim se isolaram na 2.ª posição. 

Na próxima jornada, no Pa-
vilhão do Inatel. vão defron-
tar-se o Académico de Viseu e
a Académica de Coimbra. |

Andebol
2.ª Divisão Juniores
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Equipas de Viseu sem “pedalada” 

Mantêm-se a superioridade
dos conjuntos da Associação
de Andebol de Aveiro sobre as
formações filiadas na Associa-
ção de Andebol de Viseu, na 1.ª
fase da 3.ª Divisão Nacional.
Ainda assim, o Andebol Clube
de Lamego conseguiu surpre -
ender o líder Estarreja Andebol
Clube com um empate em ca -
sa deste. No entanto, os lame-
censes continuam no último
lugar e beneficiaram ainda der-
rota do Académico de Viseu no
reduto da Associação Cultural
e Desportiva do Monte, encur-
tando a distância entre os dois
clubes do distrito. 

Trata-se de um campeonato
sem grande interesse, não só
pelo número de equipas que

concorrem em cada zona, mas
ainda porque a modalidade sé-
nior no distrito viseense está a
cair. Esperam-se tempos me-
lhores e acredita-se que os ac-
tuais campeonatos jovens ve-

nham a dar frutos no futuro. 
É a Associação de Andebol

de Aveiro quem organiza a fase
onde se encontram os repre-
sentes aveirenses e do distrito
de Viseu, o que torna, mesmo
que os resultados não sejam
colocados em causa, a prova
sob eventual suspeita. Isto é o
que se constata dos comentá-
rios dos adeptos do andebol
na região. 

Na próxima jornada, jogam-
se dois dérbis distritais, o de
Aveiro entre a ACD do Monte
e o Estarreja Andebol Clube e
o de Viseu entre o Andebol
Clube de Lamego e o Acadé-
mico de Viseu, com este a gerar
alguma expectativa. 

Seja qual for o resultado final
ambas as equipas não se ul-
trapassam na tabela classifica-
tiva.  |

Andebol
3.ª Divisão Nacional

AC Lamego de Luís Cardantas
supreendeu Estarreja AC
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Meninas de S. Miguel 
do Mato em jogo emotivo

Na 5.ª jornada do campeonato
de infantis femininos, a Asso-
ciação S. Miguel do Mato re-
cebeu a Associação Cultural e
Desportiva do Monte, no Pa-
vilhão Municipal de Vouzela.

Foi um jogo caracterizado
pelo grande equilíbrio e muita
emoção. A incerteza no resul-
tado final durou até ao último
segundo do jogo. 

Na primeira parte, a equipa
da casa foi mais ofensiva e criou
muitas oportunidades de golo.
Contudo, chegou ao intervalo
com uma desvantagem de um
golo, fruto da maior eficácia da
equipa visitante. 

Na segunda parte, a ACD
Monte alterou a sua estratégia
defensiva, causando maiores
dificuldades na criação de
opor tunidades de golo. Os úl-
timos cinco minutos foram os
mais emocionantes, com vá-
rias situações para golo junto
das balizas de ambas as equi-
pas, mantendo-se o resultado
marcador equilibrado. 

Nos últimos segundos, a for-
mação vouzelense quase em-

patava a partida, o que só não
aconteceu porque o último re-
mate levou a bola a embater
no poste da baliza contrária,
terminando o jogo com o re-
sultado final de 15-16. 

Infantis vencem em Penalva
Os infantis masculinos deslo-
caram-se a Penalva para dis-
putar a 6.ª jornada diante da
equipa dos ‘Melros’. Foi uma
vitória sem contestação (4-19).
O domínio dos atletas de S. Mi-
guel do Mato foi evidente du-
rante todo o tempo. O resul-
tado espelha fielmente o que
sucedeu durante o jogo.

Minis perdem em Tondela
Na deslocação a Tondela, a

equipa de minis de S. Miguel do
Mato entrou em campo com
os atletas muito motivados. Pri-
meiro, foram os rapazes a en-
trar em acção. De seguida, fo-
ram as raparigas que termina-
ram mais uma boa prestação
da equipa no geral. A vitória sor-
riu à equipa da casa por 17-8,
muito por culpa do excelente
guarda-redes que muito difi-
cultou as finalizações da equipa
de S. Miguel do Ma to. |

Equipa de minis de S. Miguel do Mato

Andebol
Infantis femininos
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Pedro Spínola MVP da 7ª jornada da Champions - O Jogo
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URL: http://www.ojogo.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=3571384

/

 
Depois de ter entrado no sete ideal, o lateral-direito do FC Porto foi esta quinta-feira eleito o Jogador
Mais Valioso da ronda em que os dragões bateram o Kolding
 
 Duas vitórias do FC Porto, dois jogadores no sete ideal, posteriormente eleitos Jogadores Mais
Valiosos (MVP) da respetiva jornada da Liga dos Campeões.
 
 Depois de Tiago Rocha, à quarta ronda, após a vitória em casa sobre o Dunquerque, agora foi a vez
de Pedro Spínola, na sequência do encontro em que o FC Porto bateu o Kolding.
 
 O lateral-direito do FC Porto fez uma grande exibição, com oito golos em 12 remates, entrou no sete
ideal e hoje foi eleito o melhor jogador da jornada.
 
 Spínola, de 30 anos, marcou ainda o melhor golo dos 12 jogos, sendo que a EHF elege sempre os
cinco melhores de cada jornada.
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Unidos. Grupo de trabalho da Juve motivado para defrontar o Sporting

Pedro Portela e João Antunes regressam a Leiria

‘Golias’ Sporting visita ‘David’ Juve 
na eterna festa da Taça de Portugal
Miguel Sampaio
miguel.sampaio@jornaldeleiria.pt

� O próximo sábado é dia de festa rija
na Juventude do Lis. A equipa mas-
culina sénior de andebol, líder de sé-
rie na 3.ª Divisão, recebe às 18 horas
o poderoso Sporting, segundo na 1.ª
Divisão, em jogo a contar para os 16-
avos-de-final da Taça de Portugal.
São os encantos desta competição,
que junta profissionais e amadores à
volta de uma bola.

De um lado estará Ivan Carvalho,
Bruno Costa, Diogo Guerra, Cristóvão
Pedrosa, Bruno Conceição, Nuno Za-
bumba e João Sousa, do outro Ricar-
do Candeias, Rui Silva, Frankis Carol,
Pedro Solha, Fábio Magalhães e os lei-
rienses João Antunes, Pedro Portela.
De um lado jogadores que têm a pa-
ciência de sair de casa, ao frio, depois
de um dia de trabalho, do outro atle-
tas com todas as condições para a prá-
tica da modalidade.

E ainda assim, dentro de campo, se-
rão sete contra sete. Apesar da sur-
presa não estar nos horizontes, o trei-
nador André Afra não quer que o dia
se limite a gargalhadas e boa disposi-
ção. Porque um jogo é sempre para se
levar a sério. “Trata-se de um histórico
do andebol português e queremos en-
cher o pavilhão. Vamos aproveitar
para treinar e competir, mas o objec-
tivo é desfrutar  e aprender.”

A semana de treinos revelou joga-
dores “mais entusiasmados e excita-
dos”, mas o nível de empenho “man-
teve-se” e, por isso, ter de deixar jo-
gadores de fora da convocatória será
doloroso para o treinador. “Graças a
Deus que este ano se podem convo-
car 16 jogadores, mas é complicado,
porque mereciam ir todos. Vamos
ter de escolher, mas não é fácil.”

Bruno Costa é, provavelmente, o
nome com mais peso no balneário. É
vice-presidente, capitão de equipa e
o atleta com mais anos no clube. En-

RICARDO GRAÇA

estar a treinar há tanto tempo e fazer
alguns jogos mais chatos na Taça de
Portugal, receber uma equipa grande.
O nosso objectivo passa por encher o
pavilhão, trazer os miúdos da forma-
ção e deixar uma boa imagem. Pôr o
público a vibrar e equilibrar o mais
possível o resultado.”

Outro jogador da Juve, João Mar-
ques, vai ter o prazer de defrontar ve-
lhos amigos, como o pivot João An-
tunes, o canhoto Pedro Portela e o
central Rui Silva, os dois últimos co-
legas de equipa de andebol de praia.
“Eles têm uma agenda preenchida e
não temos tido oportunidade de falar
muito, só na altura do sorteio e as bo-
cas foram as do costume, como 'se
passar por ti muito depressa não te ad-
mires'. Mas jogo é jogo e no final logo
conversamos.”

tende que este jogo é o ideal para mos-
trar a mudança que se está a dar no
andebol masculino da Juventude do
Lis. “É o virar de um ciclo. Temos an-
dado arredados destes grandes mo-
mentos, ao contrário da equipa fe-
minina, que tem andado no topo e as-
sim desejamos que continue. A in-
tenção é conseguir aproximar-nos o
mais possível desse patamar.”

Quanto à partida com o Sporting,
Bruno Costa considera que tem de ser
encarada de forma “muito séria”. “A
Taça não é nosso objectivo, estamos
virados para o campeonato, mas va-
mos desfrutar de um jogo que não é
habitual acontecer. Queremos agarrar
a oportunidade para fazer uma festa
e dar projecção ao clube.“

Opinião semelhante tem o central
Diogo Guerra. “Sabe bem, depois de

2009
foi o ano em que o pavilhão da
Juve recebeu pela última vez um
grande do andebol masculino
nacional. No dia 11 de Abril, num
jogo também ele a contar para a
Taça de Portugal, a equipa da
casa deu luta ao Benfica e
perdeu por 30-35

O número
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Pedro Spínola MVP da 7ª jornada da Champions - MSN Desporto - Artigo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 05/12/2013

Meio: MSN Online

URL: http://desporto.pt.msn.com/pedro-sp%c3%adnola-mvp-da-7%c2%aa-jornada-da-champions

/

 
Actualizado: Thu, 05 Dec 2013 17:08:04 GMT
 
 Pedro Spínola MVP da 7ª jornada da Champions
Sportinveste Multimédia
Pedro Spínola MVP da 7ª jornada da Champions
 
Duas vitórias do FC Porto, dois jogadores no sete ideal, posteriormente eleitos Jogadores Mais Valiosos
(MVP) da respetiva jornada da Liga dos Campeões.
Depois de Tiago Rocha, à quarta ronda, após a vitória em casa sobre o Dunquerque, agora foi a vez de
Pedro Spínola, na sequência do encontro em que o FC Porto bateu o Kolding.
O lateral-direito do FC Porto fez uma grande exibição, com oito golos em 12 remates, entrou no sete
ideal e hoje foi eleito o melhor jogador da jornada.
Spínola, de 30 anos, marcou ainda o melhor golo dos 12 jogos, sendo que a EHF elege sempre os
cinco melhores de cada jornada.
Fonte: O JOGO
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Andebol

Fermentões
venceu S. Bernardo

O Fermentões bateu o S. 
Bernardo, um adversário di-
recto, em casa, pela margem 
mínima (27-26).  Depois de ter 
chegado ao intervalo em van-
tagem, a equipa vimaranense 
teve de sofrer para garantir 
o regresso aos triunfos.Este 
era um dos jogos em que se 
esperava um resultado positivo 
para o Fermentões, de forma a 
manter intactas as suas aspirações. A vitória pela margem 
mínima, mas justa, torna o cenário mais desanuviado para 
a equipa comandada por Luís Pereira.

Moralizado pelo triunfo conquistado no campeonato, 
o Fermentões apresenta-se como favorito no jogo dos 
dezasseis-avos-de-final da Taça de Portugal, que está 
marcado para sábado, às 18 horas, diante dos açorianos 
do Marienses. A equipa vimaranense pode chegar a um 
patamar que já não alcança há muitos anos.

Depois de não ter competido no passado fim-de-se-
mana, o Xico Andebol terá um duplo compromisso nos dias 
7 e 8. No sábado, os vimaranenses procuram recuperar a 
liderança do campeonato, diante da Sanjoanense. O jogo 
da 11ª ronda terá lugar pelas 17 horas, no pavilhão Mu-
nicipal das Travessas, em São João da Madeira. Trata-se 
de um jogo acessível para a equipa de Eduardo Rodrigues, 
frente a um adversário que se encontra actualmente no 
10º lugar.

Menos de 24 horas depois, o Xico Andebol joga o futuro 
na Taça de Portugal. Os vimaranenses não terão uma mis-
são fácil no embate com o Boa Hora, quarto classificado 
da Zona Sul do Campeonato Nacional da 2ª Divisão.

Xico com duplo compromisso
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ANDEbOl Taça de Portugal 

Vitória de Setúbal vai a Aveiro 
discutir com o São Bernardo 
passagem à fase seguinte

No próximo fim-de-semana,
os campeonatos nacionais
vão sofrer uma interrup-

ção por motivos da realização
dos 16 avos-de-final da Taça de
Portugal. 

O sorteio ditou que o Vitoria de
Setúbal se desloque a Aveiro,
para defrontar o São Bernardo.
Um jogo que não se antevê nada
fácil para os setubalenses, num
pavilhão sempre difícil e tendo em
conta o hitorial de presenças na
divisão principal do andebol por-
tuguês da equipa aveirense. O
São Bernardo disputa actual-

mente o campeonato nacional
da 2ª divisão-zona norte. Entre-
tanto, o Vitória de Setúbal voltou
a perder para o campeonato na-
cional da 2ª divisão de Andebol. 

Em jogo correspondente à 11ª
jornada da 1º fase – zona sul, dis-
putado no Pavilhão António Velge,
em Setúbal, os vitorianos perde-
ram frente ao Alto do Moinho, por
um golo de diferença (23-24). O Vi-
tória desceu uma posição na ta-
bela classificativa, ocupando o 7º
lugar com 22 pontos. Lídera o SL
Benfica B com 33 pontos.

JF
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 ANDEBOL

Iniciadas da LAAC na 2ª fase do nacional
CPVV já tinha assegurado 
apuramento

Contrariamente ao previsto, os 
iniciados femininos da LAAC fo-
ram apuradas para a 2ª fase (fase 
de apuramento) do campeonato 
nacional da categoria, fruto do 
seu 2º lugar na fase inicial, em 
igualdade pontual com o São Pe-
dro do Sul. A formação aguaden-
se junta-se assim à Casa do Povo 
de Valongo do Vouga (CPVV), que 
ao vencer todos os jogos da 1ª 
fase já tinha o apuramento con-
sumado há muito.

As equipas iniciam a 2ª fase este 
fi m de semana. Parti cipam ainda 
Académica de Espinho, São Pedro 
do Sul, Alavarium e Sanjoanense. 

No domingo, a LAAC recebe a Aca-
démica de Espinho às 17 horas, en-
quanto a CPVV joga em Aveiro com 
o Alavarium às 11 horas. No outro 
jogo da jornada, a Sanjoanense re-
cebe o São Pedro do Sul.

Juvenis femininos – Para a 10ª 
e últi ma jornada da 1ª fase do 
campeonato nacional, a CPVV 
recebeu e venceu o Alavarium, 
por 24-20, classifi cando-se em 
2º lugar no grupo A, com 22 pon-
tos, os mesmos que a formação 
Aveiro, com quem registou a úni-
ca derrota no jogo da primeira 
volta (29-37). Alinharam: Cristi a-
na Marques (1), Nadia Gonçal-
ves (7), Inês Silva, Beatriz Rocha, 
Tati ana esti ma (10), Bruna San-
tos (2), Joana Santos, Mariana 

Ferreira (1), Tânia Veiga (2), Inês 
Chaves, Filipa Silva, Inês Alves 
(1), Juliana Arede, Marta Arede 
e Cáti a Ferreira. Treinador: Dio-
go Santos. Para a 2ª fase (fase de 
apuramento), as valonguense jo-
gam com Sanjoanense, Canelas e 
Alavarium. O jogo da 1ª jornada 
está marcado para 14 de dezem-
bro, recebendo o Canelas às 12 
horas.

Infantis femininos – A equipa 
A da CPVV venceu a equipa B 
valonguense por 44-4 para a 1ª 
fase do campeonato nacional 
da categoria. Alinharam CPVV 
A – Ana Gonçalves, Juliana Pi-
nheiro (2), Maria Figueiredo 
(3), Maria Almaca, Mariana 
Morais (14), Catarina Pires, Ju-

liana Marques (6), Nanci Lopes 
(5), Beatriz Teixeira (8), Inês 
Pereira e Verónica Nelson (6). 
Treinador: Rui Calhau. CPVV B 
– Erica Moita, Tatiana Moita, 
Marta Corga, Bruna Ladeira, 
Naide Gonçalves (2), Ana Silva, 
Ana Costa (2) e Ana Saraiva. 
Treinador: Rita Tavares.

Minis da LAAC – Receberam e 
perderam com a Académica de 
Espinho A por 4-12, estando ao 
intervalo a perder por 1-5. Daniel 
Cardoso e Cáti a Figueiredo fi ze-
ram alinhar: Nicole Rodrigues, 
Beatriz Figueiredo, Lara Santos, 
Sara Mergulho, Mati lde Ferrei-
ra, Catarina Escada, Iara Santos, 
Cáti a Cabral, Beatriz Valente, Ju-
liana Valente, Carolina Ribeiro, 
Inês Ferreira, Mati lde Abrantes e 
Tati ana. Domingo (14h30) jogam 
em Salreu.
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Casa da Cultura de Loulé 
procura jovens promessas 

do andebol
O Clube de Andebol da Casa da Cultura de Loulé está a fo-

mentar a prática do andebol no concelho, nos escalões de bam-
bis, minis, infantis e iniciados, com treinos abertos a todos os que 
queiram experimentar a modalidade.

Os iniciados (nascidos entre 1999 e 2000) treinam às quartas, 
das 20:00 às 21:00 horas, no pavilhão da Escola Padre Cabanita, e 
às sextas, das 19:30 às 21:00, no pavilhão municipal de Loulé. 

Os infantis (nascidos entre 2001 e 2002) têm treinos agendados 
para as segundas, das 19:00 às 20:30, e para as quartas, das 18:30 
às 20:00, no Pavilhão da Escola Padre Cabanita. 

Quanto aos minis e bambis (nascidos entre 2003 e 2006), trei-
nam às terças e quintas, das 19:15 às 20:00, no pavilhão da escola 
Padre Cabanita. 

Para mais informações, os interessados podem utilizar o con-
tacto 289415860 ou o endereço eletrónico ccloule@ccloule.com.
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