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Iniciados Masculinos
Estarreja 30 - 22 Sismaria

   Os Iniciados do EAC,
prosseguem a sua caminhada
no nacional da 1ª Divisão. Esse
sábado receberam e venceram
o Sismaria por 30-22. Foi um
jogo em que o EAC
comandou desde o 1º ao
último minuto. Um começo
fulgurante permitiu um parcial
de 4-0, que libertou a equipa
para uma exibição globalmente
bem conseguida.

Alinharam: Dinis Rodrigues;
Diogo Almeida; Hugo Geada;
Hugo Rodrigues;  Gonçalo
Bezerra; Jorge Silva; Carlos
Melo; Hugo Moutela; Carlos
Marques; Pedro Silva; Gabriel
Gomes; Rafael  Rebimbas;
Marcelo Costa;  Patrício
Ferreira.Com esta vitória o
EAC encontra-se na 3ª posição,

// Andebol //

Actividades Estarreja AC / AC Salreu
em igualdade pontual com o
2º classificado. O próximo
jogo realiza-se no dia 12 de
Novembro, com a recepção ao
líder Valongo do Vouga às 16
horas no Pavilhão Municipal de
Estarreja.

Infantis Masculinos
Alavarium 15 - 20 Estarreja

   Seis dias após ter
defrontado a equipa de Aveiro
em jogo a contar para a 6.ª
jornada do Campeonato
Nacional 1ª Divisão, a equipa
de infantis do Estarreja
andebol Clube, voltou a
defrontar o Alavarium,
repetindo resultado (15-20).
   Neste jogo (em atraso da 1ª
jornada), os atletas estarrejenses
cedo ganharam vantagem no
marcador.  Mercê de uma
defesa individual muito eficaz
e de rápidos contra ataques,

f inal izados com sucesso,
chegam ao intervalo com uma
vantagem de 5 golos (11-16).
   Até ao décimo quinto
minuto da segunda metade do
encontro, assist imos ao
avolumar do marcador (7-17),
com uma exibição muito
personalizada destes pequenos
jogadores, que nos últimos dez
minutos,  baixaram
drasticamente os níveis de
concentração, aumentando
simultaneamente o número de
falhas técnicas,  e conse-
quentemente, a aproximação
da equipa aveirense. Para a
história fica o resultado final,
15-20 e uma exibição muito
positiva dos jovens atletas do
E.A.C.,  que apresentam a
evolução natural e prevista para
esta altura da sua época
desportiva.

Juvenis Masculinos

Estarreja 42 - 13 Oleiros

O Estar reja AC recebeu e
venceu este Domingo a equipa
do S.P. Oleiros por 42-13, em
encontro da sexta jornada do
Campeonato Nacional
2ªDivisão.

Juvenis Femininas
Val. do Vouga 38 - 08 Salreu

A ACS termina a 6ª temporada
com uma derrota frente ao
Valongo do Vouga por 38-08.
Perante a maturidade
andebolística das adversárias, as
Salreenses mostraram
nervosismo e estiveram aquém
da exibição do último jogo. A
maior dif iculdade esteve
essencialmente no ataque, quase
sempre precoce, previsível e
sem finalizarem, facilitaram a
saída em contra-ataque das
adversárias.

Apesar do resultado e da
vitória da equipa da casa estar
já construída ao intervalo, a
formação de Salreu esteve mais
concentrada e assertiva, tanto
na defesa como no ataque, na
segunda parte. Foi um ascender
de entrega e garra inglória neste
jogo, mas que deve servir de
emenda para outros.
No próximo domingo esta
formação recebe em casa pelas
16H a AD Sanjoanense.

Infantis Femininas

As Infantis estiveram de folga
e voltam aos jogos já no
próximo domingo, onde vão
estar em Fermentelos para
defrontar o CD Pateira pelas
11H.
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// // Andebol //

   A Associação Artística de Avanca teve um teste complicado no
fim-de-semana passado, ao receber o Académico do Porto. Com
um pavilhão bem composto de público, o jogo começou com
bastante equilíbrio, com muita emoção e velocidade a fazer o
público vibrar com algumas jogadas de grande nível, praticadas
por ambas as equipas. Com o jogo a chegar ao intervalo com
uma diferença de 2 golos para os da casa.
   Na segunda parte o Avanca entrou melhor e conseguiu
destacar-se passando a diferença para os 5 golos. A equipa do
Porto, com mérito, arriscou na defesa tentando uma marcação
individual desde muito cedo, embora não recolhendo frutos desse
tipo de defesa e a diferença foi se mantendo.
   O jogo parecia resolvido até a 3ª equipa em campo querer dar
nas vistas. Um jogo que até ali tinha sido correcto e de bom nível,
foi arruinado pela dupla de arbitragem que quis a todo o custo
tirar a vitória à equipa da casa. Com decisões completamente
disparatadas e uma dualidade de critérios acentuada, os árbitros
deste encontro, que até são do concelho de Estarreja, levaram os
jogadores e o público à beira de um ataque de nervos.
   Apesar de tudo, e só devido ao elevado nível que este ano o
Avanca apresentou, a vitória não escapou e o resultado final de
29-28 apenas traduz a vitória do Avanca, pecando por escassa a
diferença.
   Beneficiando da derrota do S. Mamede, os Avancanenses já são
líderes isolados do campeonato Nacional da 2ª Divisão, na
perseguição de um lugar entre as maiores equipas do nosso País.
Na próxima jornada desloca-se a Aveiro para defrontar o
Alavarium, um jogo referente à 9ª Jornada.
   Nota ainda para a secção de BTT “Seklistas de Avanca” que
realizou este domingo um passeio a Sever do Vouga num total de
80 km, que contou com a participação de 30 pessoas, que
aproveitaram a manhã de bom tempo que esteve, para
praticarem um desporto que além de saudável, dá a conhecer
locais que muita gente desconhece da bonita região em que
estamos localizados.

Nuno Santos

Avanca vence e
já é líder isolado
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ANDEBOL / 3.ª DIVISÃO NACIONAL

Académico folgou e desceu para o 4.º lugar
Silvino Cardoso

� Como tínhamos referido na
antevisão à jornada, o Acadé mi -
co de Viseu tinha a sua jornada
de folga no último fim-de-se -
mana, o que, desde logo, dei xava
os academistas fora dos pontos
e, nas melhores da hi póteses,
ficaria na quarta posi ção, a um
ponto da lideran ça. 

De facto foi o que aconteceu,
mas a turma comandada por
Jo ão José continua na luta pela
subida à 2.a Divisão Nacional. É
que o Académico está em 4.o lu  -
gar, mas conta com menos um
jogo que os seus concorren tes
'estacionados' na segunda e ter -
ceira posições.

A Académica foi perder a Sa -

mora Correia e trocou com os
samorenses a liderança. Como o
Ilhavo Andebol Clube, sem
qualquer surpresa, recebeu e
ba teu a turma do Batalha An de -
bol Clube, levou a que equi pa do
dis trito de Aveiro subisse ao
terceiro lugar. 

A única equipa a ganhar fora
de casa foi o SIR 1.o de Maio que,
apesar disso, não causou ne -
nhu ma surpresa tal a fra -
gilidade da turma de Almeirim.

Com toda a naturalidade a Ju -
ventude Desportiva do Liz (Lei -
ria), levou de vencida o conjunto
da Associção Despor tiva Albi -
castrense. 

A equipa de Cas telo Branco,
juntamente, com os ribatejanos
de Almei rim e o Batalha AC,

for ma o trio do fundo da tabela. l

RESULTADOS DA 3.ª JORNADA

Ass.20KM Almeirim-SIR 1º Maio 25-32
Samora Correia -Académica 34-30
Juventude Lis-AD Albicastrense 36-32
Ílhavo AC-Batalha AC 27-22

CLASSIFICAÇÃO
J V E D   GM-GS   P

Samora Correia 5 4 1 0 152-114 14 
Académica 6 4 0 2 145-140 14
Ílhavo AC 6 4 0 2 160-134 14
Ac. Viseu 5 4 0 1 149-122 13
Juventude Lis 5 3 1 1 149-128 12
SIR 1º Maio 5 1 0 4 132-144   7
Batalha AC 5 0 0 5 116-136   5
20KM Almeirim 5 0 0 5   94-178   5

PRÓXIMA JORNADA
Ac. Viseu-Ílhavo AC; Batalha AC-
Juventude Lis; AD Albicastrense-NA
Samora Correia e Académica Coimbra-
Ass.20KM Almeirim 

Página 6



A7

  Tiragem: 8500

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 31

  Cores: Preto e Branco

  Área: 4,37 x 18,67 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 38346283 03-11-2011
Andebol
AC Vermoim 
iniciou época

 O clube de andebol da 

Associação Cultural de 

Vermoim arrancou para 

uma nova temporada, na 

qual movimenta cerca de 

uma centena de atletas.

Em minis, uma equipa 

feminina arrancou no 

fim-de-semana com jgos 

frente à Didáxis e ao Calli-

das Clube, em Riba d’Ave. 

enquanto os minis mas-

culinos viajaram até Fafe 

para defrontar a equipa 

local e o Xico Andebol.

Em iniciados, o ACV jo-

gou com o AC Fafe e nos 

jogos dos iniciados mas-

culinos com o CA Barrosas 

e com a Associação de da 

Póvoa de Lanhoso.

A actividade prossegue 

no fim-de-semana, com 

os encontros das atletas 

minis femininos do ACV 

no Pavilhão Municipal de 

Vizela pelas 10h00 de sá-

bado. À tarde, os iniciados 

jogam no Pavilhão Terras 

de Vermoim. Primeiro a 

equipa feminina pelas 

15h00, frente ao Manabola 

e, pelas 17h00, a equi-

pa masculina defronta o 

Callidas.
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ANDEBOL Com um livre de 7 metros no último segundo  

Vitória de Setúbal 
ganha pela diferença mínima
Num dos jogos mais aguardados da

jornada, o Vitória de Setúbal derro-
tou o Ginásio do Sul, por 22-21, em

partida disputada até ao último segundo. A
vitória da equipa setubalense sobre a for-
mação de Cacilhas foi obtida através de
um livre de 7 metros, concretizado com o
cronómetro a marcar o final do encontro.
O Ginásio do Sul até começou melhor e ga-
nhou algum ascendente mas quando o in-
tervalo chegou quem estava na frente era
o V. Setúbal, que ganhava por 13-9. Na 2.ª
parte, a formação ginasista foi superior e
empatou a partida (21-21) a 15 segundos
do fim, para, em seguida, se deixar su-
plantar no último lance pelo Vitória FC que
ascendeu ao 5.º lugar da tabela classifica-
tiva. Como já vem sendo hábito, Francisco
Bacalhau foi mais uma vez o homem do
jogo ao marcar 12 golos; ou seja, mais de
metade dos que foram marcados pela sua
equipa. Tiago Gil, com 7 golos, foi o me-
lhor marcador da equipa do Ginásio do Sul
que, apesar da derrota, manteve o se-
gundo lugar.
Quem também não esteve nada bem

nesta jornada foi o Alto do Moinho que per-
deu em casa com o Vela de Tavira, por 28-
30. A exibição menos bem conseguida na
primeira parte, que terminou com 15-10
favorável à equipa algarvia, contribuiu de
forma significativa para o desaire. Alexan-
dre Pereira (com 10 golos) e André Praxe-
des (com 8) foram os jogadores que mais
se evidenciaram no Alto do Moinho.   

RESULTADOS (6.ª jornada): Vitória de Se-
túbal 22 Ginásio do Sul 21; Alto do Moinho
28 Vela de Tavira 30; Marítimo 26 Passos
Manuel 24; Benavente 23 Paço de Arcos 22;
Marienses 30 Camões 29. 
CLASSIFICAÇÃO: 1.º lugar, Marítimo, 18

pontos; 2.º lugar, Camões e Ginásio do Sul,
14 pontos, 3.º lugar, Vela Tavira, 13 pon-
tos; 10 pontos; 5.º lugar, Marienses e V. Se-
túbal, 12 pontos; 7.º lugar, Benavente, 11
pontos; 8.º lugar, Paço de Arcos, 10 pon-
tos; 9.º lugar, Passos Manuel e Alto do Moi-
nho, 8 pontos. 
7.ª Jornada (12/11/2011): Paço de Arcos

- Alto Moinho (18h); Camões - Marítimo e
Vela Tavira - V. Setúbal (17h); Ginásio do
Sul - Marienses (19h); Passos Manuel – Be-
navente (20h).   

Torrense ascendeu
ao terceiro lugar na 3.ª Divisão

Na 3.ª Divisão Nacional, em plano de
grande evidência esteve o Torrense que foi
ganhar a Lagoa, por 26-22. A equipa da
Torre da Marinha obteve assim um resul-
tado extremamente importante com vista
à concretização dos seus objectivos que
passam pela subida de divisão. Com um
golo de vantagem ao intervalo (11-10) a
equipa do concelho do Seixal embalou de-
cididamente rumo à vitória que acabou por
conseguir por quatro golos de diferença.
Tiago Madeira com sete golos foi o melhor
marcador do Torrense que subiu mais uns

degraus na classificação geral. Menos bem,
nesta jornada, esteve o Almada que per-
deu em casa com o Boa Hora, por 21-26.
RESULTADOS (6.ª jornada): Almada 21

Boa Hora 26; Lagoa 22 Torrense 26; Loures
20 Náutico Guadiana 24; Redondo 23 Zona
Azul 25; Sines 29 Costa Doiro 27.
CLASSIFICAÇÃO: 1.º lugar, Zona Azul, 16

pontos; 2.º lugar, Boa Hora (menos um jo -
go), 15 pontos; 3.º lugar, Torrense (menos
um jogo) e Lagoa, 13 pontos; 4.º lugar, Al-
mada e Redondo (menos um jogo), 12 pon-
tos; 7.º lugar, Náutico Guadiana, 10 pon -
tos; 8.º lugar, Costa Doiro, 8 pontos; 9.º
lugar, Loures (menos um jogo), Andebol de
Sines (menos um jogo) e Oriental (menos
um jogo), 7 pontos. 
7.ª Jornada (05/11/2011): Oriental – Al-

mada (20h 30m); Boa Hora – Lagoa e Tor-
rense – Sines (18h); Costa Doiro – Redondo
e Zona Azul – Loures (17h); 

Camadas jovens

Resultados das equipas da Região que se
encontram a disputar os  campeonatos na-
cionais dos escalões mais jovens:
CN JUNIORES (1.ª DIVISÃO): G. Sul 25 Be-

lenenses 27; CN JUVENIS (1.ª DIVISÃO): G.
Sul 31 Sporting 53; Almada 19 Benfica 40;
CN INICIADOS (1.ª DIVISÃO): 1.ª fase – Zona
5 - Sporting 22 G. Sul 27; 1.ª fase – Zona 6
- Torrense 30 Serpa 14; A. Moinho 31 Vela
Tavira 28; Lagoa 38 V. Setúbal 36; Almada
20 Qt.ª Nova 36.                          JOSÉ PINA
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Em jogoacontarpara a 3.ª elimi-
natória da TaçadePortugalmascu-
lina de Andebol, o Marítimo via-
jou, até ao Norte do País, para
defrontaroAlavarium (deAveiro) e
venceupor39-30,peloqueseapu-
rou para os 16 avos-de- final da
prova. Foi um jogo dominada pela
equipa de Frederico Machado,
que, desde o início, tentou construir um resultado que, de al-
guma forma, trouxesse alguma tranquilidade à equipa. Essa si-
tuação que viria mesmo a concretizar-se e, ao intervalo, os
“verde-rubros” já venciampor 19-13.Na2.ªparte, aequipadoAla-
varium reagiu, equilibrou mais a partida, mas do outro lado es-
tava uma formação que nunca se deixou surpreender e contro-
lou o jogo e omarcador damaneira quemais lhe convinha. No
final, vitória justa do Marítimo que, desta forma, mantém a in-
vencibilidadequerparaoCampeonato (2.ªDivisão)querpara a
Taça de Portugal. Pelo Marítimo alinharam ontem e marcaram:
TiagoRodrigues, JoãoTeixeira, JoséAzevedo (2), JoãoCaldeira (4),
José França, Pedro Rodrigues (3), BrunoNunes (2),MarcoGil (1),
José Meneses (1), Márcio Abreu (8), António Franco (4), Paulo
Moura (8) eDiogoGomes (6). 1

Carlos Jorge

Andebol: Marítimo
apura-se na Taça
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xico derrotado pelo benfica (41-21)

Depois da bonança
veio nova tempestade
equipa de nuno Santos não encontrou soluções para lutar de igual para igual 
com o líder do campeonato e sofreu a derrota mais pesada da época.

BRUNO FREITAS
depois de ter saboreado a 

primeira vitória, o xico andebol 
sofreu a derrota mais pesada da 
temporada na casa do líder ben-
fica. A formação vimaranense não 
encontrou argumentos para con-
trariar o favoritismo dos ‘encarna-
dos’, que revelaram-se superiores 
em todos os capítulos.

os primeiros cinco minutos su-
blinharam, desde logo, a tendência 
do jogo, já que o Benfica vencia 
por 5-1. o xico andebol procurou 
evitar que a vantagem da equipa 
da casa tomasse grandes propor-
ções no primeiro quarto de hora e 
a verdade é que só na segunda 
metade do primeiro tempo é que 
o Benfica acabou por descolar no 
marcador. com um parcial de 12-
3 entre os 15 e os 30 minutos, os 
da casa resolveram logo o jogo a 
seu favor.

a história da segunda parte não 
foi muito diferente. de certa forma, 
o Benfica tirou o pé do acelerador, 
já que a vitória estava assegurada. 
ainda assim, a desvantagem não 
diminuiu, tanto mais que a defesa 
do xico andebol continuava a não 
encontrar soluções para travar o 
ataque inspirado do Benfica.

depois de ter realizado dois 
jogos com a camisola do xico an-
debol, Victor tchikoulaev deixou o 
clube vimaranense para treinar a 

equipa Mecalia atlético novas, de 
pontevedra, espanha. na sema-
na passada, o antigo internacional 
português colocou um ponto final 
na curta passagem pelo clube vi-
maranense, onde já tinha sido jo-
gador e treinador, há vários anos. 
aos 47 anos, Victor tchikoulaev in-

gressara no xico há cerca de três 
semanas, tendo participado em 
apenas dois jogos, diante do Ma-
deira Sad e do andebol clube de 
fafe. o veterano jogador era en-
carado como uma mais-valia para 
o plantel, em virtude da sua expe-
riência, mas acabou por deixar o 

projecto mais cedo do que estava 
programado. Victor tchikoulaev 
recebeu uma proposta tentadora 
do Mecalia atlético novas, equipa 
espanhola que disputa a division 
de Honor, e assim poderá voltar 
a enveredar pela carreira de trei-
nador.

BENFICA XICO ANDEBOL
ricardo candeias 
david tavares (3)
João pais (1)
Georgy Zaikin (8)
cláudio pedroso (4)
nuno roque (3)
pedro Graça (8)
carlos carneiro (5)
rui Silva (1)
nuno pereira (1)
antónio areia (2)
david andersson 
José costa (2)
inácio carmo (3)
JORGE RITO

Hugo fernandes 
José Santos (1)
tiago cunha (1)

Gustavo castro (6)
José teixeira (2)

pedro correia (4)
carlos Martins 

andré caldas (2)
Gonçalo Gonçalves 

luís Sarmento (3)
João Gonçalves (2)

nuno Gomes 

NUNO SANTOS

ÁRBITROS: pedro fontes e José bessa

pavilhão da luz 2

Victor tchikoulaev 
deixou o xico ao 
fim de dois jogos
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VENCEU ACADÉMICA DE ESPINHO POR 3-1

Vitória soma terceiro
triunfo consecutivo
Equipa de Luis Resende está em ascensão. No próximo fi m-de-semana tem 
mais uma jornada dupla, jogando no domingo novamente em Espinho.

A equipa vitoriana somou o 
terceiro triunfo consecutivo na Di-
visão A1, ao vencer a Académica 
de Espinho por 3-1. Num encontro 
relativo à sexta jornada da pro-
va nacional, o Vitória foi o claro 
vencedor, cedendo apenas num 
parcial. Nos dois primeiros set´s 
da partida, a equipa orientada por 
Luís Resende venceu, sem mui-
tas difi culdades, por 15-25 e 18-
25, respectivamente. 

AC. ESPINHO VITÓRIA
Leonel Gomes (6)
Rui Pinto (11)
B. Gonçalves (3)
Fabrício Barros (14)
Januário Alvar (7)
P. Figueiredo (16)
Sandro Mota (L)
João Pedro
José Mendes
Gonçalo Iglésias

ROGÉRIO LOPES

Eurico Peixoto (12)
Pedro Azenha (4)
Jacke Silva (11)
Nélson Brízida (20)
Rui Santos (12)
Gilson França (12)
João Fidalgo (L)
Carlos Fidalgo
Cristiano Pereira
Fernando Ribeiro
Cristóvão Silva

LUIS RESENDE

ÁRBITROS: Nuno Teixeira 
e Vítor Gonçalves

Parciais: 15-25, 18-25, 32-30, 12-25

Pavilhão da Académica de Espinho

   

Os primeiros obstáculos sur-
giram já no terceiro parcial, com 
o adversário a disputar ponto a 
ponto. Os dois emblemas lutaram 
pela conquista do set e em caso 
de vitória da equipa vimaranense, 
o encontro fecharia em 3-0. Mas 
o triunfo neste parcial haveria de 
sorrir aos homens da Associa-
ção Académica de Espinho, por 
30-32. Os números evidenciam o 
equilíbrio deste parcial, que durou 

mais de trinta minutos. 
Sem medo, os vitorianos não 

recuaram no objectivo defi nido 
e partiram para mais um set de 
grande nível. Neste sentido, o 
quarto parcial revelou-se contrá-
rio ao que antes havia aconteci-
do. Claramente superior, o Vitória 
venceu o set por 12-25. Com este 
triunfo, a equipa da cidade-berço 
soma agora quatro vitórias, con-
quistadas diante do Ginásio Vila-
condense, Marítimo, Machico e 
Académica de Espinho. 

Depois da terceira deslocação 

consecutiva, o Vitória regressa a 
casa para receber o Leixões, num 
encontro agendado para este 
sábado, às 16 horas. No dia se-
guinte, a equipa de Luís Resende 
realiza o segundo jogo de mais 
uma jornada dupla, com a sempre 
difícil deslocação à Nave de Es-
pinho, onde irá defrontar o velho 
rival Sp. Espinho. A partida entre 
dois candidatos ao título tem início 
marcado para as 17 horas.
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Andebol

CDC vence
S. Mamede
em casa
O CDC S. Paio de Oleiros
recebeu e venceu, no último
sábado, o S. Mamede, por 30-
24. Já no Nacional de
Iniciados, os oleirenses
venceram no reduto do S.
Mamede, por 32-25. De resto,
no Regional de Juvenis, o
CDC perdeu na casa do
Estarreja (42-13), enquanto
no Regional de Infantis, foi
derrotado pela Sanjoanense,
por 28-22.
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Andebol: Campeonato Nacional da II Divisão/Sul

A defender é que a gente se entende
O bom desempenho defensivo dos vitorianos na ge-
neralidade do encontro compensou as muitas difi-
culdades sentidas no plano técnico atacante e pesou
decisivamente na conquista de um triunfo por so-
mente um ponto e obtido em situação de livre de 7
metros, já com o cronómetro esgotado.

VITÓRIA F.C. – 22
GINÁSIO DO SUL – 21
Jogo realizado anteontem, pelas 18.00 horas, no Pavilhão
Antoine Velge que registou razoável assistência.
ÁRBITROS: Flávio Carvalho e João Malhado; oficiais de mesa:
Teresinha Sousa e Maria Cardoso.
VITÓRIA (22): Ricardo Martins e Ricardo Páscoa; Helder
Lourenço (1), Vítor Dias, André Moreira, Francisco Baca-
lhau (12 – 5, 7m), Pedro Carvalho (2), André Costa (3),
Francisco Fuzeta, David Tavares, Gonçalo Trancoso, Gon-
çalo Neves (2), Rui Mamede e Rolando Costa (2).
Treinador: Ricardo Palma.
Defesa: 6:0
Livres de 7m não concretizados: 1
Disciplina: 4 exclusões.
GINÁSIO DO SUL (21): Tiago Moreira e Rui Eusébio; Xavier
Sousa, Tiago Caetano (3), João Silva (2), Fábio Santos (4-2,
7m), Vasco Veríssimo, Ivan Dias (1), Tiago Gil (7), Hugo
Carvalho (2), Diogo Charneca, Mário Ribeiro (1), Bruno Vaz
(1) e João Ferro.
Treinador: Artur Roldan.
Defesas: 6:0 e 5:1.
Livres de 7m não concretizados: 1
Disciplina: 3 exclusões.
MARCHA DO MARCADOR: 5m, 0-2; 10m, 2-5; 15m, 4-5; 20m,
7-7; 25m, 10-8; 30m, 13-9; 35m, 14-12; 40m, 16-13; 45m,
17-14; 50m, 19-16; 55m, 21-18; 60m, 22-21.

com merecimento, mas o
«sete» do Ginásio do Sul in-
tegrou sempre a «zona de
discussão» da partida.

Destaques individuais para
Francisco Bacalhau e Gonça-
lo Neves pelo Vitória, ao pas-
so que no ginásio gostámos
do guarda-redes Tiago Morei-
ra, de Tiago Gil e Hugo Car-
valho.

Arbitragem equilibrada no
aspecto técnico mas com al-
guns desacertos no plano dis-
ciplinar.
RESULTADOS (6.ª Jornada):
Vitória, 22-Ginásio do Sul,
21; Alto do Moinho, 28-Vela
de Tavira, 30; ADC Benaven-
te, 23-Paço D’Arcos, 22; Ma-
rítimo, 26-Passos Manuel, 24;
CD Marienses, 30-CDE Ca-
mões, 29
1.º MARÍTIMO, 18 pontos; 2.º
Ginásio do Sul, 14; 3.º CDE
Camões, 14; 4.º Vela de Tavi-
ra, 13; 5.º Vitória, 12; 6.º CD
Marienses, 12; 7.º ADC Bena-
vente, 11; 8.º Paço D’Arcos,
10; 9.º Passos Manuel, 8; 10.º
Alto do Moinho, 8.
Na próxima jornada, a 12 de
Novembro, pelas 17.00 ho-
ras, o Vitória joga no recinto
do Vela de Tavira.

António Elias

uma vantagem estratégica
para o jogo, mantendo a
marcação do adversário bai-
xa, de forma a não fecharem
de forma comprometedora
as portas para a recuperação
que era esperada. Damos
como exemplo principal os
vinte minutos iniciais, em
que os sadinos estiverem
sempre em desvantagem na
marcação, com números de
concretização muito baixa e
acumulando problemas téc-
nicos ofensivos, com situa-
ções, por exemplo, em que
foram frustradas quatro situ-
ações atacantes sucessivas e
não só no aspecto organiza-
do, incluindo-se também,
noutras fases, o desperdício
de algumas situações de con-
tra-ataque, aspecto este que
foi sempre dando possibilida-
de de resposta ao Ginásio do
Sul que nem sequer, pela for-
ma como estava a jogar, ca-
recia de «ajudas».

A influência do trabalho
defensivo no reequilíbrio da
equipa tomou força precisa-
mente a partir dos 20 minu-
tos, altura em que os setu-
balenses conseguiram pela
primeira vez assumir a lide-
rança que, aliás, não mais

largaram até final, a não ser
nos derradeiros 15 segundos
quando o resultado se que-
dou em 21-21: o Ginásio do
Sul sentiu, então, dificulda-
des redobradas no aspecto
de finalização, perdeu tam-
bém algum discernimento e,
ao invés, o Vitória serenou,
melhorou também em muito
o desempenho ofensivo pla-
neado, Francisco Bacalhau
assumiu-se em pleno como o
grande marcador da equipa,
e o intervalo chegou com
uma vantagem de quatro
pontos que prenunciava um
segundo tempo bem mais
tranquilo.

E, de uma maneira geral,
se bem que o jogo não tives-
se apresentado qualquer fa-
cilidade, é verdade que os vi-
torianos fizeram crescer em
muito os níveis exibicionais:
mantiveram o acerto defen-
sivo e tornaram-se mais ex-
peditos no ataque, mesmo

que Bacalhau tivesse de re-
solver muitas vezes as situa-
ções de forma quase indivi-
dual. A vantagem foi-se man-
tendo em três pontos, como
média, só que o Ginásio do
Sul não esteve pelos ajustes
de ver o Vitória ir calmamen-
te para o balneário com o
triunfo no bolso e reagiu com
determinação, aumentando
o ritmo de execução no as-
pecto ofensivo e criiando,
por isso, mais dificuldades
defensivas aos sadinos que,
todavia, não oscilaram. Só
que, nesta altura crucial,
com o cronómetro a andar
rapidamente para o fim,
qualquer desequilíbrio era
perigoso e coube aos vitori-
anos uma nova pecha técni-
ca do plano ofensivo, com a
perda de duas situações de
contra-ataque, que permitiu
ao Ginásio reentrar no jogo
e chegar ao empate com bre-
ves segundos para jogar.

O Vitória tinha, nesse cur-
to tempo, a bola em seu po-
der e acabou por conquistar
uma situação de livre de 7
metros que foi concretizada
já com o tempo esgotado,
com calma, por Francisco Ba-
calhau. Venceram os sadinos,

O Ginásio do Sul, embalado
pelo segundo lugar na classi-
ficação da Zona Sul, veio a
Setúbal realizar uma exibi-
ção muito aguerrida, atiran-
do para o lado o factor casa
nas contas do encontro de
anteontem, pelo que os vi-
torianos tiveram de se agar-
rar a todas as suas forças
para recuperarem de uma
prolongada desvantagem no
primeiro tempo e, na parte
final, para não deixarem fu-
gir os três pontos de avanço
que havia duramente con-
quistado.

O trabalho defensivo,

numa análise global, foi o
grande argumento táctico do
Vitória ao longo da partida e
acabou por ser esta acção
que compensou de maneira
decisiva as dificuldades que
a equipa sentiu em vários pe-
ríodos de jogo no plano ata-
cante e que acabaram por
dar, se bem que, diga-se,
muito pela influência do
guarda-redes do Ginásio, Ti-
ago Moreira, em momentos
críticos.

Com um «6:0» profundo,
muito elástico mas discipli-
nado, os vitorianos consegui-
ram ganhar gradualmente

DIFÍCIL – Vitorianos tiveram de lutar até ao fim pelo triunfo
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Seniores garantem
mais uma vitória

Com quatro vitórias e uma
derrota, o CA São Félix teve
um fim-de-semana positivo
em quase todos os escalões.
As seniores receberam e
venceram o Lusitanos por
um esclarecedor 35-19. A
equipa entrou com vontade
e determinação em garantir
a vitória e para isso montou
uma estrutura defensiva que
impediu a equipa contrária
de ter êxito e permitiu às
gaienses lançar vários con-
tra-ataques e ataques rápi-
dos que decidiram o rumo da
partida. Hoje, as atletas vão
jogar ao pavilhão do Cale em
jogo antecipado da quinta
jornada.

Nos escalões de formação,
as juvenis venceram o Colé-
gio de Gaia por 31-25. As in-
fantis ganharam por falta de
comparência do Académico
do Porto. Nos minis, a
equipa A venceu por 18-5 a
equipa B, só os iniciados
perderam por 39-16 com o
Colégio de Gaia. 

ANDEBOL | CA S. FÉLIX

PEDRO COLAÇO

S. Félix imparável
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m jogo da 5ª jornada do
Campeonato Nacional da
2ª divisão de iniciados o

Ginásio Clube de Odivelas rece-
beu o Clube Oriental de Lisboa
tendo vencido por 33-7. 
Num jogo desequilibrado onde
o Ginásio de Odivelas dominou
do princípio ao fim o resultado
só por si espelha bem a dife-
rença entre as equipas. O facto
de o Oriental ter apresentado
apenas 6 atletas é também
revelador das dificuldades com
que a equipa adversária teve
para enfrentar o desafio em que
o Ginásio de Odivelas aprovei-
tou para rodar todos os seus
jogadores. Apesar da vitória o
treinador odivelense deixou
reparos aos seus atletas que
cometeram alguns erros que
têm de ser corrigidos.
Com esta vitória o GCO passa
para a 2ª fase do nacional da 2ª
divisão com 3 vitórias e 1 der-
rota, com 116 golos marcados e
76 sofridos.
Outros resultados:

Juvenis Femininos: Campeo-
nato Nacional, 2ª Jornada
GCO 14 X Porto Salvo 35 
Infantis: Campeonato Nacional,
2ª Jornada
SL Benfica “B” X 29 GCO - 19
Agenda para este fim-de-
semana
Infantis: Campeonato Nacional
3ª Jornada (jogo em atraso).
GCO. X Boa-Hora FC - 30 Outu-
bro, às 17h30, Pavilhão Munici-
pal de Odivelas 
Juvenis Femininos: Campeo-
nato Nacional, 3ª Jornada.
NAAL Passos Manuel X GCO,  30
Outubro, às 16h00, Escola
Quinta de Marrocos
Juvenis Masculinos: Campeo-
nato Nacional da 2ª Divisão, 5ª
Jornada.
GCO. X Sassoeiros, 30 Outubro,
às 15h30, Pavilhão Municipal de
Odivelas.

ANDEBOL

GCO 33 X Oriental 7

E
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