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Juvenis

ABC A persegue líder
Equipa B tenta
aproximar-se
Com um triunfo por 29-14 na
deslocação a casa do Leça, a
equipa A dos juvenis do ABC
mantém-se na perseguição ao líder Águas Santas, que derrotou,
nesta jornada, o Xico Andebol
por 29-21. No que diz respeito
às restantes equipas minhotas
deste campeonato, o Fermentões
não conseguiu superiorizar-se ao
Infesta, perdendo por 18-22, enquanto o Fafe venceu o S. Mamede por 27-24.
Já na Zona 2, a equipa academista de Braga somou mais um
triunfo, desta vez por 33-25 sobre o Salgueiros e ocupa o sexto
lugar, com 19 pontos, menos 14
que o líder Carvalhos, mas também tem menos um jogo disputado.
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§andebol

DR

Os ingressos são grátis

ABC recebe
Avanca no
Flávio Sá Leite
hoje às 21 horas
O ABC Braga/UMinho recebe hoje, às 21 horas, no Pavilhão Flávio Sá Leite, o Avanca, em jogo
da 11.ª jornada do campeonato
nacional de andebol da I Divisão.
Os acessos serão grátis e haverá
uma acção de recolha de fundos
para apoio a um funcionário da
federação portuguesa da modalidade. O clube bracarense, que
na ronda anterior perdeu nos
Açores (29-28) diante do Sporting da Horta, ocupa o quarto
lugar — atrás de FC Porto,
Sporting e Benfica —, com 24
pontos, os mesmos que o Águas
Santas.
O Avanca é 11.º classificado,
com 14 pontos nos dez jogos
disputados, tendo arás de si
apenas o ISMAI, último classificado.
O treinador do ABC, Carlos Resende, reconheceu ter havido
frente ao Sp. Horta erros que a
equipa hoje frente ao Avanca
deve evitar .
A jornada onze completa-se
com os jogos seguintes:
Belenenses-FC Porto
AC Fafe-Sporting
Madeira Sad-Águas Santas
Maia-ISMAI-Sp. Horta
Passos Manuel-Benfica
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Arsenal da Devesa
assume a liderança
VITÓRIA SOBRE O SALGUEIROS, permite ao Arsenal da Devesa ascender ao
primeiro lugar do campeonato de andebol da III Divisão e confirmou assim o
favoritismo para garantir um dos lugares de acesso à fase seguinte.

DR

Depois de eliminar o Marítimo da Taça de Portugal, o Arsenal da Devesa Andebol continua num grande momento de forma

ANDEBOL

| Redacção |

A equipa do Arsenal da Devesa
deslocou-se no passado fim-desemana ao pavilhão do Salgueiros para disputar a segunda jornada do campeonato nacional da
III divisão. O resultado final demonstra a superioridade do Arsenal, que derrotou o Salgueiros
por concludentes 39-24 e dessa
forma passou a liderar a tabela
classificativa de forma isolada
com duas vitórias em dois jogos.

Apesar de um início de jogo
equilibrado (5-5, aos 10 minutos), o Arsenal acertou a sua defesa, criando inúmeras dificuldades ao ataque da equipa do
Salgueiros, tendo esta ficado
cerca de 15 minutos sem fazer
qualquer golo. Neste período, o
Arsenal soube recuperar várias
bolas e partir rapidamente para o
contra-ataque, construindo uma
vantagem confortável ainda antes do intervalo (10-21).
Apesar da vantagem amealhada, a formação forasteira não facilitou na segunda parte e man-

teve-se sempre concentrada e
com o jogo controlado.
Nesta partida que deu o comando do campeonato ao Arsenal, destaque para os jogadores
André Azevedo (8 golos), muito
rápido a sair para o contra-ataque, Virgílio Pereira (8 golos)
pela sua alta eficácia no remate e
o jovem guarda-redes João Costa que se exibiu a bom nível.
Com esta vitória, o Arsenal confirma o seu favoritismo aos primeiros lugares do campeonato e
consequente apuramento para a
próxima fase da competição.
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Andebol
Centenas de jovens
na Semana Olímpica
em Guimarães
O Multiusos de Guimarães acolheu dos dias 7 a 9 de Novembro
a Semana Olímpica 2013, o
maior evento de promoção do
olimpismo em Portugal, numa
organização conjunta da Comissão de Atletas Olímpicos e de
Guimarães, a Cidade Europeia do
Desporto 2013.
A Federação de Andebol de Portugal teve uma presença muito
forte no evento, sendo que durante três dias cerca de 450 jovens experimentaram jogar Andebol, alguns deles com
jogadores internacionais do
ABC Braga/UMinho, Fafe e Xico
Andebol.
Para além da oportunidade de
realizar vários exercícios e ainda
pequenos jogos, actividade para
a qual poderam contar com a
ajuda dos técnicos do Fermentões e Xico Andebol (que marcaram presença na Semana Olímpica), os jovens desportistas
tiveram ainda a oportunidade de
visitar um dos destaques deste
evento, a exposição olímpica,
onde a FAP também esteve representada. Por fim, salientar a
presença nesta Semana Olímpica
do ABC Braga/UMinho, AA Braga, Fafe, Xico Andebol e Fermentões, que com a sua participação
e envolvimento, abrilhantaram
estes dias que foram seguramente muito importantes para
os jovens presentes.
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Esposende: jogos desportivos escolares continuam
MODALIDADES
| Redacção |

A Câmara Municipal de Esposende e a empresa municipal Esposende 2000, em parceria com
agrupamentos de escolas do
concelho, vão realizar mais uma
edição dos Jogos Desportivos
Escolares, competição que se insere no Plano Estratégico de De-

senvolvimento Desportivo de
Esposende (PEDDE).
Os Jogos Desportivos Escolares visam promover uma formação desportiva a longo prazo,
através de uma proposta complementar às actividades já desenvolvidas no âmbito do desporto escolar — adianta uma
nota da autarquia aos órgãos de
comunicação.

Por outro lado, pretende-se fortalecer e fomentar, através das
diferentes modalidades, a relação entre a prática desportiva
que é proporcionada pelas escolas e a que é desenvolvida pelo
associativismo desportivo.
Além destes objectivos, esta
competição visa ainda criar um
envolvimento entre as várias escolas do concelho, proporcio-

nando o intercâmbio entre os
alunos dos diferentes estabelecimentos de ensino. Trata-se da
quinta edição deste evento desportivo, direcionado para os alunos com idades compreendidas
entre os 10 e os 15 anos e que
abrange as modalidades de atletismo (prova de estrada), duatlo,
badminton, andebol, basquetebol, futsal e voleibol.

DR

Atletismo na marginal de Esposende
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No dia 22 de Novembro

Flávio Sá Leite acolhe convívio de amigos
ANDEBOL

|Sílvio Gonçalves |

Decorre já no próximo dia 22 de
Novembro (sexta-feira) o 14.º
convívio dos amigos do andebol
de Braga. O evento tem início a
partir das 18 horas e vai ter lugar
no Pavilhão Flávio Sá Leite. Logo após a realização deste convívio dos ‘Amigos do Andebol’,
vai ter lugar a um jantar como
forma de confraternização entre
todos os presentes.
As inscrições podem ser efectuadas até ao próximo dia 15 de

DR

Os Amigos do Andebol de Braga já vão para a sua 14.ª edição

Novembro e este evento é aberto
a todos aqueles que gostam e

pretendam matar saudades da
modalidade.
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Artística de Avanca joga hoje em Braga
A primeira volta do Nacional de Andebol 1 chega ao fim hoje, com a realização da 11.ª
jornada. A Artística de Avanca, que ocupa o penúltimo lugar, vai actuar, como visitante,
no recinto do ABC, quarto classificado. A partida está agendada para as 21 horas.

Página 9

A10

ID: 50768946

13-11-2013

Tiragem: 2754

Pág: 18

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 4,17 x 11,62 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

AC Sismaria
em queda livre
no campeonato

A equipa sénior masculina de
andebol da AC Sismaria averbou a quarta derrota consecutiva na 2.ª divisão nacional, na
deslocação ao reduto do NA
Redondo (Évora), perdendo
por 25-20. O resultado ganha
ainda contornos mais surpreendentes quando esta foi a
primeira vitória da equipa alentejana no campeonato.
Ao intervalo, a equipa leiriense já perdia por 12-8 e não
mais conseguiu dar a volta ao
resultado. |
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EM BRAGA, DIA 22 DE NOVEMBRO

“Amigos do Andebol”
têm jornada de convívio
DR

Alguns dos participantes no último convívio

O denominado grupo
dos “Amigos do Andebol
de Braga” realiza, no dia
22 do corrente, o seu 14.º
convívio, com o Pavilhão
Flávio Sá Leite como palco principal.
Aqui, a partir das 18h00,
os diversos agentes da modalidade na cidade de Braga – treinadores, jogadores
e dirigentes – iniciam uma
partida de andebol. É, de
resto, uma iniciativa que
está a aberta a todos quantos «queiram mata saudade da modalidade», como
diz a organização.
Um jogo que deverá ser

bastante participado e que
será seguido de um jantar,
seguramente, com mais
“praticantes”. Este decorrerá na Quinta da Granja,
em Balazar, Guimarães.
Localização GPS: N 41.
51369º;W8. 38198º (estrada
Braga – Taipas, freguesia
a seguir à Morreira).
As inscrições podem ser
feitas até ao dia 15 de novembro, para os seguintes
contactos: amigosdoandebol.braga@gmail.com ou
para os seguintes telefones:
Luís Cristiano Lopes
(965 484 223), João Nuno

Pinto (917336665), Céu
Martins (961936786) e Vasco Araújo (919421515).

ABC recebe (hoje)
Avanca
O ABC/UMinho recebe,
hoje (21h00) o Avanca, em
partida da 11.ª jornada do
principal campeonato português de andebol. O conjunto treinado por Carlos
Resende perdeu, na ronda anterior, nos Açores,
com o Sporting da Horta, resultado que deixou a
equipa na quarta posição,
a dois pontos de Benfica
e Sporting e a quatro do

líder FC Porto. O Avanca
ocupa a penúltima posição, com 14 pontos, tendo somado duas vitórias e
sofrido oito derrotas nos
dez jogos disputados.
O AC Fafe, que na jornada anterior sofreu uma
goleada na deslocação ao
Dragão Caixa (50-25), recebe o Sporting. Os jogos
de hoje:
19h00: Madeira SADÁguas Santas; 20h30: Passos Manuel-Benfica; 21h00:
ABC-Avanca, Belenenses-FC Porto e AC Fafe-Sporting e ISMAI-Sporting da
Horta.
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• “Amigos do Andebol” convivem dia 22 de novembro
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conferência de imprensa em angra do heroísmo

PPM apresenta dois projetos
para promover os Açores
Partido Popular Monárquico dos Açores pretende desenvolver a economia da região. Objetivo
é integrar os Açores no
mundo.

O PPM já deu entrada, na Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, de dois projetos: a
criação de seleções desportivas açorianas inscritas nas respetivas federações internacionais e a criação de
um domínio açoriano de primeiro
nível na internet.
Na perspetiva do PPM, “nos Açores,
ao contrário do que sucede com outros territórios dotados de mecanismos de autogoverno, não se desenvolveram todos os instrumentos de
afirmação simbólica da sua especificidade cultural e política”.
O PPM defende, ainda, que “a autonomia açoriana não se pode restringir a aspetos meramente administrativos e orçamentais”. Assim,
o desenvolvimento destes dois projetos preenche uma lacuna existente
na promoção da identidade açoriana,
esperando o PPM que sejam aprovados pela Assembleia Legislativa da
RAA.

ppm “Insularidade e dispersão da diáspora açoriana podem ser ultrapassados”

Domínio AçoriAno

No entender do PPM, este projeto
trata uma opção fundamental para
o desenvolvimento económico dos
Açores e é um meio para a afirmação
de uma identidade comunitária específica. Além disso, para os monárquicos açorianos, a identidade e a
cultura açorianas permanecem muito vincadas em países e territórios
como os Estados Unidos, o Canadá,
a Bermuda e o território continental
do país.
O objetivo é criar um domínio genérico de primeiro nível de características culturais e económicas da
comunidade açoriana. A existência
de um domínio com estas características permite situar a marca e a
identidade açoriana no mapa digital
internacional.
O PPM pensa que este domínio ca-

talisa a interatividade no âmbito do
mundo da diáspora açoriana, fomentando, assim, o aumento exponencial das parcerias de carácter cultural, económico e político.
Desta forma - adiantam - os constrangimentos da insularidade e da
dispersão da diáspora açoriana poderão vir a ser ultrapassados pela
existência de um domínio identitário, servindo como referência global
para toda a vasta comunidade açoriana.
SeleçõeS DeSportivAS

O PPM entende ainda que a criação
de seleções desportivas açorianas
constitui um passo decisivo na afirmação dos Açores como agente autónomo no panorama internacional.
Com a criação deste projeto, o obje-

tivo é fortalecer o quadro simbólico
da autonomia e reforçar a unidade
do povo açoriano. Apesar das dificuldades acerca da localização periférica dos Açores, há vários clubes a
competir, ao mais alto nível, em modalidades desportivas como o andebol, o hóquei em patins, o voleibol
ou o futebol.
De acordo com o comunicado do
PPM sobre este projeto, “o objetivo
passa por concretizar, com políticas
concretas e de grande carga simbólica, a capacidade de autogoverno e de
afirmação autónoma dos Açores”.
Assim, no âmbito destes trabalhos
apresentados pelo PPM, “o desporto e a internet são duas áreas em
desenvolvimento, onde os Açores
se devem afirmar de forma autónoPágina 15
ma”.
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“Adversário merece respeito
mas queremos ganhar”

EM JOGO DA 11.ª JORNADA o ABC/UMinho defronta o Avanca, adversário teoricamente mais frágil,
mas o treinador Carlos Resende não quer facilitar para não acontecer como na última ronda.
ANDEBOL

+ apelo

| Carlos Costinha Sousa |

A última jornada disputada não
foi esquecida. A derrota averbada em casa do Sp. Horta não estava nos planos academistas,
mas aconteceu. As ilacções e lições foram retiradas desse encontro e quem vai pagar a ‘fava’
é mesmo o Avanca, próximo adversário do ABC/UMinho no
campeonato.
Segundo o treinador Carlos
Resende, muito tem que mudar
na equipa bracarenses do último
jogo para este. Há erros que não
podem voltar a acontecer e, apesar de admitir que respeita o adversário, como respeita todos os
outros, o treinador não pensa na
conquista de outro resultado que
não a vitória.
“O que temos que fazer de diferente em relação ao último jogo não se prende com o facto de
jogarmos com a equipa do Avanca, mas sim com o facto de termos que dar mais de nós. No último jogo, na primeira parte, não
estivemos bem a nível ofensivo
e depois, sofrer 17 golos de qualquer adversário numa parte não
é nada bom. Ainda por cima o
Horta não está ao nível que está

CARLOS COSTINHA SOUSA

Na recepção ao Avanca,
a direcção do ABC/UMinho
decidiu não cobrar o preço
dos bilhetes de acesso à
partida, mas antes apelar
a que os interessados em
assistir ao encontro façam
parte do apoio a José Casaleiro, funcionário da Federação de Andebol de
Portugal, que luta contra
uma doença grave.
Assim, os interessados podem assistir ao jogo dando
o que entenderem para
ajudar o José Casaleiro.

João Pinto e Carlos Resende querem apagar a má imagem deixada no jogo com o Horta

um FC Porto, Benfica ou Águas
Santas”, considerou, acrescentando que este Avanca é “uma
equipa que luta com as armas
que tem. Tem um treinador que
conheço bem e que respeito
imenso. É uma equipa que se o
ABC/UMinho não entrar com a
máxima atitude e para dar o seu
melhor pode surpreender. É um
adversário que nos merece todo

o respeito, até porque a seguir a
uma derrota não há nada como
uma boa vitória”.
Por sua vez, João Pinto afirmou que a derrota na jornada
passada não deixou marcas, mas
permitiu aprender. E há erros
que não se vão repetir. “Não
houve um puxão de orelhas, mas
sabemos o que fizemos mal e é
preciso corrigir. Temos que de-

fender bem neste jogo e apostar
mais no contra-ataque. Temos
que entrar sérios e não vamos
dar hipóteses de eles pensarem
em ganhar”, considerou o atleta.
O ABC/UMinho recebe, amanhã, o Avanca, no Pavilhão Flávio Sá Leite, a partir das 21 horas, em partida a contar para a
11.ª jornada do Campeonato Nacional da I Divisão.
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AMANHÃ ENTRADA É GRATUITA PARA AJUDAR JOSÉ CASALEIRO

ABC quer uma grande
vitória diante do Avanca
FRANCISCO DE ASSIS

Carlos Resende e João Pinto desejam retificar exibição e resultado frente ao Avanca

FRANCISCO

DE

ASSIS

Depois de uma derrota,
nada melhor do que uma
grande vitória. Após um
desaire, todos os adversários são ideais, desde que
se ganhe.
Estas são as duas principais ideias deixadas ontem pelo técnico do ABC/
/UMinho, na antevisão do
jogo de amanhã diante do
Avanca.
Os academistas de Braga vêm de uma derrota
algo surpreendente nos
Açores, frente ao Sporting
da Horta. Assim, na partida de amanhã no Flávio
Sá Leite, às 21h00, há vários objetivos a alcançar:
ganhar, jogar bem, como

estarmos a ganhar por um
forma de agradecer a pregolo de vantagem, podíasença do público, e ajumos e devíamos, facilmendar José Casaleiro, funte, ter feito mais quatro
cionário da Federação de
ou cinco golos», começou
Andebol de Portugal, que
por referir.
passa por um problema de
Mas pior, na opinião do
saúde grave.
técnico do ABC foi a
Questionado sobre o
prestação defenque o ABC tem que
Carlos
siva na segunfazer de difeResende apeda parte. «Sorente amanhã,
la à concentra
ção
frer 17 golos
Carlos Resene respeito fre
nte ao
numa só parde pôs o dedo
Avanca, para
evitar
te, de qualquer
na ferida. «O
dissabores
adversário, em
que nós temos
Portugal e não
que fazer de difesó, não é bom. E se
rente é produzir mais
olharmos à classificação,
e melhor do que aquilo que
virmos onde está o Sporfizemos diante do Sporting
ting da Horta e os seus núda Horta. Foi um jogo que,
meros, vimos que é uma
do ponto de vista ofensiequipa que não está ao
vo, na primeira parte, não
nível do Porto, Benfica,
estivemos bem. Apesar de

Sporting ou mesmo Águas
Santa. Portanto, o mais importante é retificarmos os
nossos princípios de jogo»,
analisou.

Máximo respeito pelo
Avanca e pelo público
Carlos Resende pretende que os jogadores do
ABC entrem no jogo com
o máximo respeito não só
pelo Avanca, mas também
pelo público, que espera
que seja muito, até pelo
fim solidário que este jogo
encerra. «O Avanca é uma
equipa para vencer. E depois tentar juntar um aspeto que nos tem acompanhado e que pretendemos
continuar a honrar, que é
jogar bem. Não é por falta
de jogar bem que não temos convencido o público. E se calhar é por causa disso que os adeptos
têm estado em maior número. Esta é a nossa forma de agradecer ao público, ou seja, independentemente do adversário, queremos colocar em campo tudo aquilo que podemos», afirmou.
Até porque, o líder da
equipa técnica do ABC/
/UMinho recorda que favoritismo deve ser mostrado
em campo. «Se o ABC não
entrar com o máximo de
respeito pode ter uma surpresa», alerta.

Ajudar um membro da «família»
O técnico do ABC aproveitou a conferência de imprensa
para dar conta de um drama que vive um «membro da
família do andebol». Trata-se de José Casaleiro que se
deslocou à Alemanha para tratamento de um problema
de saúde.
Segundo Carlos Resende, a equipa técnica e jogadores
já contribuíram, mas essa ajuda é insuficiente. «O andebol
é uma família. E alguém de nós está a passar por um
momento difícil. O ABC, jogadores e equipa técnica já
prestaram a ajuda financeira possível. Agora queremos

que o público do andebol também ajude. Por isso, no
jogo de amanhã, em vez de pagarem bilhetes, os adeptos
podem oferecer o que podem. Toda a ajuda é bem vinda
e José Casaleiro agradece», referiu.
Ainda em relação ao jogo, João Pinto deu conta do estado
de espírito da equipa. «Desde que entremos sérios, não
vamos dar hipótese ao Avanca. Vínhamos de uma série
de vitórias e estávamos motivados. Não era um resultado
que estávamos à espera. Há que levantar a cabeça, porque
o campeonato não acabou», disse o atleta.
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• ABC quer “grande vitória” frente ao Avanca
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Juniores do ABC
sempre a somar
A equipa de juniores do ABC somou, no fim de semana,
o sétimo triunfo consecutivo no campeonato nacional da
primeira divisão, e segue na frente da tabela, com dois
pontos de vantagem sobre o FC Porto, segundo.

Nacional Andebol
-

JUNIORES 1.ª FASE

FEDERAÇÃO DE ANDEBOL DE PORTUGAL.
PRÓXIMA JORNADA

7.ª JORNADA

Leça - S. Bernardo

Ág. Santas 34 - 27 Leça

Águas Santas - ABC

Santo Tirso 25 - 26 S. Bernardo
Fafe

-

Gaia - S. Mamede

Maia

FC Porto - Fafe

S. Mamede 23 - 27 Xico

Maia - Santo Tirso

ABC 32 - 16 Gaia

Xico - Sanjoanense

Sanjoanense 21 - 42 FC Porto
Classificação

J

V

E

D

Golos

Dif.

Pts

1 ABC

7

7

0

0

226 : 143

83

21

2 FC Porto

7

6

0

1

246 : 180

66

19

3 S. Bernardo

7

5

0

2

209 : 187

22

17

4 Xico Andebol

7

4

0

3

190 : 193

-3

15

5 Águas Santas

7

4

0

3

208 : 210

-2

15

6 Sto. Tirso

7

4

0

3

170 : 169

1

15

7 Gaia

7

2

1

4

183 : 195

-12

12

8 S. Mamede

7

2

0

5

169 : 193

-24

11

9 Maia

6

2

1

3

166 : 167

-1

11

10 Leça

7

1

1

5

184 : 216

-32

10

11 Sanjoanense

7

1

0

6

162 : 214

-52

9

12 Fafe

6

1

1

4

146 : 192

-46

9
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ANDEBOL  Frente ao FC Gaia

CDC Oleiros
derrotado
em casa
Com muito público a assistir
ao confronto com o FC Gaia, o
CDC Oleiros promoveu uma
campanha de angariação de fundos intitulada “Vamos ajudar o
Eduardo”, a favor de um jovem
portador de uma doença rara e
que precisa de ajuda financeira
para efectuar os tratamentos necessários para que tenha no futuro alguma qualidade de vida.
Os donativos atingiram o total de
248 euros entregues ao pai de
Eduardo.
Quanto ao jogo, iniciou em toada equilibrada até aos 10 minutos, mas um aumento de intensidade defensiva por parte dos da
casa, e uma exibição soberba do

guarda-redes caseiro, possibilitou um parcial de 4-0 que provocou a ansiedade dos forasteiros.
Os contra-ataques sucediam-se e
em ataque organizado os atletas
do CDC Oleiros encontravam
soluções fáceis de finalização. No
final da primeira parte, o CDC
Oleiros vencia por confortáveis
18-11.
Depois do intervalo os gaienses surgiram com outra postura
defensiva e atacante, aproveitando um ligeiro abaixamento de
intensidade de jogo dos da casa,
para ao longo da segunda parte
equilibrarem o resultado, conseguindo a vitória nos últimos minutos (23-25).
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ANDEBOL

Sandra Santiago na Seleção
NUNO DIAS

As seniores do Colégio de
Gaia, deslocam-se hoje à
Madeira para o campeonato
nacional. Destaque para a
atleta Sandra Santiago que
se estreou na semana passada pela Seleção Nacional

Sandra Santiago

A, que perdeu (35-20)
frente à República Checa,
marcando dois dos golos
portugueses. Trata-se de
uma promessa da modalidade tendo contribuído
para o excelente quarto
lugar de Portugal, no último
Europeu sub 18.
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Andebol

JAC recebe algarvias
na 6.ª jornada
O campeonato nacional de seniores femininos
de andebol regressa amanhã, dia 2, depois
de duas semanas de pausa – houve selecção
nacional, e o JAC teve quatro jogadoras seleccionadas. O JAC, Juventude, Amizade e Convívio
de Alcanena, recebe no sábado, às 18 horas,
o Vela Tavira, jogo referente à 6.ª jornada. A
equipa principal do JAC, recorde-se, mantémse na frente da classificação do campeonato
nacional, com os mesmos 13 pontos que o
Madeira SAD (Alavarium, com 12 pontos, tem
menos um jogo). O conjunto de Alcanena tem
apenas uma derrota, averba na primeira jornada
e, de então para cá, só tem ganho. Tem quatro
vitórias consecutivas.
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ANDEBOL – CAMPEONAtO NACIONAL

Sporting da Horta
perdeu com Passos manuel
g O Sporting da Horta defrontou
na noite de quarta-feira o Passos
Manuel, num jogo em atraso da
segunda jornada do Campeonato
Nacional de Andebol. Os insulares
eram favoritos, no entanto acabaram por sair derrotados por 25-20.
Nas contas da tabela, Benfica,
Sporting e ABC lideram, todos
com 23 pontos em nove jogos. O
Porto segue em quarto, com 22
pontos mas com um jogo a menos
que os principais rivais. Seguemse Águas Santas (21 pontos em

DR

nove jogos), Sporting da Horta (17
pontos em nove jogos), Madeira
SAD (15 pontos em oito jogos),
Belenenses (15 pontos em nove
jogos), Passos Manuel (15 pontos
em nove jogos) e o Fafe (14 pontos em nove jogos). Nos últimos
lugares estão ISMAI e Avanca,
ambos com 10 pontos em oito
jogos.
O Sporting da Horta volta a
entrar em campo no dia 9 de
novembro, altura em que recebe o
ABC no pavilhão da Horta. MP
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