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Elledy Semedo, com seis golos, foi o melhor marcador do Benfica 

Hugo Figueira (GR)  
/Mola Mitrevski (GR) 
Davide Carvalho (4) 
lavier Borragan (3) 
Tiago Ferro (2) 
Tiago Pereira (3) 
João Pais (5) 
Betone Moreira (4) 
Pado Moreno (1) 
Uelington Ferreira (1) 
Augusto  Aranda (1) 
Alexandre Cavalcanti (3) 
Hedy Semedo (6) 
Ales Abrao (1) 
Hugo Lima 
Dragan Vrgoc 

~ANO ORTEGA 

Nlkolaos Zlatanos (GR)  
K.Tsifirnparis(GR) 
Nikolaos Arvanitklis  
Uros Milosevic 
N. Charalampidis (3) 
Stefanos Michallicks 
(»senis Apostolidis 
C. Ananladis (2) 
DImitrios Barris (1) 
Falis Delglannls 
Grigorios Sankis (3) 
Nlkolaos Voutsas 
Savvas Karyrddis (3) 
Aggelos Dragolas 
A.Triantafyilidts 
Slobodan Veselinovic (2) 

STYLIANOS SEIREKIDIS 

ANDEBOL TAÇA CHALLENGE 

  

    

Com dois pés nos 'quartos' 
Benfica derrotou gregos por 20 golos de diferença ® Eliminatória decide-se hoje na 2.a mão, 

novamente na Luz ABC entra em jogo esta tarde, às 17 horas, com estónios do HC Kehra 

RUI RAIMUNDO/ ASf 

ANDEBOL — TAÇA CHALLENGE —1/8 FINAL (1.' MÃO 

Pavilhão n.°2 da Luz, 
em Lisboa 

BERRA z FUPPOS VERIAS 

wil0;
 

14 
INTELLo 8 

ÁRBITROS 

Milan Hajek e Macho Karel, da República Checa 

por 
EDITE DIAS 

O
Benfica derrotou ontem 
os gregos do Filippo Verias 
e foi tanta a fartura (34-
-14) que difícil vai ser mo-
tivar a equipa para a se-

gunda mão desta eliminatória dos 
oitavos de final da Taça Challenge 
que se realiza esta tarde, a partir das 
18.30 horas, novamente na Luz. 

Os gregos foram presa fácil para 
os encarnados, que demoraram 
pouco mais de 10 minutos a des-
colar no marcador. Elledy Seme- 

do fez o 7-3 aos 15 minutos, se-
guindo o exemplo de Davide Car-
valho e Bélone Moreira. 

Na baliza do Benfica, Nikola Mi-
trevski deve ter assinado uma das 
suas melhores exibições, benefician-
do muito das inúmeras dificuldades 
ofensivas dos rivais. O segundo cias - 
sificado do campeonato da Grécia já 
perdia por 9 golos (14 -5) aos 22 mi-
nutos da primeira parte. Antes do 
intervalo (16 - 8), maior agitação só 
mesmo no banco encarnado quan- 

do o pivot brasileiro Ales Abrão ten. 
tou explicar sem sucesso a Mariano 
Ortega porque razão foi excluído e 
ambos se desentenderam. 

Na segunda parte, pouco se al-
terou, somente com Mariano Or-
tega a dar tempo de jogo a alguns 
dos atletas menos utilizados e os 
gregos a cometerem vários pecados. 
Não será, pois, esta equipa a des-
viar o Benfica da sua intenção de re-
gressar à final de uma competição 
europeia — aconteceu em 2011 —,  

Têm  a palavra 

PÉ E MEIO 

Vimos vários jogos, são 
segundos no campeonato grego. Têm 
três, quatro, jogadores com 
experiência internacional. Estamos a 
trabalhar bem. Estamos com um pé e 
meio, quase dois admito, nos quartos 
de final. Agora é fazer mais um jogo, 
competir, tentar ganhar novamente 

MARIANO ORTEGA 
treinador do eenf ira 

MÁ EFICÁCIA 

A minha equipa não esteve a um 
bom nível. Só estou há uma semana 
neste clube e já percebi que é preciso 
mudar muita coisa. Podemos jogar 
melhor... Cada atleta teve cerca de 20 
por cento de eficácia e os guarda-
-redes apenas 30. Amanhã temos de 
ser melhores 

SYLIANOS SEIREKIDIS 
treinador do vilippos verias 

até porque não mostrou qualquer 
competência para o fazer. 

Esta tarde, a partir das 17.30 ho-
ras, é a vez do ABC tentar colocar os 
dois pés nos quartos de final da 
Challenge. Pela frente a equipa de 
Carlos Resende terá os estónios do HC 
Kehra, e parte como favorita, até 
porque, tal como os encarnados, os 
minhotos também realizam em casa 
as duas mãos da eliminatória e espe-
ram dar mais um passo no caminho 
para a final, tal como em 2015. 
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Taça Challenge – academistas recebem hoje HC Khera (17h00)

ABC/Minho à procura de selar 
vantagem para jogo de amanhã

 Luís Filipe silva

O 
ABC/UMinho inicia 
hoje, às 17h00, a ten-
tativa de alcançar os 
quartos de final da 

Taça Challenge.

Os academistas rece-
bem a equipa estoniana 
do HC Khera no Flávio 
Sá Leite, numa rodada 
dupla, já que amanhã as 
duas equipas voltam a en-
contrar-se no Flávio Sá 

Leite, porque os respon-
sáveis do clube da Estó-
nia aceitaram disputar as 
duas mãos dos oitavos de 
final em Braga.

Assim, a equipa de Car-
los Resende vai procu-

rar hoje conseguir uma 
vantagem confortável que 
dê para fazer uma gestão 
mais tranquila no jogo de 
amanhã.

O ABC/UMinho, fi-
nalista vencido da épo-
ca passada, já deixou este 
ano pelo caminho a frágil 
equipa inglesa do Ruislip 
Eagles e tirou a desforra da 
final perdida, ao eliminar 
os romenos do Odorhei 
nos 16 avos de final.

Estes dois jogos que vão 
decorrer, hoje e amanhã, 
no Pavilhão Flávio Sá Lei-
te, em Braga, vão ter ain-
da um cariz solidário, que 
o ABC/UMinho vai reco-
lher donativos para aju-
dar o Tiago, uma crian-
ça que padece de doença 
oncológica.

D
M

Pavilhão Flávio Sá Leite retorna às tardes europeias
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A 

Taça Challengemasadi-
nos -16 avos de final: ABC 
Braga-HC Kehra, Est, 17h00; 
Benfica-AC Filippos Verias, 
18h30. 

Taça Hugo Santos - meias-
finais: Benfica-Ovarense, 
14h30; FC Porto-UD 
Oliveirense,16h30. Jogos no 
Pavilhão Municipal de 
Oliveira do Hospital. 

La Méditerranéenne 
(Espanha), com a participa-
ção de Sérgio Sousa 
(Vorarlberg), a decorrer até 
dia 14, 

I Liga - 22.a Jornada: 
Moreirense-Belenenses, 
16h15; Nacional-Sporting, 
18h30; V. Guimarães-V. 
Setúbal, 20h45. 
II Liga - 29.a Jornada: 
Varzim-Atlético,15h00; Ac. 
Viseu-Benfica B,15h00; 
Mafra-Braga B, 15h00; 
Farense-Covilhã,15h00; FC 
Porto B-Famalicão,15h00; 
Sporting B-Orienta1,15h00; 
Aves-Olhanense.15h00; 
Chaves-Freamunde, 15h00; 
Gil Vicente-Santa Clara, 
15h00; Oliveirense-Penafiel, 
15h00. 
Juniores B —2.a Fase — 
Jornada - Apuramento de 
Campeão - Zona Sul:  

Benfica-Setúbal,15h00 - 
Manutencão/Descidas - 
Série C: Anadia-Beira 
Mar,16h00 - Série D: Estoril-
Real, 15h00 - Série E: 
Juventude-Louletano, 
15h00. 
Juniores C —2.a Fase— 4.* 
Jornada - Apuramento de 
Campeão-Zona Norte: FC 
Porto-Guimarães, 11h00 -
Zona centro: UD Leiria-
Académica, 11h00 -
Manutenção/Descidas -
Série B:Moreirense-Dragon 
Force, 11h00 - Série E: 
Torreense-O Elvas, 15h00. 

FM PATINS 

I Dhtisão -16.' Jornada: HA 
Cambra-Juv. Viana,18h00; 
Física-Oliveirense,18h30; 
Paço Arcos-Valongo,18h00; 
Sanjoanense-Candelá-
ria,18h00; HC Braga-
Barcelos, 17h00; Sporting-
I3enfica, 16h00. 

A1 Masculina — Elite — t a 
e 4.a: Castelo Maia-Benfica, 
17h00 - 2.1e 3.a: Sp. 
Espinho-F. Bastardo, 16h00 
- 5' e 8a: Caldas-S. Mamede, 
17h30 - 6.3 e 7.a: Guimarães-
Madalena, 15h00. 
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Augusto Aranda remata à baliza da equipa grega 

Mão quente 

O lateral.esquerdo 
encarnacio está a subir de 
rendimento. conseguindo 
oferecer dinâmica e 
frescura à equipa. Parece 
estar completamente 
refeito da lesão que 
sofreu frente ao Passos 
Manuel (traumatismo 
craniano). 

FINAIS 

Portugal já esteve em cinco 
finais da Taça Challenge: em 
2009/10 o Sporting 
ganhou; em 2004/05 e 
2014/15, o ABC foi finalista, 
como o Benfica em 2010/11 
e o Horta em 2005/06 

ABC BRACARBISES 
COM DOSE DUPIA 
O ABC também joga as duas 
mãos destes oitavos de final 
da Taça Challenge em casa, 
com as duas partidas, hoje e 
amanhã, às 17 horas. O 
conjunto de Carlos Resende, 
que já esteve em duas finais 
desta prova (2004/05 e 
2014/05), além da final da 
Liga dos Campeões, em 
1993/94, defronta os gregos 
do HC Kehra. Os dois jogos 
terão transmissão em direto 
no Porto Canal-2£ 

ANDEBOL Benfica resolveu o apuramento para os quartos de final da 
Taça Challenge logo na primeira mão com goleada e boa exibição 

GREGOS FORAM 130I1 
FATOR DE 11017114A0 
PILIPPOS 
Pavilhaciri.°20ai.uz 
iiifir-r;;Noan HaJek e I(areí Maríic;(1iep.  • 
Checa) 

MACA RUPPOSVINHAS 
Nicoblietiwid Gr NikobosTsilirnparisGr 
DaAdepovallea 4 Nikolaos &Canos Gr 
»ANIkerapin 3 Nogenis Apostoklis 
kolohis 5 C Ananiadis 2 
Beline Moreira 4 Dinatrios Banda 

Grigonossanikis 
PiesSilva 1 SwiasKawidls 3 
ThgoFerto 2 SWielloovic 2 
ithar go Poeira 3 fibiailinigkili 
ElledySemerio 6 Uroskilesaii 
Augusto Aranda 1 
4. Cavakanti 3 Nimbos lioutsas - 
Dago, Vrgcc - A 8.811611db - 
Paulo Moreno 1 NkolaosAnonitkis rd 

HugolJnia nj FanisDeligiarrês nj 
Hupa Rgueka Gr/nj 

Treinador: Treinador: 
M ariano Ortega .S.Seireiddis 
Ao intervalo16-8. 
fitarcha.051-1,1Cr 3-2.15' 8-4,20;12-4, 
25' 144, 30'16-8, 35.  20-10,40'23-11, 
45' 25-12. 50' 29-12, 55' 31-13, 60 34-14 

rante um adversário que nun-  final do encontro. 
ca lhe criou grandes díficulda- As águias procuram repetira 
des e que se está a adaptar a um presença na final da Taça 
novo técnico, o Benfica foi ge-  Challenge, onde estiveram 
rindo e aumentando a dife-  em 2011e, para já, têm a passa-
rença, permitindo ao seu téc-  gem aos quartos de final quase 
nico rodar todo o plantei até ao assegurada. 

     

lÌ 

 

ES 

      

  

J 

  

'7)  

    

     

"Benfica provou 
ser uma grande 
equipa" 
"Esperávamos grandes 
dificuldades, porque o 
Benfica é uma grande 
equipa e provou-o em 
campo. Tivemos problemas 
no ataque e contra-ataque, 
mas só estou há uma semana 

Seirekidis 
Treinador do 

Stylianos à frente da equipa e preciso 
de tempo para resolver 
algumas questões" Filippos Verias 

SANDROBAGGIUDIO 
OCO O Benfica está pratica-
mente com os dois pés na pró-
xima eliminatória da Taça 
Challenge, após triunfo dila-
tado sobre os gregos de Fi-
lipposVerias, por 34-14, na pri-
meira mão dos oitavos de final 
da competição. 

A uma semana do início do 
play-off do campeonato na-
cional, nada melhor do que 
um adversário macio e ino-
fensivo para as águias, que 
ajudou a recuperar os níveis 
anímicos da equipa de Maria-
no Ortega para a fase crucial 
da temporada. 

Na Luz, cedo ficaram expos-
tas as debilidades da formação 
helénica, principalmente no 
plano ofensivo, esbarrando 
numa defesa coesa e em Mi-
trevski. O guarda-redes mace-
dónio esteve bastante inspi-
rado na primeira parte, tra-
vando vários remates gregos 
da zona dos seis metros.A par-
tir dos 10 minutos, com Belo-
ne Moreira e Elledy Semedo a 
assumirem as despesas na fi-
nalização, o Benfica disparou 
no marcador, ganhando van-
tagem confortável. 

Com a vitória na mão, e pe- 

Mariano 
Ortega 
Treinador do 
Benfica 

'Estávamos a 
precisar de um 
jogo assim" 
"Não esperava um desnível 
tão grande. O Verias tem 
jogadores experientes, mas 
temos de dar mérito ao 
Benfica, que fez um bom 
trabalho e precisava de um 
jogo em que tudo lhe saísse 
bem. Vamos manter a 
concentração, agora que 
está a chegar o play-off" 

Comum desnível tão grande 
(20 golos), o Benfica até se po-
derá dar ao luxo de fazer des-
cansar alguns jogadores no 
jogo da segunda mão, que se 
realiza hoje, pelas 18h30, no-
vamente no pavilhão da Luz. 
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ABC joga em 
casa a passagem 
aos quartos 

O ABC decide, hoje e ama-
nhã, pelas 17 horas, no pavi-
lhão Flávio Sá Leite, em Bra-
ga, a qualificação para os 
quartos de final da Taça 
Challenge frente aos estó-
nios do HC Kehra. Depois de 
ter perdido a final ano pas-
sado, a equipa liderada por 
Carlos Resende assume 
como objetivo para esta 
época a conquista do troféu. 
Pelo caminho, os bracaren-
ses já deixaram os ingleses 
do Ruislip Eagles e os rome-
nos do Odorhel, na segunda 
e terceira rondas. s.s 
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Andebol Oitavos de final da Taça Challenge 

Águias com o apuramento na mão 
► O Benfica tem pratica-
mente garantido o apura-
mento para os quartos de fi-
nal da Taça Chailenge de an-
debol, depois de ontem ter 
cilindrado os gregos do Fi-
lippos Verias, por 34-14. no 
jogo da primeira mão. Hoje, 
pelas 18.30 horas, o pavilhão 
da Luz será palco do segun-
do encontro. 

Frente a uma formação 
mais fraca, a equipa benfl-
quista não teve grandes difi-
culdades para impôr o ritmo 
e assumir o controlo da par- 

tida. Aos poucos, as águias 
foram ganhando ascendente 
no marcador e ao intervalo já 
venciam por oito tentos de 
diferença (16-8). 

Mas o desnível maior sur-
giu após a pausa, com o Ben-
fica a pressionar mais no ata-
que e a deixar o Filippos Ve-
rias sem capacidade de rea-
ção. A vantagem foi-se avo-
lumando até chegar aos 20 
golos finais. E só uma heca-
tombe no jogo de hoje impe-
dirá os lisboetas de seguirem 
em frente. SUSANA SILVA BenfiquIsta Augusto Aranda marcou frente aos gregos 

Radica 34 
FRINala Varias 14 
Local Pavilhbo da Luz em Lisboa. 
Arbitro 14ban Hajek e !Carel Macho (Rep. Checa). 
iria Moia Mttrevski (GR) e Hugo F1gueira 
(GR); Davide Carvalha (4), lavler Femandez (3), 
Tiago Ferro (2), Tiago Pereira (3), lobo Pais (5), 
Beione Moreira (4), Paulo Moreno (1), UeIngton 
Ferreira (1), Augusto Aranda (1), Aloandre 
Cavalcanti (3), Dedy Sernedo (6), Hugo Uma, 
Dragar Vrgoc e Ales giva (1). 
Treinador Marrano °nega 
~ou Vades Konstantlnos Tsilimparts (GR) e 
Nrkolaos &unos (GR), Nikolaos Arvanitick, Urso 
Mriosevic, Nilmiaas Charalampicks (3), Stetanos 

Diogenis Apostobdis, Charalampos 
Ananiadis (2), Dirnitrios E3ants (1) Fanis 
Deirgiannis, Gripados Sanilds (3), Nridaos 
Voutsas, Savvas Karypidis (3), Atigelos 
Dragolas, Anasursios Tnantafyllidis e Slobcdan 
VeseOnovic (2) 
Treinador Konstanbnos Deligiannts 
Ao intervalo 1B-8 
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O Benfi ca entrou de forma categó-

rica nos oitavos-de-fi nal da Taça 

Challenge de andebol. Na primeira 

mão da eliminatória, disputada no 

pavilhão da Luz, os “encarnados” 

venceram os gregos do Filippos Ve-

rias por um concludente 34-14.

Depois de ter eliminado os islan-

deses do Vestmannaeyjar, por 62-52, 

no conjunto das duas mãos dos 16 

avos-de-fi nal, o Benfi ca contrariou 

ontem um melhor início de partida 

do Filippos Verias, que até inaugu-

rou o marcador, respondendo rapi-

damente até chegar ao intervalo já 

com o dobro dos golos (16-8). Nesse 

período, as “águias” contaram tam-

bém com uma exibição de qualidade 

do guarda-redes Mitrevski, um dos 

reforços contratados para a actual 

temporada.

No segundo tempo, a superiori-

dade dos lisboetas sobre o actual 

segundo classifi cado da Liga gre-

ga foi confi rmada, com João Pais a 

destacar-se nesta etapa com quatro 

golos. Ainda assim, e graças também 

ao baixar de braços dos gregos, que 

permitiram ao Benfi ca inúmeras 

acções de contra-ataque, o melhor 

marcador do encontro foi Elledy Se-

medo (autor de seis golos). 

Hoje, dia em que se disputará a 

segunda mão da eliminatória, nova-

mente no pavilhão da Luz, às 18h30, 

entra também em cena o ABC pa-

ra defrontar os estonianos do HC 

Kehra, em Braga. No pavilhão Flávio 

Sá Leite (17h), os fi nalistas da edi-

ção passada da Taça Challenge vão 

tentar ganhar vantagem perante o 

segundo classifi cado do campeona-

to da Estónia, que na ronda passada 

eliminou os ingleses do London GD 

Handball Club, por um total bastan-

te desequilibrado (80-42).

Curiosamente, na eliminatória an-

terior, os minhotos tiveram de eli-

minar o carrasco da fi nal da edição 

passada, os romenos do Odorhei. A 

equipa orientada por Carlos Resen-

de venceu as duas mãos, por 25-24 

na Roménia e por 25-22 em Braga, já 

depois de ter afastado da competi-

ção, na segunda ronda, os britânicos 

do Ruislip Eagles, com um agregado 

de 97-37.

Benfica mais 
perto dos 
“quartos” 
na Challenge

Andebol
Nuno Sousa

“Encarnados” venceram os 
gregos do Filippos Verias, 
por um concludente 
34-14, na primeira mão dos 
oitavos-de-final da prova
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GOLO. Remate de Elledy Semedo no lance que lesiona Uros Milosevic 

ANDEBO 

ELIMINATORIA  ESTA 
Benfica 'esmaga' Filippos 
Verias na Challenge. 
Segunda mão (hoje) é 
para cumprir calendário DEC D DA 

34 
BENFICA 

14 \"‹. 
FILIPPOS VERIAS 

  

Mariano OrtegaO 

N Mi tREVSKI o o O K. TSILIMPARis O O O 
(AVIER BORRAGAN 3 O D APOSTOLIDIS O O 

-,UELINGTON SILVA 1 O C. ANANIADIS 2 O 
TIAGO FERRO 2 O DIMITROS BANTIS 1 O 
JOÃO PAIS 5 O GRIGORIUS SANIKIS 3 2 
DAVIDE CARVALHO 4 2 SAVVAS KARYPIDIS 3 O 
BELONE MOREIRA 4 O S. VESELINOVIC 2 O 
TIAGO PEREIRA 3 0 N ZLATANOSO O O 
PAULO MORENO 1 O UROS MILOSEVIC O O 
AUGUSTO ARANDA 1 0 CHARALAMPIDIS 3 1 
ALEX CAVALCANTI 3 O S MKICHAILDIS O 1 
ELLEDY SEMEDO . 6 O F DELIGIANNIS O O 
DRAGAN VROC O 1 NIKOI,AOS VOUTSASO 2 
ALES SILVA 1 1 AGGELOS DRAGOLASO O 

A. TRIANTAFYLLIDIS O O 

AO INTERVALO: 16-8 

LOCAL: Pavilhão n9  2 da Luz, em Lisboa 

ÁRBITROS: Milan Hajek e Karel Macho (R.CH) 

ALEXANDRE REIS 

Um Benfica bem estruturado 
goleou (34-14) ontem sem pie-
dade a equipa grega do Filippos 
Verias, sentenciando a elimina 
tória dos oitavos-de-final da 
Taça Challenge. Por acordo entre 
os clubes, a segunda mão volta a 
jogar-se hoje ( 18h30) na Luz, 
mas é praticamente impossível° 
adversário recuperar 20 golos de 
diferença. 

Nem foi preciso carregar no 
acelerador, pois os helénicos 
aguentaram apenas 10 minutos 
(.3-3), perdendo, entretanto, o 
sérvio Uros Milosevic, lesionado. 

Com um treinador recém-en-
trado, Stylianos Seirekidis, a 
equipa grega não encontrou so-
luções para ultrapassar o forte 
6x0 encarnado, um autêntico 
muro com muito peso e altura, 
bem escudado pelo guarda - re - 
des macedónio Nikola Mitrevski, 
que acabou com 21 defesas e uma 
eficácia impressionante de 60%. 

"Estou a trabalhar com este 
grupo há uma semana. Esperá-
vamos dificuldades, mas atua-
mos muito aquém das nossas ca-
pacidades", queixou-se Seireki-
dis no final da partida. 

Sem cometer muitas falhas 
técnicas, com boas transições 
defesa-ataque, o Benfica foi 
construindo um resultado de 
grande envergadura e ao inter-
valo já vencia por 16-8. A segun-
da parte foi ainda mais dura para 
o Filippos Verias, que claudicou 
animicamente e passou a sofrer 
na pele o terrível Contra ataque 
das águias. 

Mariano Ortega, treinador do 

PROTAGONISTAS • 
"VAMOS TENTAR GANHAR O 
SEGUNDO JOGO, SABENDO QUE 
O ADVERSÁRIO VAI QUERER • 
UMPAR A SUA IMAGEM" 
M. ORTEGA, treinador do Benfica 

"JOGÁMOS APENAS 20% DAS 
NOSSAS POSSIBILIDADES. 
VAMOS TENTAR MELHORAR NO 
PRÓXIMO JOGO" • 
S. SEIREKIDIS, treinador do Verias 

Benfica, ficou surpreendido com 
as facilidades: "Não esperava 
este desnível, pois o adversário 
está no 2" lugar do campeonato e  

tem 4 jogadores com experiência 
internacional. Trabalhámos bem 
e ficamos contente com este re-
sultado. Dá mais vontade para 
continuar a trabalhar." 

Para além de Mitrevki, desta-
ques para Elledy Semedo (6 go-
los), João Pais (5), Belone Morei-
ra (4) e Davide Carvalho (4). 

ABC frente a estónios 
Também por acordo entre os 
clubes, o ABC joga as duas mãos 
dos 'oitavos' da Challenge em 
casa frente aos estónios clo HC 
Kehra. A primeira mão é hoje e a 
segunda amanhã, ambas às 
17h30. 

OS. Seirekidis 
CISEXC 
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A9 Benfica consegue vantagem de 20 golos na Taça Challenge
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12-02-2016

Meio: Bola Online (A)

URL:http://www.abola.pt/nnh/ver.aspx?id=597399

 
O Benfica recebeu e venceu os gregos do Filippos Verias por 34-14, na primeira 'mão' dos oitavos de
final da Taça Challenge de andebol. Os encarnados, que ao intervalo já venciam por 16-8, conseguem
assim uma confortável vantagem de 20 golos para o jogo da segunda 'mão' que vai realizar-se
sábado, também no Estádio da Luz. Elledy Semedo, com seis golos, foi o melhor marcador do Benfica
que está com um pé nos quartos de final.
 
 12-02-2016
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ANDEBOL
| Carlos Costinha Sousa | 

Em dupla jornada disputada no
Pavilhão Flávio Sá Leite, a equi-
pa do ABC/UMinho recebe,
amanhã e domingo, o HC Kehra,
da Estónia, em duas partidas a
contar para os oitavos-de-final
da Taça Challenge.

Dois jogos importantes para os
academistas, que têm aspirações
na competição, e por isso, apesar
de alguma superioridade teórica,
não pode haver facilitismos, co-
mo revelou Miguel Sarmento,
na antevisão das duas partidas.

“Não conhecemos muito bem o
adversário, é verdade, mas pelo
que já conseguimos ver temos
que assumir o favoritismo na
partida, até porque temos ambi-
ções nesta prova e acreditamos
no nosso valor”, referiu o ponta
do ABC/UMinho, demonstrando
a confiança que existe no seio do

plantel academista: “penso que a
nível físico não haverá muitas
diferenças. O Kehra é uma equi-
pa que gosta de jogar rápido, co-
mo nós, mas nesse aspecto e tec-
nicamente temos noção que
somos melhores. Por isso vamos
ter que tentar aproveitar essa ve-
locidade para fazermos o nosso
melhor e seguir em frente na
competição”.

Também o jovem Tomás Albu-
querque fez a antevisão aos dois
jogos, lembrando que os acade-
mistas já eliminaram, esta épo-
ca, o Odorhei: “é uma equipa
que tem atletas internacionais e,
curiosamente, bem recentemen-
te a Estónia empatou com Portu-
gal. Temos noção que somos su-
periores. Eliminámos o Odorhei,
que foi o vencedor da última
edição e agora temos o Kehra
teoricamente mais frágil. Por is-
so temos que assumir e vencer”,
concluiu Tomás Albuquerque.

SOLIDARIEDADE
| Carlos Costinha Sousa | 

Esta jornada dupla do ABC/UMinho na
Taça Challenge vai ter também uma ver-
tente mais solidária, com a formação aca-
demista a associar-se, mais uma vez, a
uma causa que pretende ajudar um doente
oncológico.

Miguel Sarmento explicou que a equipa
sénior do ABC/UMinho achou por bem
associar-se à luta que o jovem Tiago,
mais conhecido por Super T, está a ence-
tar contra um cancro e, como tal, lança
um apelo para que todos os que tenham
possibilidades para tal ajudem com dona-
tivos.

“Fizemos um vídeo a apelar à solidarie-
dade de todos para que ajudem o Super T.
O Tiago é um jovem guerreiro que se en-
contra a lutar contra um cancro e tem que
fazer tratamentos muito dispendiosos e
que obrigam mesmo a viagens aos Esta-
dos Unidos. Como tal, decidimos ofece-
rer ao Super T uma camisola do
ABC/UMinho autografada por todo o
plantel e vamos também ajudar moneta-
riamente”, referiu o jogador academista,
deixando ainda um apelo: “pediamos a
todos quantos pudessem que se associem

a esta iniciativa e façam também donati-
vos para ajudar o Tiago. Seja que valor
for o importante é ajudar financeiramente
esta família”.

A camisola autografada vai ser entregue
ao Super T no jogo de sábado e todos es-
tão, desde já, desafiados a unirem-se a
mais esta causa solidária apoiada pelo
ABC/UMinho.

Duplo duelo para assegurar os ‘quartos’
ABC/UMINHO joga, amanhã e domingo, os dois jogos relativos aos oitavos-de-final da Taça Challenge. Bracarenses recebem
a equipa do HC Kehra, são teoricamente favoritos e querem confirmar esse favoritismo para continuar na competição.

ABC/UMinho volta a aliar-se a uma causa solidária

“Vamos todos tentar
ajudar o Super T”

FLÁVIO FREITAS

Tomás Albuquerque e Miguel Sarmento acreditam na superioridade do ABC/UMinho, mas avisam que não pode haver facilitismos

FLÁVIO FREITAS

Miguel Sarmento deixou um apelo solidário
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Artística 
e Alavarium
com tarefas
difíceis

Decorreram, ontem, os sorteios
dos 1/4 de final da Taça de Por-
tugal masculina e feminina e a
sorte não esteve do lado dos
conjuntos da região.

No sector masculino, à Artís-
tica de Avanca calhou em sorte
jogar com o Benfica em Lisboa,
quan do havia equipas bem
mais acessíveis. O Madeira SAD
vai receber o AC Fafe, o FC Por -
to será anfitrião do Boa Hora,
ao passo que o Sporting actua
no recinto do Marienses.

Refira-se que foi interposto
um protesto pelo São Bernardo
relativamente ao seu jogo com
o AC Fafe, estando o mesmo
pendente de decisão do Con-
selho Técnico da Fede ra  ção. 

Já na competição feminina,
o sorteio ditou que o Alavari -
um/Lo ve Ti les, finalista ven-
cido da pro va, visite uma das
equipas mais fortes do país, o
Colégio de Gaia. Juve Lis-
Maiastars, CS Ma deira-CA Le -
ça e Colégio João Barros-ven-
cedor do jogo Cister-Madeira
SAD serão os restantes encon-
tros dos 1/4 de final da com-
petição. |

Andebol
Taça de Portugal

Página 11



A12

  Tiragem: 10811

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 31

  Cores: Cor

  Área: 11,65 x 17,70 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 63101003 12-02-2016

Madeira SAD favorita 

na Taça de Portugal 
A equipa masculina do Madeira 
Andebol SAD conheceu ontem o 
seu adversário para os quartos-
de-final da Taça de Portugal em 
andebol. 

Os insulares foram felizes no 
sorteio, já que terão pela frente a 
visita do Fafe ao Pavilhão do 
Funchal, no dia 12 de Março, 
num encontro onde são clara-
mente favoritos. Ambas as equi-
pas estiveram a competir na pri-
meira fase do Campeonato Na-
cional da I Divisão, tendo o con-
junto orientado por Paulo Fidal-
go vencido por duas vezes, e 
com os resultados confortáveis 
de 36-29, em casa, e 26-30 no 
norte do país. 

Contudo, o adversário ainda 
não está totalmente certo, uma 
vez que na ronda anterior da 
Taça, onde o Fafe venceu o São 
Bernardo (38-37), a equipa de 
Aveiro veio, no final, a protestar 
o jogo, estando o mesmo ainda 
pendente de decisão do Conse-
lho Técnico da Federação. 

De referir que o São Bernardo 
é equipa que ocupa actualmen-
te o quarto lugar na zona norte 
da II Divisão Nacional. 

Quanto aos restantes jogos 
dos quartos-de-final, destaque 
para as duas formações da II Di-
visão, o Marienses e o Boa Hora,  

que irão medir forças com as 
fortes formações do Sporting e 
FC Porto, respectivamente. 

Já o outro encontro será dis-
putado entre duas equipas da I 
Divisão, Benfica e Avanca. 

Femininos também no sorteio 
No que concerne à Taça de Por-
tugal de andebol feminino, tam-
bém o Club Sports Madeira e o 
Madeira Andebol SAD conhece-
ram os seus adversários para os 
quartos-de-final. 

O Sports volta a jogar em casa, 
desta feita com CA Leça, pelo 
que parte para esta ronda como 
favorita a carimbar o passaporte 
para a final four. 

Quanto ao Madeira Andebol 
SAD, terá primeiro que eliminar 
o Cister, encontro que ainda está 
em atraso dos oitavos-de-final, e 
que será jogado a 4 de Março, 
para poder rumar à ronda se-
guinte. Nesta eliminatória, o 
sorteio ditou que o conjunto 
orientado por Sandra Fernandes 
volte a jogar fora de portas e no 
reduto do Colégio João Barros, 
um adversário nada fácil para as 
insulares. 

O resto dos jogos, que serão 
jogados a 26 de Março, são: Juve 
Lis-Maiastar e Colégio Gaia-
Alavarium. P. V. L. 
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Andebol 3.a divisão Seniores masculinos, 8.° jornada: Costa d'Oiro-CCP Serpa, 17-
-23; 4/Cuva-Vela Tavira, 16-27; Zona Azul-Lagoa, 20-18. Líder: Vela Tavira, 22 pontos. 2.° 
Zona Azul, 21. 3.° CCP Serpa, 18. Próxima jornada (13/2): Lagoa-CCP Serpa; Vela Tavira-
-Zona Azul; 4/Cubo-Costa d'Oiro. 
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Andebol

Taça de Portugal leva 
AC Fafe à Madeira
O AC Fafe visita Madeira SAD nos quartos de fi-
nal da Taça de Portugal em andebol masculino, 
ditou o sorteio realizado ontem.

Os jogos disputam-se no dia 12 de março, com 
o Sporting, que afastou o ABC da prova, a visi-
tar o Marienses, o FC Porto a receber o Boa Ho-
ra e o Avanca a visitar o Benfica.

Das equipas presentes, o Boa Hora e o Ma-
rienses são da segunda divisão.

Os vencedores dos quartos de final da Ta-
ça de Portugal  garantem presença na final four 
da prova, que se realiza nos dias 2 e 3 de abril 
de 2016, no Complexo Municipal dos Despor-
tos de Almada. Recorde-se que o atual detentor 
do troféu é o ABC.

D
M
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ABC/UMinho procura passagem aos quartos de final da Taça Challenge

Tirar partido do fator casa

 Luís Filipe Silva

a
amanhã e domingo 
é dia de Taça Chal-
lenge no Pavilhão 
Flávio Sá Leite. O 

ABC/UMinho recebe o 
HC Khera, da Estónia, 
em jornada dupla pa-
ra os oitavos de final da 
competição.

Os academistas que vão 
disputar as duas mãos dos 
oitavos de final em ca-
sa (amanhã e domingo, 
às 17h00), apresentam-se 
como favoritos para esta 
eliminatória e vão tentar 
tirar partido do fator casa 
para acentuar ainda mais 
o seu favortisimo.

«Conhecemos mal a 
equipa, pois só tivemos 
acesso recentemente a al-
guns dos jogos. Mas da-
quilo que vimos temos 
que ser considerados fa-
voritos, porque jogámos 
os dois jogos em casa e 
isso é sempre uma vanta-
gem», começou por dizer 
ontem Miguel Sarmento.

O ponta direita dos 
academistas referiu que 
o ABC/UMinho «está num 
patamar qualitativo supe-
rior àquilo que é a equipa 
do Khera» e sublinhou que 
o fator físico não será pro-
blema para este duelo. «Fi-
sicamente não saem mui-
to daquilo que é comum e 
não será problema.

Certamente vão ter 
problemas com o nosso 
contra-ataque e isso sim 
será um ponto a nosso fa-
vor que vamos tentar ex-
plorar», disse.

Por seu turno, Tomás 
Albuquerque também dá 
o total favoritismo para 
esta eliminatória ao ABC/
UMinho. «Nos videos que 
vimos deu para perceber 
que jogam um andebol 
antigo, com tudo mui-
to planeado e sem cria-
tividade. Por outro lado, 
sabemos que têm alguns 
atletas internacionais da 
Estónia, que recentemen-
te empatou com Portugal, 
e isso é um ponto a ter em 

atenção», frisou.
O central do ABC/UMi-

nho lembrou que os aca-
demistas foram finalistas 
vencidos na edição do ano 
passado da Taça Challen-
ge, prova que perderam 
num jogo muito polémi-
co na Roménia, e este ano 
já deixaram pelo caminho 
precisamente o Odorhei, 
campeão em título. «Por 
isso somos favoritos.

Jogos solidários 
para ajudar o Tiago
Para além da vertente des-
portiva, estes dois jogos 
apresentam ainda uma 
causa solidária para aju-
dar Tiago (Super T), uma 
criança que padece de 
uma doença oncológica 
e que precisa de tratamen-
to nos Estados Unidos.

O plantel do ABC/UMi-
nho associou-se a esta 
causa e apelam aos braca-
renses para que façam os 
donativos neste fim de se-
mana para ajudar a famí-

lia do Tiago a reunir a ver-
ba necessária para avançar 
com os tratamentos.

No pavilhão Flávio Sá 
Leite vai haver uma cai-
xa para receber os dona-
tivos e o plantel irá ofe-
recer ainda ao Tiago uma 
camisola autografada por 
todos os atletas do clube.

Miguel Sarmento e To-
más Albuquerque fazem 
um apelo aos bracaren-
ses para marcarem pre-
sença em ambos os jogos 
para apoiar o ABC/UMi-
nho e também para aju-
dar o Tiago.

«Podem juntar o útil ao 
agradável», disseram os 
atletas academistas.

Na página do facebook 
existe já um video grava-
do pelo ABC sobre esta in-
ciativa solidária do grupo 
de trabalho liderado por 
Carlos Resende.

ABC 
continua 

a perseguir 
o sonho 

da conquista 
de um título 

europeuTomás Albuquerque e Miguel Sarmento

A
ve
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o
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a
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Andebol: iniciados

Seleção da AA Braga
foi 2.ª na Madeira
A seleção de iniciados masculinos da Associa-
ção de Andebol de Braga terminou na segunda 
posição do torneio que no passado fim-de-se-
mana disputou na Madeira, no âmbito do 28.º 
aniversário da Associação local da modalidade.

A equipa minhota entrou na competição com 
uma derrota frente a Leiria (32-23), a que se se-
guiu um triunfo frente à seleção do Porto por 
27-22. No terceiro jogo, frente à seleção da Ma-
deira, registou-se uma igualdade (26-26).

Assim, Leiria foi a vencedora do torneio, se-
guindo-se as seleções de Braga, Porto e Madeira
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Benfica em vantagem nos oitavos da Taça Challenge
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12-02-2016

Meio: Jogo Online (O)

URL:http://www.ojogo.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=5027524

 
Publicado hoje às 19:59
 
 Equipa da Luz venceu na primeira mão dos oitavos de final da Taça Challenge e volta a jogar em
casa, já este sábado, o encontro decisivo para os quartos de final da prova
 
 O Benfica venceu o AC Filippos Verias por 34-14, em jogo da primeira mão dos oitavos de final da
Taça Challenge e está com a eliminatória praticamente resolvida.
 
 Ao intervalo, os encarnados já venciam por 16-8 um encontro em que Elledy Semedo, com seis golos,
foi o melhor marcador.
 
 O Benfica volta a jogar em casa já este sábado a segunda mão dos oitavos de final da Taça
Challenge, para a qual transporta uma vantagem confortável.
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Benfica esmaga Filippos Verias na Taça Challenge de andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12-02-2016

Meio: Público Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=6180f971

 
Por PÚBLICO 12/02/2016 - 19:47 "Encarnados" venceram por 34-14, na primeira mão dos oitavos-de-
final da competição. Elledy Semedo apontou seis golos SL Benfica O Benfica entrou de forma
categórica nos oitavos-de-final da Taça Challenge de andebol. Na primeira mão da eliminatória, no
pavilhão da Luz, os "encarnados" venceram os gregos do Filippos Verias por 34-14. Elledy Semedo
(autor de seis golos) e João Pais (com cinco) foram os melhores marcadores da equipa portuguesa,
que disputará a segunda mão já no sábado, novamente na Luz, às 18h30 Depois de ter eliminado os
islandeses do Vestmannaeyjar, por 62-52, no conjunto das duas mãos dos 16 avos-de-final, o Benfica
contrariou nesta sexta-feira um melhor início de partida do Filippos Verias, que até inaugurou o
marcador, respondendo rapidamente até chegar ao intervalo já com o dobro dos golos (16-8). No
segundo tempo, a superioridade dos lisboetas sobre o actual segundo classificado da Liga grega foi
confirmada, com Belone Moreira e Davide Carvalho a atingirem quatro golos cada.
 
 12/02/2016 - 19:47
 
PÚBLICO
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Um 0-0 no andebol antes da derrota do Benfica
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12-02-2016

Meio: Record Online Autores:
Bruno Fernandes

Pedro Ponte

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=b8f1ea92

 
Antes do clássico, há um jogo de andebol no pavilhão da Luz cuja existência era desconhecida para
muitos adeptos. O adversário é o modesto Filippos Beroias, da Grécia, e a verdade é que este
encontro da Taça Challenge contará com a presença de muitos benfiquistas que aproveitaram o facto
de virem mais cedo para a Luz para verem a equipa de andebol em ação. Esta foi a conclusão tirada
pela reportagem de Record que, entre as opiniões ouvidas relativamente ao resultado dos dois jogos,
observou uma curiosa: "O jogo de andebol vai acabar 0-0 e, depois, o Benfica perde com o FC Porto."
Uma visão nada otimista e que mais de 60 mil esperam ver contrariada. Autores: Bruno Fernandes e
Pedro Ponte
 
 16h56
 
Bruno Fernandes e Pedro Ponte
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Um 0-0 no andebol antes da derrota do Benfica
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12-02-2016

Meio: Sábado Online

URL:http://www.sabado.pt/ultima_hora/detalhe/um_0_0_no_andebol_antes_da_derrota_do_benfica.html

 
16:56 . Record Por Record Antes do clássico, há um jogo de andebol no pavilhão da Luz cuja
existência era desconhecida para muitos adeptos. O adversário é o modesto Filippos Beroias, da
Grécia, e a verdade é que este encontro da Taça Challenge contará com a presença de muitos
benfiquistas que aproveitaram o facto de virem mais cedo para a Luz para verem a equipa de andebol
em ação. Esta foi a conclusão tirada pela reportagem de Record que, entre as opiniões ouvidas
relativamente ao resultado dos dois jogos, observou uma curiosa: "O jogo de andebol vai acabar 0-0
e, depois, o Benfica perde com o FC Porto." Uma visão nada otimista e que mais de 60 mil esperam
ver contrariada.
 
 16:56 . Record
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Partida 
de Carnaval 
no andebol 
academista 

Com os campeonatos de 
andebol feminino termina-
dos, as juvenis e as juniores 
da Associação Académica de 
Espinho, ficaram a ver jogar 
as mais novas. As primeiras a 
entrarem em campo, foram 
as infantis, no sábado, no re-
duto do Alavarium, onde fi-
zeram uma partida de carna-
val à equipa de Aveiro, ao 
impor-lhe uma derrota por 
14-34. Ao final da tarde, as 
iniciadas não conseguiram a 
mesma proeza das infantis e 
deixaram-se perder, em casa, 
na Nave, por 19-25, frente à 
equipa do Canelas. 

No domingo, as minis re-
ceberam a equipa do Feirense, 
que, apesar de ao intervalo 
estarem a perder por 9-10, na 
segunda parte conseguiram 
virar o jogo a seu favor, regis-
tando o marcador no final do 
jogo 23-14. 

Minis - Maria Moreira, 
Beatriz Lapa, Ana Ribeiro, 
Matilde Sousa (7 golos), 
Luana Redol, Matilde Olivei-
ra, Carolina Marques (1), Sara 
Silva, Luisa Maganinho, 
Mariana Lima (7), Lara Dias 
(1) e Mariana Ferreira. Trei-
nadora: Sara Magalhães. 

Infantis - Mariana Lou-
reiro, Luna Gomes (1 golo), 
Lara Marques (2), his Mar-
ques, Ana Pereira, Maria Car-
valho, Inês Ramos (3), Fran-
cisca Cardoso (2), Raquel 
Tavares (1), Maria Sousa, Lia 
Gomes (3), Joana Campos (7), 
Luana Ferreira, Ana Branco 
(12), Maria Venâncio (3) e 
Joana Pimenta. Treinador: 
Adelino Pinto. 

Iniciados - Maria Cálix, 
Renata Couto (5 golos), Sil-
vana Lopes, Luisa Oliveira 
(4), Mariana Valente, Ana 
Ribeiro, Maria Pimenta (2), 
Maria Catarino, Carolina 
Loureiro (1), Rita Gomez (6), 
Clara Bohnke, Sofia Gonçal-
ves, Rita Coreia (1), Mariana 
Pereira e Diana Belinha. Trei-
nador: Gustavo Silva. 
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Andebol tigre 
vence Carregai do Sal 

A equipa de andebol de 
seniores masculinos do Spor-
ting Clube de Espinho bateu 
o Carregai do Sal por 36-32 
(18-15 ao intervalo), em jogo 
a contar para o Campeonato 
Nacional da 3.4  Divisão. 

Por sua vez, a equipa de 
juniores masculinos tigre foi 
a Santa Maria da Feira perder 
como Feirense por 28-21(15-
11 ao intervalo), em jogo do 
Campeonato Nacional da 2.' 
Divisão. 

Os juvenis masculinos 
também não tiveram sorte, 
pois foram a Penedono per-
der com a equipa local por 
38-21(15-10 ao intervalo), em 
encontro do Campeonato 
Nacional da La Divisão. 

Os iniciados masculinos 
tigres também não tiveram 
sorte na sua deslocação a San-
ta Maria da Feira e foram der-
rotados pela equipa A do 
Feirense por 37-35 (16-15 ao 
intervalo), em partida do 
Campeonato Regional. 

Por fim, a equipa de in-
fantis masculinos do Sporting 
Clube de Espinho recebeu o 
S. Bernardo e venceu aquele 
adversário por 32-24 (17-11 
ao intervalo), em jogo do 
Campeonato Nacional. 

Seniores- Vítor Pereira e 
João Ribeiro (guarda-redes); 
André Machado (9 golos), 
Bruno Antunes (2), João 
Domingues (11), Filipe Lagar-
to, Pedro Almeida, Ricardo 
Soares, Manuel Sousa, Tiago 
Ferreira (3), João Pinhal (2), 
Vasco Marques (9) e Francis-
co Lopes. Treinador: Pedro 
Lagarto. 

Juniores - Hugo Costa e 
João Pereira (guarda-redes); 
Jorge Ferreira, João Póvoa, 
Tiago Guedes (3 golos), João 
Soares (1), José Cruz (1), José 
Caetano, João Furtado, José 
Capela (7), Tiago Pereira, 
Tiago Ferreira (6), Diogo Ra-
mos e Francisco Lopes (3). 
Treinador: Leonel Santos. 

Juvenis - Francisco Vas-
concelos e João Castro (guar-
da-redes); Jorge Ferreira (1 
golo), João Póvoa (4), Tiago 
Fonseca, Tiago Guedes (2), 
João Soares (4), José Cruz, José  

Caetano (1), Tiago Soares (2), 
João Furtado (3), Guilherme 
Baptista (3), Ruben Aguincha, 
Pedro Salvador, Nuno Lima 
e Ricardo Silva (1). Treina-
dor: Leonel Santos. 

Iniciados - Bruno Aguiar 
(guarda-redes); Filipe Fer-
reira, André Sousa (15 go-
los), João Félix (1), Sérgio 
Maganinho (2), Ruben 
Aguincha (5), Pedro Salva-
dor (6), Nuno Lima (2), André 
Carvalho, Manuel Campos, 
Bruno Castro, Carlos Pereira, 
Ricardo Silva (4), Freclerico, 4  
Queirós e Bruno Lourenço. 
Treinadores: Vítor Pinhal e 
Ricardo Guimarães. 

Infantis - Filipe Ferreira, 
André Sousa (15 golos), Gon-
çalo Silva, João Félix (4), 
Bernardo Costa (1), Sérgio 
Maganinho (4); Emílio Fi-
gueiras (4), João Tavares, 
Nuno Pinto, Luis Relvas, 
Vasco Brandão, Vasco La-
cerda (4), Ruben Tavares, 
Miguel Loureiro e Gonçalo 
Bastos. Treinador: Hugo Va-
lente. 

Próximos jogos: 
Beira Mar-Sporting Clu-

be de Espinho (seniores mas-
culinos), sábado, às 21h15 no 
Polidesportivo de Angeja; 
Sporting Clube de Espinho-
Alavarium (juniores mascu-
linos), domingo, às 17 horas, 
na Nave Polivalente de Espi-
nho; [Sporting Clube de Es-
pinho-Moimenta da Beira (ju-
venis masculinos), sábado, às 
15 horas, na Nave Polivalente 
de Espinho; Feirense 'B'-
Sporting Clube de Espinho 
(iniciados masculinos), do-
mingo, às 13 horas, no Pavi-
lhão da Lavandeira, em San-
ta Maria da Feira; Sporting 
Clube de Espinho-CAIC (in-
fantis masculinos), sábado, às 
17 horas, na Nave Polivalente 
de Espinho; Sporting Clube 
de Espinho 'B'-Sanjoanense 
'B' (minis masculinos), do-
mingo, às 13 horas, na Nave 
Polivalente de Espinho; Spor-
ting Clube de Espinho 'A'-
Sanjoanense 'C (minis mas-
culinos), domingo, às 15 ho-
ras, na Nave Polivalente de 
Espinho. 
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Andebol AC Sismaria 
constrói pavilhão 
na Aldeia do Desporto 
Ainda não há data mas ontem, 
quarta-feira, deu-se mais um 
passo para concretizar o que é 
um desejo bem antigo do Atlético 
Clube Sismaria: a construção de 
um pavilhão desportivo. Em reu-
nião da assembleia de freguesia 
de Marrazes e Barosa terá sido 
aprovada a cedência de uma par-
cela de terreno, na Aldeia do Des-
porto, ao ACS para a construção 
do equipamento. 

Concentrar todas as equipas 
num único espaço, "catapultando 
a qualidade do andebol do ACS" é 
o principal objetivo deste projeto. 
No entanto, diz Eduardo Fernan-
des, presidente do ACS, "ainda há 
muito caminho pela frente" até 
que o pavilhão se torne uma rea-
lidade. "O que gostaria é que esse 
projeto se concretizasse num fu- 

turo breve mas, por agora, não 
há projeto, nem financiamento", 
explica. 

A infraestrutura, entende o 
dirigente, "vai permitir criar es-
tabilidade formativa para o fu-
turo" do andebol, modalidade 
onde o ACS "tem mais sucesso e 
tradição". 

O terreno, com 3.588 m2, fica 
localizado entre o ginásio ao ar 
livre e a carreira de tiro, e se-
gundo Isabel Afonso, presidente 
de Junta de Freguesia, "a obra 
vem enriquecer" e "ajudar a con-
solidar" a Aldeia do Desporto. 

A nível desportivo, na última 
semana, o ACS garantiu os títulos 
de campeão regional em todos os 
escalões de formação masculi-
nos, bem como a Taça de Honra 
em seniores masculinos. MG 
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Seleção de iniciados da 
Associação de Andebol 
de Leiria vence torneio 
Três jogos, três vitórias. A sele-
ção regional de iniciados mascu-
linos da Associação de Andebol 
de Leiria venceu o XXVIII Tor-
neio de Aniversário da Associa-
ção de Andebol da Madeira, com 
os resultados de 32-23 frente ao 
Braga. 25-26 com a equipa da 
casa e 35-29 no confronto com o 
Porto. 
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SÃO BERNARDO FOI SEMPRE MAIS FORTE 

Fermentões sem capacidade de resposta 
sofreu derrota pesada em Aveiro 

O Fermentões sofreu uma derrota 
pesada na deslocação a Aveiro, onde 
defrontou o São Bernardo, quarto clas-
sificado clo campeonato. A diferença de 
oito golos no resultado final espelha o 
domínio que os da casa exerceram ao 
longo dos 60 minutos. 

O Fermentões não encontrou o antí-
doto para travar o eficaz ataque do São 
Bernardo, que, curiosamente, marcou 
17 golos em cada metade da partida. 
Depois de ter chegado ao intervalo a 
perder por três golos de diferença (17-
14), o Fermentões sofreu na pele as 
consequências de ter menos opções. 
Ao invés de procurar equilibrar a parti-
da no segundo tempo, a equipa de José 
Vieira não conseguiu evitar que o São 
Bernardo aumentasse a vantagem para  

números irrecuperáveis. A jornada 17 
arranca já esta terça-feira, com o jogo 
entre o Fermentões e o FC Gaia, mar-
cado para as 17h30. A equipa de José 
Vieira recebe um adversário que está a 
protagonizar uma boa temporada, que 
sorna mais seis pontos, pelo que não 
deverá ter urna tarefa fácil. 

34 
oào Pinho, Diogo Batalha, João Esteves (1), Helder 

Carlos (3), Augusto Pereira, Ulisses Ribeiro, Tiago 
Gonçalves (4), Jorge Justino (2), Fernando Marques 
(5), Diogo Taboada (5), Rodrigo Gouveia (1), Sérgio 
Gouveia (3), Leandro Rodrigues (5), João Oliveira 
(3), João Pinho (2) e Rui Silva 
T: ULISSES PEREIRA 

FERMENTOES 26 
Bruno Lemos, Raúl Nunes, Tiago Cunha (5), Luís 
Peixoto (1), I-lélder Cunha (1), Carlos Fernandes (6), 
António Salgado (2), João Barbosa (2), Luís Martins 
(6), Bruno Silva, João Roque e Armando Silva (3) 
T: JOSÉ VIEIRA 

LOCAL: Pavilhão Municipal de Santo Tirso 

Arbitros: Nuno Marques e João Correia 

S. BERNARDO 
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oa imagem 
não chega 
para evitar 
nova derrota 

Equipa de Gustavo Castro bateu-se de igual para igual com um 
adversário que está na luta pela subida de divisão, mas não conse-
guiu evitar a 12 ª  derrota da temporada. 

REPORTAGEM DE 
BRUNO FREITAS 

OXico Andebol voltou a deixar 
uma boa imagem diante de 
um candidato à subida, mas 

perdeu de novo. Desta vez, o desaire 
caseiro aconteceu diante da Académica 
de São Mamede, que segue no terceiro 
lugar, a apenas dois pontos do duo que 
comanda a Zona Norte do Campeonato 

ANDEBOL - 2° DIVISAO 

1 G. St.Q Tirso 16 13 1 2 504-440 64 43 
2 A. Devesa 16 13 1 2 484-400 84 43 
3 Ac. S. Mamede 16 12 1 3 468.419 49 41 
4 S. Bernardo 16 9 3 4 473-447 26 37 
5 FC Gaia 16 9 3 4 436.414 22 37 
6 Marítimo 17 8 3 6 476.486 -10 36 
7 Fermentões 16 7 1 8 479-475 4 31 
8 Módicus 16 6 1 9 398.416 -18 29 
9 S. P. Oleiros 16 5 1 10 373.407 -34 27 
10 FC Porto 13' 16 5 1 10 461-502 -41 27 
11 Sanjoanense 15 4 3 8 406.418 -12 26 
12 Estarreja 15 5 1 9 402-415 -13 26 
13 Xico Andebol 16 4 O 12 405432 -27 24 
14 Boavista 15 1 0 14 360.454 -94 17 
16° jornada 

Estarreja - Boavista (12/03) 
S. Bernardo - Fermentões 34-26 
FC Gaia - Marítimo 26-28 
Xico Andebol - Ac. S. Mamede 30-32 
Sanjoanense - G. St .9  Tirso 10-14 
A. Devesa - S. Paio Oleiros 32-17 
Módicus - FC Porto B 24-27 
16° jornada 

S. Paio Oleiros - Estarreja 
Boavista - S. Bernardo 
Fermentões - FC Gaia 
FC Porto B - Xico Andebol 
Ac. S. Mamede- Sanjoanense 
G. St .º Tirso - A. Devesa 
Marítimo - Módicus 

Nacional da 2.?- Divisão. 
O rendimento do Xico Andebol é, 

nesta fase da época, bastante superior 
ao que a equipa registou no arranque 
cio campeonato. Mas, ainda não é sufi-
cientemente melhor para mudar os re-
sultados negativos, pelo que sucede-se 
a repetição das derrotas que marcaram 
a primeira etapa do campeonato. Na re-
cepção a um dos mais fortes candidatos 
a subir de divisão, o conjunto comanda-
do por Gustavo Castro bateu-se até ao 
fim, mas acabou por perder por dois 
golos de diferença. 

Num jogo equilibrado, o Xico An-
debol procurou desde a primeira hora 
contrariar o favoritismo da Académi-
ca de São Mamede. E, de certa forma, 
complicou a tarefa dos visitantes, que 
ao intervalo apenas tinham um golo 
de vantagem (16-17), fruto de uma efi-
cácia no ataque que os vimaranenses 
nunca conseguiram contrariar. Apesar 
de manter uma boa dinâmica ofensiva 
no segundo tempo, o Xico Andebol não 

XICO ANDEBOL 30 
Fábio Macedo, Francisco Ribeiro (1), José Santos 
(2), Francisco Magalhães, Rafael Macedo, Davide 
Pontes, José Silva (1), Rui Oliveira (8), Luís Castro, 
Luís Sarmento (4), Paulo Abreu (3), Pedro Teixeira, 
Rui Carvalho, Nuno Pacheco (4), André Ribeiro (2) 
e Alfredo Bravo (5) 
T: GUSTAVO CASTRO 

AC. S. MAMEDE 32 
Tiago Amorim, João Pimentel (1), Vasco Costa (4), 
Gustavo Almeida (1), Diogo Rodrigues (7), André 
Quelhas, José Xavier, João Baltazar (6), Carlos Oli-
veira, Tiago Andrade (10), Luís Cunha (2), Jerúsio 
Albuquerque, Tomas Garcez, José Silva (1), José 
Portela e João Correia 
T: JOAQUIM RODRIGUES 

LOCAL: Pavilhão do Desportivo Francisco de Holanda 
Árbitros: César Carvalho e Alberto Alves 

conseguiu melhorar 
fensivo, pelo que a 
Mamede, apesar de 
des, acabou por sair 

o rendimento de-
Académica de São 
todas as dificulda-
de Guimarães com 

um precioso triunfo. 
No próximo fim-de-semana, o Xico 

Andebol tem um jogo do seu campeo-
nato diante do FC Porto B. Apesar de 

ser fora de portas, trata-se de uma boa 
oportunidade para os vimaranenses vol-
tarem aos bons resultados na tentativa 
de deixar os lugares de despromoção. 
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são paio dE olEiros 
soFrE pEsada 
dErrota FrEntE 
ao arsEnal
ANDEBOL A equipa do CDC São Paio de 
Oleiros deslocou-se ao terreno da equipa do 
Arsenal/LXS Group onde sofreu uma derrota 
por números expressivos (32-17), em partida 
referente à 16.ª jornada do Campeonato da 
2.ª Divisão Nacional Seniores Masculinos, 
Zona Norte.
Depois do empate caseiro da equipa do Ar-
senal/LXS Group na última jornada e de nas 
jornadas anteriores ter ganho por margens 
substancialmente curtas, podia-se extrapolar 
que um dos principais candidatos a lutar pela 
subida ao escalão principal na próxima época 
estaria em quebra.
Avisados pelo empate fora do S. Paio de 
Oleiros em Fermentões, a equipa do Arsenal 
vestiu o “fato-macaco” e iniciou o jogo com 
uma defesa dura e aguerrida a roçar os limites 
do permitido, com a profundidade necessária 
para afastar os atacantes forasteiros da linha 
dos seis metros. Os remates terminavam a 
maioria das vezes nas mãos do guarda-redes. 
Por falhas técnicas dos atacantes e através 
de contra-ataques di-
rectos a diferença do 
marcador foi crescen-
do para números que 
até podiam ser maio-
res se a eficácia no 
acto de remate fosse 
elevada. Com o resul-
tado ao intervalo de 
15-6, na segunda par-
te a intensidade do 
jogo baixou. A equipa 
da casa manteve a 
superioridade no jogo, 
mas os atletas do S. 
Paio de Oleiros con-
seguiam ser um pouco 
mais eficazes no ata-
que, num jogo em que 
sofreram 15 golos em 
contra-ataque.

34 36
26 28
30 32
10 14
32 17
24 27

P J V E D GM - GS
1. GC Santo Tirso 43 16 13 1 2 504 - 440
2. Arsenal 43 16 13 1 2 484 - 400
3. AA São Mamede 41 16 12 1 3 468 - 419
4. FC Gaia 37 16 9 3 4 473 - 447
5. CD São Bernardo 37 16 9 3 4 436 - 414
6. CS Marítimo 36 17 8 3 6 476 - 486
7. CCR Fermentões 31 16 7 1 8 479 - 475
8. AD Modicus 29 16 6 1 9 398 - 416
9. AD Sanjoanense 27 16 5 1 10 373 - 407
10. Estarreja AC 27 16 5 1 10 461 - 502
11. CD S. P. Oleiros 26 15 4 3 8 406 - 418
12. F.C. Porto B 26 15 5 1 9 402 - 415
13. CD Xico Andebol 24 16 4 0 12 405 - 432
14. Boavista FC 17 15 1 0 14 360 - 454

FC Gaia

AD Sanjoanense GC Santo Tirso
Arsenal CD São Paio Oleiros

CS Marítimo
AA São Mamede

II DIVISÃO NACIONAL

Resultados - 16.ª Jornada
Estarreja AC Boavista FC

CD São Bernardo CCR Fermentões

1.ª Fase - Zona Norte

12-Mar

F. C. Porto B

CD São Paio Oleiros - Estarreja AC, 21h
Boavista FC - CD São Bernardo

CD Xico Andebol

CCR Fermentões - FC Gaia- 09/04

Próxima Jornada - 12 e 13 de Fevereiro

Classificação
AD Modicus

F. C. Porto B - CD Xico Andebol- 12/02

GC Santo Tirso - Arsenal
CS Marítimo - AD Modicus

AA São Mamede - AD Sanjoanense
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GINÁSIO CLUBE 
DE SANTO TIRSO 

Maria Lagoa sagrou-se 
Campeã Nacional de Masters 
no Campeonato Nacional de 

Levantamento de Peso Olímpico, 
que se realizou na Baixa 

da Banheira. 

NOTÍCIAS DO GINÁSIO 
CLUBE DE SANTO TIRSO 

ANDEBOL — Seniores: Maríti-
mo, 35 vs Ginásio, 35 e CALE, 27 vs 
Ginásio B, 41. 

Juniores: ABC, 33 vs Ginásio, 
24. 

Juvenis: ISMAI, 34 vs Ginásio, 
42. 

Iniciados: Ginásio, 27 vs Águas 
Santas, 38. 

Infantis: Ginásio, 34 vs Col. Car-
valhos, 41 e Santana, 16 vs Ginásio, 
B 20. 

Minis 7: CALE, 23 vs Ginásio, 18. 

GINÁSTICA RÍTMICA — No II 
Torneio CRP, Ana Carolina Santos 
ficou em 1.9  na geral de iniciados de 
2006 (3.9  lugar em ML e 1.9  em bola); 
Carolina Maia ficou em 1.9  lugar na 
geral de juvenis de 2003 (2.9  lugar 
nos dois aparelhos que fez — maças 
e bola) e Marta Ferreira ficou em 3.9  
lugar a maças no escalão juvenis de 
2004. Joana Serdoura, juvenil de 
2003, participou em extra concurso. 
por limitações regulamentares. 

LEVANTAMENTO DO PESO 

No último sábado, Maria Lagoa 
sagrou-se Campeã Nacional de 
Masters no Campeonato Nacional 
de Levantamento de Peso Olímpico, 
que se realizou na Baixa da Ba-
nheira. 

Em representação do Ginásio 
Clube de Santo Tirso, a atleta parti-
cipou na categoria de 58 kg, no es-
calão W40. 

Bateu recordes, sagrou-se Cam-
peã Nacional e destacou-se, ainda, 
como a melhor atleta feminina. 

NATAÇÃO — Cadetes NB: 7 
nadadores participaram no Festival 
Regional de Clubes, alcançando 24 
novos recordes pessoais, num de-
sempenho médio de 110,3%. 

Masters: Os 19 nadadores 
ginasistas em competição no Open 
Internacional de Inverno, prova má-
xima do calendário nacional e que 
contou com 512 competidores, em 
representação de 63 clubes, con-
quistaram 25 lugares de pódio, entre 
os quais três primeiros lugares. 

TÉNIS —  Sub-12: Francisco 
Vilaça atingiu os quartos-de-final, em 
singulares e a final, em pares, num 
Torneio disputado em Cantanhede. 

Programa Nacional de Deteção 
de Talentos: Bárbara Balsemão, 
Catarina Garcia e Marta Vilaça parti-
ciparam nesta jornada do programa, 
realizada na Maia. 

Circuito interno: Tomás Barbosa 
venceu Eduardo Silva na final do 
nivel IV. 

TÉNIS DE MESA —  Seniores: 
Ginásio, 4 vs A. R. Canidelo A, 3. 

VOLEIBOL —  Seniores femini-
nos: Porto Volei, 3 vs Ginásio, O (25-
18; 25-9 e 25-11). 

Juniores fem: Ginásio, 3 vs A. D. 
Amarante, O (25-8; 25-22 e 25-15) e 
Gueifães, 1 vs Ginásio, 3 (25-16; 12-
25; 20-25 e 23-25). 

Juvenis masculinos: Ac. S. 
Mamede, 1 vs Ginásio, 3 (25-15; 22- 
25; 16-25 e 21-25). 

Cadetes fem.: Ginásio, 3 vs 
Vilacondense, 1 (25-17; 25-13; 16-
25 e 25-13). 

Cadetes masc.: Castêlo da Maia, 
3 vs Ginásio, O (25-12; 25-15 e 25-
16). 

Infantis masc.: Gueifães, 3 vs 
Ginásio, 1 (25-18; 25-15; 26-24 e 25-
18). 

As agendas completas do fim- 

-de-semana das várias modalidades do Ginásio estão disponíveis na res-
petiva página oficial do facebook: facebook.com/GinasioClubeSantoTirso.  

Estão abertas as inscrições para a época 2015/2016 de todas as 
modalidades. 

Academias (Pilates, Manutenção Homens); Andebol; Artes Marciais 
(Alex Ryu Jitsu) e Atletismo. Ballet. Campismo e Caravanismo; Ginástica 
Rítmica; Natação; Ténis; Ténis de Mesa; Trampolins e Voleibol. 

Fernando Vale 
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Sorteio realiza-se na 
próxima 5.a  feira 

AC Fafe joga 
'quartos' em Março 

O apuramento para os 
quartos-de-final da Taça de 
Portugal coloca o AC Fafe en-
tre as oito equipas que ain-
da aspiram ao titulo na prova. 
Além dos fafenses, há mais 
cinco equipas da 1.° Divisão: 
o FC Porto, Benfica, Sporting, 
AA Avanca e Madeira SAD/ 
Belenenses. 

As restantes duas equi-
pas provêm da 2.° Divisão: o 
CD Marienses e o Boa Hora, 
do fafense Luis Nunes, que  

após eliminar o SC Horta, le-
vou a melhor com o Águas 
Santas (26-24) na ronda an-
terior. 

O sorteio dos 'quartos' re-
aliza-se na próxima 5.° feira, 
11 de fevereiro, estando os 
jogos agendados para 12 de 
março, de acordo com o ca-
lendário da Federação Portu-
guesa de Andebol. 

Ricardo Jorge Castro 
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"Ganhar ajuda sempre. 
Temos trabalhado e jogado 
bem em grandes momen-
tos. Há adversários que nos 
são superiores e por muito 
bem que façamos as coisas 
corremos o risco de perder. 
Jogávamos com um adver-
sário próximo na classifi-
cação, tínhamos obrigação 
de fazer tudo para vencer e 
uma necessidade absoluta 
de ganhar. 

Cometemos uma sé-
rie de faltas técnicas, de-
mos a bola ao nosso adver-
sário sem razão aparente. 
Os jogadores estavam em-
penhadissimos em tentar 

TREINADOR DO AC FAFE 

fazer as coisas bem-feitas, 
mas há uma falta de discer-
nimento em alguns momen-
tos que não pode aconte-
cer. Dal aquela diferença de 
cinco golos que se verificou. 
Penso que após o timeout 
foi um momento importan-
te e chamando a atenção 
aos jogadores sobre o que 
estamos habituados a fazer 
em termos coletivos, a equi-
pa fez vinte minutos na se-
gunda parte muito bons. Em 
termos ofensivos deixámos 
de cometer erros forçados. 
Creio que a organização que 
demonstrámos a partir dal é 
notória. Tivemos um péssi- 

mo período e voltámos a fa-
lhar imenso na finalização. 
Num jogo equilibrado, isto 
paga-se com uma derrota. 
Felizmente para nós conse-
guimos ganhar o número de 
bolas suficientes para ven-
cer. 

(Sobre a lesão de Diogo 
Brasão): parece que não as-
sumiu a gravidade que ini-
cialmente o nosso fisiotera-
peuta admitia que tivesse. 
No entanto, o médico já re-
feriu que há uma sombra no 
raio x que o deixa preocupa-
do. São precisos mais exa-
mes para confirmar." 

César Gonçalves 
JOGADOR DO AC FAFE 

il• 

"Tínhamos alguns jo-
gos em que perdemos por 
um, outros que empatamos 
e que sentimos que faltou 
um bocadinho para anga-
riar os três pontos. Já no jo-
go com o Sporting da Horta, 
nos Açores, estivemos a ga-
nhar no final e não sei se por 
pressão dos árbitros, se por 
erros nossos, acabámos por 

empatar. No entanto, con-
seguimos três pontos im-
portantes e que fazem com 
que a gente saia da linha 
de água. Tínhamos de en-
trar concentrados, com se-
gurança no jogo, no entanto 
precipitamo-nos como tem 
sido grande parte dasvezes, 
por questão emocional, não 
sei... mas conseguimos, no 

fim, dar a volta, que é o mais 
importante. Foi emocionan-
te, não sei se foi fruto d 
meu trabalho, porque a épo-
ca também não começou da 
melhor maneira porque tive 
uma lesão no joelho. No en-
tanto, estou feliz, a equipa 
esta bem e o que interessa é 
o grupo, acima de tudo." 

José António Silva 

Andebol - 1.a  Divisão Nacional: AC Fafe, 27 - SC Horta, 26 

Recuperação e atitude 
deram triunfo no final 1 

Ricardo Jorge Castro 
desporto@ncticiasdefafe.com  

O Andebol Clube de Fa-
fe voltou às vitórias no cam-
peonato na última quarta-
-feira, ao bater o Sporting 
da Horta, em casa, por 27-
26. A equipa de José Antó-
nio Silva chegou a estar em 
desvantagem de cinco go-
los no decorrer da segun-
da parte, mas conseguiu re-
cuperar, somou o terceiro 
triunfo na prova e saiu dos 
lugares de despromoção, a 
uma jornada do fim da fase 
regular. 

A jogar perante o seu 
público e ante um adversá-
rio direto pelo mesmo ob-
jetivo, o ACF entrou bem e 
a marcar. No entanto, após 
desperdiçar uma oportuni-
dade de ataque, a forma-
ção da casa viu os insulares 
passarem para a frente do 
marcador. Um registo que 
se manteve até aos 15 mi-
nutos, quando Cláudio Mo-
ta fez o 9-8 a favor do Fafe. 

Nos minutos iniciais - e 
tal como em toda a primeira 
meia hora de jogo - o equilí-
brio foi nota dominante. Só 
com o 10-8, apontado por 
Diogo Brasão, é que se viu 
a primeira diferença de dois 
golos no marcador. Com  
uma primeira linha coesa, 
o Fafe não permitiu muitos 
espaços aos açorianos na 
zona central e foi mantendo 
a vantagem, que esmore-
ceu aos 23', com os visitan-
tes a chegarem ao 12-12. 

O final da primeira parte 
não foi fácil para os da casa, 
que viram Diogo Brasão sair 
lesionado aos 27 minutos, 
tendo o SC Horta chegado 
à vantagem de dois golos 
(14-16).0 fafense Nuno Sil-
va defendeu vários remates 
antes do intervalo e, ainda 
que pela margem mínima, 
os de vermelho e branco fo-
ram para o descanso a ven-
cer (15-16). 

O inicio da segunda par-
te foi penoso para os fafen-
ses. Falhas no último pas-
se, defensiva apanhada em 
contrapé e um SC Horta 
eficaz deram vantagem de 
mão cheia aos forasteiros: 
16-21.0 timeout pedido por 
José António Silva, antes do 
21.° golo adversário, surtiu 
efeito com o passar do tem-
po. O ACF manteve a luta 
pelo resultado, Bruno Dias -
que entrara no final da pri-
meira parte para o lugar de 
Marinho - fez varias defe- 

sas importantes e a equi-
pa conseguiu maior aproxi-
mação no marcador aos 50', 
com o 24-25. O bom registo 
defensivo, os remates não 
concretizados pelo Horta e 
a eficácia de César Gonçal-
ves e Dario Andrade - os 
melhores marcadores do 
ACF, com nove e cinco ten-
tos, respetivamente - com-
pletaram a reviravolta aos 
56' (26-25). 

Os minutos finais foram 
de absoluta efervescên-
cia. Tiago Silva, que passou 
pelo Fafe na época passa-
da, viu o vermelho direto. 
Mesmo com mais um, o ACF 
falhou um ataque e um li-
vre de sete metros. O Hor-
ta conseguiu igualar aos 
58:30', repôs o sexto joga-
dor de campo e José Antó-
nio Silva pediu de imediato 
novo timeout para prepa-
rar o último ataque. Numa 
boa jogada coletiva, César 
Gonçalves fez o 27-26 final 
a um minuto do fim, o ACF 
aguentou a derradeira in-
vestida contraria e segurou 
a posse de bola nos últimos 
10 segundos. 

O ACF é 10.° com 29 
pontos e recebe o ABC/ 
UMinho este sábado, na úl-
tima jornada da primeira fa-
se. 

Nu no Silva 
desiludido com 

ëpoca no Sp. Horta 

"Muito má 
comparada com 

as últimas" 

O guardião fafense do 
Sporting da Horta, Nuno 
Silva, admitiu alguns er-
ros da equipa que dita-
ram a perda da vantagem 
na reta final do encontro. 
"Tal e qual como o Fafe 
precisávamos desta vitó-
ria para conseguimos fu-
gir aos últimos lugares de 
despromoção. Entramos 
bem, no início da segunda 
parte conseguimos uma 
boa vantagem, mas com 
alguns ataques precipita-
dos, perdemos bolas que 
não podemos e o Fafe 
aproveitou". Em declara-
ções ao NF, o guardião de 
34 anos fala numa época 
abaixo das últimas que os 
açorianos têm realizado. 
"Temos feito uma época 
muito má comparada com 
as últimas. O ano passado 
ficamos em 5.° lugar, nos 
últimos anos temos fica-
do sempre em 6.°. Este 
ano esta mau". Com a fase 
de manutenção à vista, o 
fafense espera "dar a vol-
ta por cima, porque temos 
de nos manter nesta divi-
são". RJC 

Campeonato Nacional da 1' Divisão 

EQUIPAS J. P 

1. FC Porto 21-63 
2. ABC 21-55 
3. Sporting CP 21-53 
4. SL Benfica 21-53 
5. Madeira SAD 21-48 
6. Águas Santas 21-45 
7. Passos Manuel 21-36 
8. Avanca 21-35 
9. ISMAJ 21-32 
10. AC Fafe 21-29 
11. Sp. Horta 21-28 
12. Belenenses 21-27 

RESULTADOS 

Sporting CP - ISMAI 39-22 
Águas Santas- P. Manuel 28-29 
FC Porto - Avanca 29-23 
Sp. Horta - AC Fafe 26-27 
ABC - SL Benfica 29-27 
Madeira SAD - Belenenses 36-30 

PRÓXIMA JORNADA 

ISMAJ - Águas Santas 
SL Benfica - Sporting CP 

AC Fafe- ABC 
Avanca - Madeira SAD 

Passos Manuel - FC Porto 
Belenenses- Sp. Horta 
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DESPORTO1 
Campeonato Nacional de 
Andebol - la Divisão 

AC Fafe regressou 
às vitórias 

• Pág 14 
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Andebol - Taça de Portugal: 
CD S. Bernardo, 37 - AC Fafe, 38 

80 minutos de 
incerteza 

O Andebol Clube de Fafe 
segue em frente na Taça de 
Portugal depois ter ido a Avei-
ro eliminar o CD S. Bernardo 
por 38-37, mas houve neces-
sidade de jogar oitenta minu-
tos de jogo, pois foram neces-
sários dois prolongamentos e 
a eliminatória só ficou deci-
dida no último minuto do se-
gundo. Vitória importante pa-
ra os fafenses que estavam a 
precisar de algum moral por-
que se avizinha um período 
complicado no campeonato 
com a entrada na Fase de Ma-
nutenção e descida da 1.a Di-
visão. Foi um jogo difícil mas 
uma vitória justa. 

Apesar do S. Bernardo ter 
estado praticamente todo o 
jogo na frente do marcador 
os fafenses podiam ter evi-
tado os prolongamentos pois 
no último minuto do tempo 
regulamentar colocaram-se 
em vantagem e permitiram o 
empate a quarenta segundos 
do final. Ao intervalo a equi-
pa aveirense vencia por 14-13 
e ao cabo dos 60 minutos re-
gistava-se uma igualdade de 
29-29. 

No final do primeiro pro-
longamento registava-se no-
va igualdade esta de 33-33 e 
no segundo prolongamento 
a equipa de S. Bernardo che-
gou a ganhar uma vantagem 
de dois golos (35-33), nessa 
altura viu um jogador exclu-
ído e o ACF reduziu para 35-
34 por Armando Pinto e che-
gou à igualdade a 35 por Da-
rio Andrade. 

O S. Bernardo ainda se 
conseguiu colocar na frente 
(36-35), com menos um joga-
dor em campo e teve a possi-
bilidade de ganhar vantagem. 
Na segunda parte deste úl-
timo prolongamento. Nuno 
Pimenta repôs a igualdade 
(36-36) e César Gonçalves, 
de livre de sete metros, pas-
sou o ACF para a frente (36-
37). Mesmo na entrada do úl-
timo minuto de jogo os avei-
renses chegaram à igualdade 
(37-37) e depois os fafenses 
conseguiram chegar à vanta-
gem 37-38, através de Nuno 
Pimenta, não permitindo que 
houvesse nova surpresa no 
jogo e evitando os pena Itis. 

João Carlos Lopes 
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ANDEBOL
ACV COM NOVAS

ETAPAS E DESAFIOS
A equipa sénior feminina do Andebol ACV finalizou a sua
participação na PO10 (Campeonato Nacional de Seniores)
com uma dupla jornada. Apesar da posição algo modesta
na tabela classificativa, destaque para a evolução coletiva
e para a capitã, Mélanie Oliveira, que se sagrou a melhor
goleadora da competição, com 40 golos.
Nos escalões de formação, a equipa de iniciados masculina,
depois da vitória frente ao SVR Benfica, pode ainda chegar
ao topo da classificação do seu grupo seguindo depois
para a competição Taça Hélder Machado.
A equipa feminina, após a vitória caseira frente ao Andebol
Clube de Fafe, tem o grande desafio do jogo de playoff,
em Vila Real, frente à congénere do DAC - Douro Andebol
Clube, no próximo fim de semana. A partida decidirá se
esta formação ACV ruma à fase seguinte do Campeonato
Nacional.
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ANDEBOL 

Sporting da Horta perde com o AC Fafe por apenas um golo 
Num jogo a contar para a 214jornada 
do Campeonato Fidelidade Ande-
bol 1, o Sporting da Horta foi a casa 
do Andebol Clube Fafe e saiu com 
mais uma derrota, desta feita por 
apenas um golo. 

A primeira parte deu vantagem 
à formação sob a orientação de Fi-
lipe Duque já que foi para intervalo 
a vencer por 16-15. 

Contudo, a equipa da casa veio 
de forças renovadas para a segun-
da metade da partida pois, ao apito 
final, o marcador registava 26-27 a 
favor da equipa de Fafe. 

Com mais esta derrota, e a apenas 
uma jornada dos play-offs, o Spor-
ting da Horta encontra-se na déci-
ma primeira posição com 28 pontos. 

Integrado na 22? jornada, a equi- 

pa da Eduardo Bulcão vai sábado ao 
Pavilhão Acácio Rosa a fim de de-
frontar o Delta/ Belenenses. 

À equipa faialense interessa 
vencer já que, por estar classifica-
do entre o nono e último lugar, irá 
disputara fase final do Campeonato 
no Grupo B. Esta fase será disputada 
a duas voltas, sendo que as equipas 
partem com metade dos pontos al- 

cançados ao longo da primeira fase 
da prova que está a terminar. 

Para evitar descer à segunda di-
visão, algo que acontecerá às duas 
equipas classificadas nas duas últi-
mas posições do Grupo B, é impor-
tante que o Sporting da Horta some 
mais pontos, algo que lhe dará van-
tagem na fase final.■ 

S.S. 
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A SIR 1º de Maio recebeu 
o C.A. de Leça (CALE) para 
os oitavos e final da Taça 
de Portugal Multicare de 
seniores femininos, num 
confronto entre a equipa 
marinhense, que milita na 2ª 
Divisão estando já apurada 
para a fase final da prova 
e a formação nortenha, 
que milita na 1ª Divisão, 
ocupando o 8º lugar, estando 
em posição de acesso aos 
play-off 

A diferença de escalões acabou por 
se refletir no resultado final, com o triun-
fo por 23-15 do CALE, isto depois de 
um primeiro terço de jogo com maior 
domínio da equipa da casa, que aos 
21 minutos ganhava por três golos (8-
5), porém a reação da equipa visitante 
levou o jogo para o intervalo já com o 
resultado favorável às hostes leceiras, 
por 12-9. No segundo tempo, o CALE 
foi gerindo o jogo, aproveitando para 
dilatar o marcador até aos 23-15 finais.

No campo individual destaque para 
as prestações de ambas as guarda-re-
des da SIR, Catarina Pinheiro e Isabel 
Cardoso, bem como no ataque, Joana 
Espinha e Vânia Silva, com 5 e 3 go-
los, respetivamente. Já no Leça, a equi-
pa funcionou sempre em bloco, sendo 
a sua homogeneidade a sua principal 
arma.

 Ò antónIo santos assume 

objetIvo de subIda à 1ª dIvIsão

O fim de semana foi de jornada 
dupla para a SIR 1º de Maio, tendo 
no sábado vencido de forma clara 
o Batalha, por 37-10, em partida da 
penúltima jornada da 1ª fase da 2ª 
Divisão, mantendo o 1º lugar da sua 
série, numa altura em que já tem a pre-
sença na fase final garantida, onde irá 
discutir os dois lugares de subida à 1ª 
Divisão Nacional, objetivo assumido 
pelo seu treinador, António Santos, à 
Andebol TV, na flash-interview no final 
do jogo frente ao Leça, que teve honras 
de transmissão em direto nesse canal. 

sIr 1º maio 15 - Ca leça 23
Árbitros: Francisco Remígio e Ricardo 

Caçador (Associação de Andebol de 
Leiria).
sIr 1º maio: Catarina Pinheiro; Vânia 
Silva (3), Inês Pereira (2), Joana Espi-
nha (5), Marta Santos (1), Vera Gomes 
e Carolina Cintra; jogaram ainda Ana 
Ferreira, Alexandra Silva (2), Marta 
Santos (1), Beatriz Santos, Ana Dinis, 
Joana Tomás (1) e Isabel Cardoso.
Treinador: António Santos.
Cale: Rita Machado; Joana Borges, 
Andreia Cibrão (4), Cristiana Morga-
do (3), Ana Costa, Mariana Monteiro 
e Sofia Mota; jogaram ainda Daniela 
Mendes (3), Bárbara Gonçalves (3), 
Catarina Oliveira (4), Ana Carneiro 
(1), Nádia Lemos (5), Joana Ascenção 
e Sara Amorim.
Treinador: Vasco Ramos. ß

andEbol: 1/8 final taça dE portugal multicarE sEn. fEmininos

lei do mais forte em dia 
de festa do andeBol marinhense
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andEbol

senioRes masCulinos da siR 1º maio 
deRRotados na desloCação a samoRa CoRReia

Em jogo relativo à 6ª jornada 
do campeonato nacional da 3ª di-
visão, a equipa da SIR 1º de Maio 
deslocou-se a Samora Correia, 
onde defrontou o 2º classificado 
da competição, num jogo onde 
estavam duas equipas com um ob-
jetivo comum: o 2º lugar na tabela 
classificativa. De um lado a equipa 
da casa que procurava cimentar o 
2º posto, do outro o 1º de Maio, 
que em caso de vitória entraria 
na disputa desse mesmo lugar. De 
salientar que 1º e 2º classificados 
passam à fase de subida à 2ª divi-
são Nacional.

Numa primeira parte com um 
maior ascendente da equipa da 
casa, galvanizada por uma moldu-
ra humana impressionante, a equi-
pa da SIR 1º de Maio revelou-se 
mais assertiva no capítulo defensi-

vo, pecando, no entanto, na fina-
lização, chegando ao intervalo a 
perder por 14-10. 

Na segunda parte assistiu-se a 
um jogo onde a SIR entrou decidi-
da a dar a volta ao resultado, para 
poder sair de Samora com os tão 
preciosos três pontos. 

Recuperar a desvantagem de 4 
golos, com que saiu para o inter-
valo, não era de todo impossível, 
mas não era tarefa fácil, perante o 
andebol praticado pela equipa da 
casa, que assentou essencialmen-
te no ataque organizado, levado 
até aos limites do jogo passivo, 
sem grandes pressas para atirar 
e também muitos lentos na transi-
ção defesa/ataque, em oposição 
a uma maior intensidade de jogo 
por parte da equipa marinhense. 

Com um parcial de 9-10 na 2ª 

parte e com o resultado sempre em 
aberto, ficou a sensação de que, 
o menor acerto no capítulo da fi-
nalização em alguns momentos 
decisivos, aliado a algumas deci-
sões menos conseguidas por parte 
da dupla de arbitragem, ditaram a 
derrota da SIR por 23-20.

Na próxima jornada, marcada 
para dia 13, a turma de Picassinos 
recebe o Albicastrense (1º Classi-
ficado), numa partida onde tenta-
rá amealhar pontos com vista ao 
único objetivo que resta, ou seja, 
tentar alcançar o 3º lugar nesta 
fase da prova e, desse modo, ir 
disputar o play-off de acesso à fase 
seguinte.

 Ò junIores e juvenIs 

ContInuam a venCer

Nos escalões de formação da 

SIR 1º de Maio o maior destaque 
vai para a equipa de juniores 
masculinos, que continua a sur-
preender pela positiva, estando 
já apurada para a fase seguinte 
da 2ª Divisão, isto apesar do nú-
mero reduzido de atletas. 

De qualquer forma e, com o 
poder de golo do ainda juvenil, 
Ricardo Machado, que apontou 
14 golos, a equipa marinhense 
ganhou em Alcobaça por 22-33 
e reforço o 2º lugar da 1ª fase 
do campeonato.

Nesta ponta final da 1ª fase 
dos campeonatos, em que quase 
todas as equipas da SIR já têm 
os apuramentos para as fases 
seguintes garantidos, os treina-
dores estão a apostar em rodar 
os atletas ao seu dispor, dispen-
sando os mais utilizados de ir a 

jogo e dando oportunidades aos 
menos utilizados. Nesta lógica, 
os juvenis bateram o Albicas-
trense por 29-23, os iniciados 
perderam frente ao D. Fuas, por 
22-31 e as juvenis perderam em 
Alcobaça, por 26-19. 

De entre estes escalões, os 
juvenis masculinos são os que 
terão que ir disputar o play-off 
para garantir a passagem à 2ª 
fase, numa partida marcada 
para dia 20 deste mês, onde 
irão medir forças com o 3º clas-
sificado de Santarém.

Os infantis masculinos, foram 
até à Golpilheira medir forças 
com o Batalha e regressaram 
aos triunfos, ganhando por 32-
27. Em iniciados femininos, a 
SIR 1º Maio perdeu em Ansião, 
por 37-17. ß
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Callidas Club está a 
comemorar 42 anos de 
existência 
O Callidas comemorou no passado dia 01, o seu 42° aniversário. 
São 42 anos de história de um clube, que já passou por altos e baixos e 
também por várias iniciativas e modalidades e que hoje assenta 
praticamente a sua atividade no andebol, com duas equipas de Juvenis, 
uma Masculina e outra Feminina. 

Desde a última terça-
feira, que a história do 
Callidas está a "desfilar", na 
rede social facebook. A 
direção da coletividade, 
liderada por João Vaz, criou 
a propósito do aniversário, 
uma página, que tem nos 
último dias sido um 
repositório da história do 
clube. Quem já esteve ligado 
ao Callidas tem partilhado 
fotos da história do clube, 
não só dos feitos do andebol, 
mas também de outras e modalidades 
e acontecimentos que marcaram 
Vizela nas últimas quatro décadas. 

Esta é uma das iniciativas para 
comemorar a data, que este sábado 
tem o seu ponto alto, com a 
realização de jogos, durante a tarde 
no Pavilhão Municipal e à noite o 
jantar comemorativo, que se 
realizará na "Casa do Park", com 
mais de uma centena de pessoas. 

Este é um clube, que nasceu por 
vontade de um grupo de vizelenses,  

com o objetivo de quebrar a 
monotonia existente em Vizela e 
como forma de união de classes. É 
frequente ouvir os fundadores 
referirem que ser do Callidas Club "é 
uma forma de estar na vida". É já 
uma longa história, que conheceu 
momentos altos, com a realização de 
várias iniciativas, grandes festas 
para assinalar a passagem de ano e o 
carnaval. Clube onde também já 
pontificaram várias modalidades. O 
andebol foi, no entanto, sempre a  

grande bandeira do clube, com 
presença na 1' Divisão Nacional 
de Seniores e alguns títulos 
regionais como grandes 
referências. 

Como acontece a quase 
todas as coletividades, também 
o Callidas sofre com as 
dificuldades financeiras, que 
têm levado à redução das equipas 
em competição. Atualmente, o 
clube conta apenas com duas 
equipas, ambas de Juvenis 
Masculina e Feminina. Estão a 

disputar as provas da AF Braga, com 
desempenho razoável. 

João Vaz não esconde que 
gostaria de liderar um clube "mais 
dinâmico e com maior abrangência 
ao nível de equipas de formação". 
Refere que o Callidas é hoje "o que é 
possível ser". Há já alguns anos que 
"são sempre os mesmos a trabalhar" 
e por isso salienta que e o 
fundamental tem sido conseguido, ou 
seja "fazer com que o clube 
continue". r 
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Cada Club 
Coletividade carismática 
de Vízela comemora 42 anos 
de existência 
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JJP 

Iniciados Masculinos do Externato Dom Puas Roupinho 

Andebol: Iniciadas da AEDFR venceram Alcobacenses na última jornada da competição. 

Iniciados Masculinos do Externato Dom Fuas Roupinho 
venceram fora o SIR 1° Maio 

Joaquim  José Poparroia 

II Na 168  ronda do Campeonato 
Nacional Juvenis Masculinos da 18  
Divisào,18  Fase, Zona 3, o Cister SA 
perdeu em casa com a Juve-Lis, (25-31). A 
contar para a 158  ¡ornada, o Cister SA foi 
perder ao reduto do Alavarium, (28-25). 

Juvenis Femininos 
Em partidas da 148  jornada do 

Campeonato Nacional de Juvenis 
Fbmininos, zona 4, o Cister SA recebeu e 
venceu o SIR 1" Maio, (26-19), enquanto o 
Externato Dom Puas Roupinho perdeu 
em Alcanena com a JAC local, por expres- 

sivos, (65-10). Em partida da 138  jornada, 
o Externato Dom Rias Roupinho perdeu 
no seu pavilhão com o Cister SA por 
margem folgada, (19-39). 

Iniciados Masculinos 
Na 138  jornada do Campeonato 

Nacional de Iniciados Masculinos, zona 5, 
o Externato Dom Puas Roupinho foi 
vencer fora o SIR 1" Maio, (22-31), enquan-
to o Cister SA perdeu fora com a AC 
Sismaria, (36-19). Na ronda 12, o 
Externato Dom Puas Roupinho foi derro-
tado em casa pela AC Sismaria, (25-30), 
enquanto o Cister SA perdeu no seu redu-
to com a Juve-Lis, (18-49). Em jogos da  

fie  ¡ornada, o Cister SA foi empatar ao 
reduto do Batalha AC, (29-29), enquanto o 
Externato Dom Puas Roupinho perdeu 
em Leiria coma Juve Lis, (37-21). 

Iniciados Femininos 
Na 188  e última jornada do 

Campeonato Nacional de Iniciados 
Fbmininos, zona 4, 0 Externato Dom Puas 
Roupinho venceu no dérbi com o Cister 
SA, (36-23), terminando a competição no 
3° lugar com 40 pontos, enquanto as 
Alcobacenses ficaram no 60  lugar com 

um total de 29 pontos. Em jogo da 178  
ronda, o Externato Dom Rias Roupinho 
foi vencer fora o SIR 1 Maio, (16-35). 

Infantis Masculinos 
Em jogo referente à 28  jornada do 

Campeonato Nacional de Infantis 
Masculinos, zona 4, 28  Onda, o Externato  

Dom Puas Roupinho deslocou-se ao 
pavilhão da A.C. Simaria8B" onde venceu 
por margem folgada a turma local, (9-
31). 11  
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