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Silvino Cardoso

� Um jogo entre rivais que foi
muito discutido ao longo de uma
hora de jogo, com poucas para -
gens do cronómetro. O Acadé -
mico marcou na primeira joga -
da de ataque e chegou mesmo ao
2-0. No entanto, a Académica
con seguiu perceber a forma de
actuar dos locais e reduziu. Foi a
altura dos viseenses alterarem a
estratégia para tentarem man ter-
se na frente do marcador. Con -
tudo, aos cinco minutos regis -
tava-se a margem mínima (2-1). 

Seguiu-se então um andebol
de parada e resposta. Mostran -
do-se bastante agres sivos, os
“es tudantes” chegaram aos 15
minutos a vencerem por um go -
lo (6-7). O Académico entendeu
que estava na altura de fazer va -
ler a sua maior rapidez e técnica
e, depois de virar o resultado,
che gou ao intervalo a ganhar
por dois golos de diferença.

No reatamento, os pupilos de
João José pressionaram e dila ta -
ram a diferença para quatro go -
los, a maior vantagem (18-14)
con seguida até então na partida,
com apenas cinco minutos de -
corridos. 

O conjunto orientado por
Pau lo Barreto alterou marcações
e conseguiu equilibrar e até ga -
nhar alguma vantagem em ter -
mos de jogo. Contudo, depois do
empate a 22 golos (49 minutos),
os locais passaram a defender
mais e a contra-atacar melhor
conseguindo a ligeira vantagem
de um golo que se mantinha a

quatro minutos do fim. Foi en -
tão que o treinador João José
Mar ques fez entrar Nuno Mar -
ques para decidir a contenda. A
aposta foi ganha, pois o filho do
treinador não só pautou, sere -
nou e controlou, como ainda
mar cou três golos que foram de -
ci sivos para arrecadar a vitória,
valorizada pela determinação
da Académica que nunca desis -
tiu de sair de Viseu com um re -
sultado positivo. 

Boa arbitragem. l

AC.VISEU 29
TREI NA DOR: João José
Daniel Pinto; Francisco Neto (5),
Nuno Marques (4), Sérgio

Regueira (2), Tiago Paiva (3), Alexandre
Matos (3) e Vasco Coelho (6).  
JOGARAM AINDA: Paulo Ferraz, Miguel
Fernandes (5), Luís Ferreira, Mauro Silva,
Nuno Pais (1) e Diogo Ferreira
NÃO UTILIZADOS: Gabriel Teixeira e Carlos
Ribeiro

AC. COIMBRA 26
TREI NA DOR: Paulo Barreto
José Moniz; Miguel Catarino (6),
Nelson Cardoso (3), Rogério

Marques, Michael Ferreira (2), Paulo
Freitas (4) e Fábio Fernandes (3).
JOGARAM AINDA:: Hugo Baptista, Diogo
Lopes (5), Patrick Almeida, Marcos Gomes
(3) e Fábio Florêncio.
NÃO UTILIZADOS: : Luís Malheiro.

JOGO NO PAVILHÃO DO FONTELO
ASSISTÊNCIA: Cerca de 100 pessoas
ÁRBITROS: : Mário Coutinho e Ramiro
Silva (Aveiro)

RESULTADO AO INTERVALO: 13-11
ACÇÃO DISCIPLINAR: Cartões amarelos
para Alexandre Matos, Vasco Coelho,
Francisco Neto e Fábio Fernandes. Cartão
vermelho: Fábio Fernandes. Exclusões de
2': Tiago Paiva, Francisco Neto, Vasco
Coelho, Marcos Gomes, Nelson Cardoso,
Hugo Batista e Miguel Catarino.

ANDEBOL – 3.ª DIVISÃO NACIONAL

Partida decidida 
nos dois últimos minutos

ACADÉMICO venceu a rival Académica de Coimbra
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Silvino Cardoso

� A 12.a jornada não trouxe sur -
presas. As equipas visitadas
con seguiram vencer o que, na
prática, deixou quase tudo na
mesma em termos de classi fi -
cação, embora a Académica
tenha perdido terreno em rela -
ção aos dois primeiros classi -
ficados. 

O Académico de Viseu con -
seguiu, mais uma vez, superio -
ri zar-se à rival Académica de
Coimbra, numa partida que
teve muita emoção. A vitória
mantém os viseenses na frente e
na rota da subida à 2.a Divisão. 

Numa tentativa de fuga aos
últimos lugares, a Associação
Des portiva Albicastrense obri -
gou o Batalha Andebol Clube a
“tremer” em casa. O resultado
final foi de apenas um golo de
di ferença e alcançado nos úl -
timos segundos do jogo. A equi -
pa do distrito de Leiria tem feito

uma recuperação sensacional,
fixando-se no terceiro lugar,
embora repartido, quando foi
dos concorrentes que pior en -
trou na prova.

Como se esperava, a Juven tu -
de Desportiva do Lis logrou a vi -
tória mais folgada. O adversário
foi o “lanterna vermelha” Asso -
ciação 20 km de Almeirim, pelo

que não surpreende a diferença
de 15 golos. Refira-se que o
conjunto ribatejano ainda não
sabe o que ganhar um jogo. Nem
um empate conseguiu obter,
andando, praticamente a cum -
prir calendário e a dar rodagem
à juventude do plantel.

O adversário mais perigoso
dos academistas, o Ílhavo An -

debol Clube, também não desa -
pro veitou o factor casa e conse -
guiu um resultado folgado fren te
ao SIR 1.o de Maio, equipa que de -
nota uma enorme quebra, ten do
em conta que entrou bem no
campeonato e chegou a an dar
nos lugares cimeiros da tabela. l

Viseenses continuam na
corrida para a promoção
Académico venceu em casa e manteve a liderança da zona Centro da 
3.ª Divisão Nacional. A equipa está na rota da subida ao escalão superior

3.ª DIVISÃO NACIONAL

RESULTADOS
Batalha AC-Albicastrense 21-20
Ac. Viseu -Académica Coimbra 29-26
Ílhavo AC-SIR 1º Maio 30-18
Juventude Lis-20KM Almeirim 34-19

CLASSIFICAÇÃO
J V E D GM-GS P

Ac. Viseu 11 8 0 3 318-28027
Ílhavo AC 11 8 0 3301-242 27
Batalha AC 11 6 0 5 274-276 23
Académica 11 6 0 5 279-269 23
Sam. Correia 10 6 1 3 289-250 23
Juv. Lis 10 5 1 4 282-256 21
SIR 1º Maio 11 4 0 7 273-287 19
Albicastrense 10 4 0 6 265-268 18
20Km Almeir. 11 0 0 11 212-365 11

PRÓXIMA JORNADA
20 Km Almeirim-NA Samora Correia, 
SIR 1º Maio-Juventude Desp. Lis,. Académica
Coimbra-Ílhavo AC e  Albicastrense-Ac. Viseu.

EQUIPA VISEENSE é séria canditata à subida de divisão
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  Tiragem: 8500

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 23

  Cores: Preto e Branco

  Área: 8,66 x 6,12 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 39603989 12-01-2012
Andebol: juniores
Portugal venceu Kuwait

A seleção portuguesa de juniores em andebol venceu, 

ontem, a do Kuwait por 32-28, em encontro particular dis-

putado no Porto. Por Portugal jogaram e marcaram:

Fábio Magalhães e Luís Oliveira; Rui Silva (6), Duarte 

Carregueiro (2), Nuno Gonçalves (2), Vasco Santos (2), 

Pedro Peneda (5), Belmiro Alves (1), João Santos (2), 

Frederico Malhão (2), João Caldeira, Hugo Santos (2), 

Sérgio Barros, Vasco Marques (2), João Gomes, Davide 

Carvalho (3) e Hugo Lima (3). 
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  Âmbito: Desporto e Veículos
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  Tiragem: 42349
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  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 34
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  Área: 8,54 x 5,94 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 39603602 12-01-2012
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  Tiragem: 107589
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  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 41

  Cores: Cor

  Área: 4,52 x 4,46 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 39597068 12-01-2012
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A9

  Tiragem: 130000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 15

  Cores: Cor

  Área: 4,40 x 6,04 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 39597860 12-01-2012

Portugal joga
na Ucrânia
ANDEBOL. Portugal joga
hoje na Ucrânia, com
a seleção local, às 16h00
portuguesas, na 5.ª jorna-
da do Grupo 2. A partida
põe frente a frente os
dois primeiros do Grupo
na fase de apuramento
para o play-off de acesso
ao Mundial de Espanha.
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A10

  Tiragem: 43909

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 31

  Cores: Cor

  Área: 5,90 x 16,11 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 39596544 12-01-2012

Portugal 
discute play-off 
com a Ucrânia

a A selecção portuguesa joga es-
ta tarde, na Ucrânia, uma cartada 
importante no apuramento para o 
Campeonato do Mundo de andebol 
de 2013. A equipa que for mais forte 
nos dois duelos directos que vão ser 
disputados entre hoje e domingo ga-
rante a presença no play-off , a última 
barreira antes da competição que se 
vai disputar em Espanha no início do 
próximo ano.

As duas selecções confi rmaram o 
seu papel de favoritas contra a Tur-
quia e venceram os dois jogos peran-
te aquela que era apontada como a 
nação mais fraca do grupo. Por isso, 
Portugal e Ucrânia somam ambos 
quatro pontos. A equipa de Mats Ols-
son tem superior diferença de golos, 
razão pela qual ocupa o primeiro lu-
gar, mas essa é uma vantagem míni-
ma, pois os regulamentos ditam que, 
em caso de igualdade pontual fi nal, 
são decisivos apenas os jogos entre 
as selecções em causa. 

Depois do jogo disputado hoje em 
Zaporozhye, Portugal recebe a Ucrâ-
nia no próximo domingo, em Espi-
nho. Os dois países não estiveram 
presentes no último Mundial.

Andebol
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  Tiragem: 94741
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A12

  Tiragem: 15000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 38

  Cores: Cor

  Área: 15,54 x 9,90 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 39587271 12-01-2012

Andebol JAC Alcanena entra com 
o pé esquerdo
A equipa de seniores femininos 
do JAC Alcanena perdeu com 
o Colégio João de Barros por 
31 - 17, em jogo da fase final 
da 1ª Divisão Nacional. O JAC 
não conseguiu obter o mesmo 
resultado que tinha obtido na 
Taça de Honra, onde na altura 
tinha ganho por quatro golos 
de diferença. A equipa da casa 
mostrou por que é uma das 
melhores equipas nacionais e 
ao intervalo já vencia por qua-
tro golos. Na segunda parte a 
falta de inspiração das atletas 
de Alcanena nos momentos de 
rematar à baliza mostrou-se 

fatale daí dilatar o resultado. 
Na próxima jornada o JAC 
recebe a equipa da Juventude 

doLis. O jogo será no sábado, às 
17 horas no Pavilhão da Escola 
Secundária de Alcanena.
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A13

   	Meio: Antena 1 - Informação de Desporto

 	Duração: 00:01:37

 	Hora de emissão: 22:45:00 
ID: 39607228

 
11/01/2012

Andebol: Portugal já está na Ucrânia

 

Andebol: Portugal já está na Ucrânia.
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  Tiragem: 7014
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  Âmbito: Regional

  Pág: 32
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  Área: 13,18 x 32,24 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 39581507 11-01-2012

Empate ajustado
entre candidatos
As duas formações, com aspirações à segunda
fase da prova, “anularam-se”. Artística mantém
a segunda posição na tabela da Zona Norte

ANDEBOL/2.ª DIVISÃO

TREINADOR: Luís Santos.
Hugo Terra, Pedro Silva, Tiago Cunha (5),
Alberto Silva (6), Marco Ferreira (3), Diogo
Tabuada (3) e Tiago Teixeira (5) - sete

inicial - Rafael Vidal, Tiago Vigário, André
Rego, Luís Silva, Bruno Pinho (1), João
Santos e Pedro Pereira (3).

TREINADOR: Pedro Teixeira.
Miguel Sampaio, André Gomes (2), Filipe
Oliveira (7), Miguel Bernardes (2), João
Antunes (1), Ângelo Lopes (2) e Tiago
Carmo (4) - sete inicial - Adriano Cordeiro
(1), Bruno Carrasco, Sérgio Sigismundo
(1), Tiago Marto, Tiago Torgal (2), João
Sousa e Luís Portela (4).

LOCAL: Pavilhão Adelino Dias Costa, em
Avanca.
ASSISTÊNCIA: cerca de 100especta-
dores.
ÁRBITROS: Alberto Alves e Jorge
Fernandes (A.A. Braga).
CRONOMETRISTA: Rosa Pontes (A.A.
Aveiro).
AO INTERVALO: 12-14.

ART. AVANCA 27

SISMARIA 27

Avelino Conceição

� Após uma longa paragem no
Campeonato Nacional da 2.a Di-
visão – Zona Norte, devido à qua-
dra natalícia, o regresso à compe-
tição esteve longe de correr de fei-
ção à Artística de Avanca, que,
apesar de ter aberto o marcador,
esteve sempre em desvantagem
durante a primeira parte.

Pouco eficaz na concretização
e ressentindo-se da ausência do
“pivot” Nuno Carvalho (lesiona-
do), que assistiu ao jogo na ban-
cada, a Artística de Avanca teve
pela frente um Sismaria muito
acutilante, que conseguiu, inclu-
sive, baralhar a equipa da casa,
que aos 12 minutos já tinha qua-
tro golos de desvantagem no
marcador.

O desenrolar da partida dei-
xava antever grandes dificulda-
des aos locais para levarem de
vencida a equipa de Leiria, que
também aspira a um dos três
lugares de acesso à segunda fase
da competição.

Depois de algum acerto defen-
sivo e fortemente apoiados pelo
seu público, a equipa da casa che-
gou à igualdade no marcador a 12

golos a dois minutos do intervalo,
fruto de uma melhor eficácia e de
um parcial de 4-0. Contudo, o Sis-
maria voltou a reagir e foi para o
descanso com dois golos de van-
tagem (12-14).

Ambiente não chega
para dar a vitória
Na segunda parte, repleta de
emoções, várias decisões da equi-
pa de arbitragem “enervaram” de
alguma forma os adeptos da casa,
que “puxaram” ainda mais pela
equipa de Luís Santos. 

O ambiente catapultou a Artís-
tica de Avanca, com Alberto Silva
a marcar três golos seguidos que
permitiram à sua equipa passar
de uma desvantagem de quatro
golos (18-22) para uma igualdade
a 22, isto quando faltavam cerca
de 12 minutos para o final.

A formação de Avanca, que
passou pela segunda vez para a
frente do marcador, parecia que
querer “partir” para a vitória,
mas o que se seguiu depois foi
um jogo equilibrado, de parada e
resposta.

Com quatro segundos para se
jogar, a equipa Luís Santos teve a
possibilidade de vencer, mas o
remate saiu ao da baliza de
Miguel Sampaio, pelo que o
empate entre candidatos é um
resultado justo.

Na segunda posição, a seis
pontos do líder São Mamede, a
Artística de Avanca poderá en-
curtar esta desvantagem no pró-
ximo sábado, caso vença o jogo
que tem atraso, diante do São
Paio de Oleiros, equipa que nesta
ronda perdeu (25-35) em Aveiro,
frente ao Alavarium.l

D
.R
.

BRUNO PINHO foi uma dos elementos em acção na Artística
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Fábio Magalhães
disputa “Torneio
das Quatro Nações”

�A Selecção Nacional de Juniores
A entrou em estágio, na segunda-
feira, para preparar a participa-
ção no “Torneio das Quatro
Nações”, que vai decorrer entre
sexta-feira e domingo no Dragão
Caixa, no Porto, e junta as equi-
pas de Portugal, Espanha, França
e Alemanha. A entrada para as-
sistir às partidas é gratuita.

Entre os 16 andebolistas con-
vocados pelo seleccionador naci-
onal, Rolando Freitas, consta Fá-
bio Magalhães (na foto), guarda-
redes do São Bernardo. Esta é
uma selecção renovada relativa-
mente à equipa lusa que se clas-
sificou em segundo lugar - atrás
da Espanha - na última edição do
torneio, realizada na localidade
espanhola de Puente Genil, em
Dezembro de 2010.

“Este é um grupo novo. Fize-
ram anteriormente um ciclo de
dois anos, nos Sub/18 e Sub/19,
onde marcaram presença no Eu-
ropeu Sub/18 no Montenegro e
no ‘European Open’ de Sub/19,
em 2011”, recorda o seleccionador
nacional. “Agora estamos a inici-
ar um novo ciclo, de dois anos,
numa idade mais próxima da
adulta, com os mesmos objecti-
vos das gerações anteriores, ou
seja, qualificarmo-nos para as

grandes competições internacio-
nais”, perspectivou.

Mas para Rolando Freitas, “há
mais dois outros objectivos, a que
não podemos chamar de secun-
dários, e que passam por potenci-
ar os jogadores para terem condi-
ções de pertencer, o mais cedo
possível, à selecção sénior princi-
pal e, ao mesmo tempo, para que
sejam opções válidas para os
melhores plantéis das principais
equipas portuguesas”.l

PROGRAMA
� SEXTA-FEIRA
17h: França-Alemanha
19h: Portugal-Espanha
� SÁBADO
16h: Espanha-França
18h: Portugal-Alemanha
� DOMINGO
11h: Alemanha-Espanha
13h: Portugal-França

SELECÇÃO DE JUNIORES A

D
.R
.
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A Juventude do Lis e o Colé-
gio João de Barros entraram
com o pé direito na fase final
no campeonato da I Divisão
Nacional em andebol femini-
no. A Juve Lis venceu o Maias-
tars B por 21-17, enquanto a
equipa de Meirinhas venceu o
Alcanena por 31- 17.

A formação de André Afra
(Juve Lis) foi superior a partir do
meio da segunda parte e contro-
lou o encontro até ao final, aca-
bando por vencer justamente.

Começou melhor a Juve, que,
aproveitando bem as más tran-
sições defesa/ataque das maia-
tas, foi ganhando vantagem, a
qual, aos 25 minutos, se cifrava
em 9-5. Um desconto de tempo,
neste período, solicitado por
José Carlos Ribas, surtiu efeito,
terminando o primeiro tempo
com o resultado em 10-8. 

Ainda com a "corda" dos últi-
mos minutos da primeira par-
te, as maiatas entram bem no
segundo tempo e, por volta dos
15 minutos, ganharam vanta-
gem no marcador, passando a
liderar por 14-13. Seguiu-se um

hiato de cinco minutos, em que
nada correu bem à equipa visi-
tante, com a Juve a aproveitar
para se distanciar com um par-
cial de 6-0. Com cinco golos de
diferença, os dez minutos que
restavam para jogar tornaram-
-se escassos para permitir uma
recuperação perante uma
equipa como a Juve Lis.

Na equipa da casa, o grande
destaque foi para Telma Ama-
do, uma pivôt que está a reali-

zar uma temporada de muito
bom nível. Outro motor da
Juve Lis é Gizelle Carvalho,
que parece não saber o que é
jogar mal.

No Maiastars B, Inês Mercê
voltou a estar em grande plano
e já justifica uma chamada à
Selecção júnior A. Renata
Pereira esteve também em
bom plano, demonstrando que
se encontra num bom momen-
to de forma. l

Equipas de Leiria entram
com pé direito na fase final
Juve Lis e Colégio João de Barros começaram da
melhor maneira a fase final em andebol feminino
em que têm aspirações de ficar nos primeiros
lugares da classificação

D.
R.

JUVE LIS de André Afra aposta forte na presente época
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Andebol: Portugal volta a ganhar
à Turquia rumo ao “Mundial”

Com João Ferraz e João Antunes (um golo), ambos do
Madeira SAD, no grupo, a Selecção Nacional Sénior
masculina de Andebol, venceu de novo a Turquia
(agora por 34-26), no 2.º jogo do Grupo 2 da fase de
apuramento europeia para o “play-off” do Campeo-
nato do Mundo Espanha2013. Lusos que já haviam
ganho os turcos, em Lamego (35-22), e que agora
têm dois jogos decisivos com a Ucrânia: amanhã, fora,
e domingo, em Espinho. 1 Vasco Sousa
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ANDEBOL

Iniciados de Valongo asseguram 1º lugar
Os iniciados masculinos da Casa 

do Povo de Valongo do Vouga 
(CPVV) asseguram o primeiro lu-
gar da zona 4 na primeira fase do 
campeonato nacional após vitória 
folgada (53-35) com o São Bernar-
do, segundo classifi cado.

No final da partida a equipa 
recebeu uma forte ovação do 
público que encheu o recinto da 
CPVV. Destaque para os 22 golos 
obtidos pelo atleta Bruno Silva. 
Na próxima jornada desloca-se a 
Leiria para jogar com o Juventu-
de Lis.

A equipa alinhou com Rafael 
Vitória(gr); João Almeida(5); Pe-
dro Xavier(3); Wilson Ngasa(11); 
Diogo Marti ns(1); Bruno Silva(22); 
Pedro Marti ns(1); Ricardo Barros; 
Diogo Jesus; José Simões(5); Igor 
Almeida(5) e Vítor Barros. Treina-
dor: Miguel Ribeiro.

Minis masculinos – A CPVV perdeu 
(9-16) na Vacariça para o campe-
onato regional, reatando a prova 
apenas a 22 de Janeiro. Em três 
jogos, os valonguense têm um 

empate e duas derrotas.

Jogadores na selecção regional 
– Ricardo Gomes (AAC) e José 
Simões, Diogo Marti ns e Rafa-

el Vitória (CPVV) estão entre os 
27 jogadores convocados para a 
selecção regional masculina. O 
treino realiza-se esta quinta-fei-
ra, dia 12, em Salreu, às 19h30.

Infanti s masculinos da 
CPVV – Venceram no 
seu recinto a AD Sanjo-
anense por 26-19 para a 
fase de apuramento do 
campeonato nacional. 
Jogaram e marcaram: 
João Almeida (gr); Rafa-
el Fernandes (gr); Lucas 
Bem; Cristi ano Nogueira 
(1); Pedro Saraiva (1); 
Francisco Ferreira (1); 
João Gaspar (11); José 
Simões (9); Bruno Este-
ves (1); Rafael Santos; 
João Alves (1) e Miguel 
Morais (1). Treinador: 
Miguel Ribeiro. Na pró-
xima jornada deslocam-
-se à Vacariça. Os va-
longuenses comandam 
a classifi cação com 20 
pontos, mais dois que o 
Feirense A e cinco que o 
Canelas.
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Juvenis da CPVV 
apuradas

A três jornadas do fi m da pri-
meira fase, a equipa de juvenis 
femininos da Casa do Povo de 
Valongo do Vouga apuraram-se 
para a fase seguinte do campeo-
nato nacional após a vitória (39-
19) na recepção ao Saavedra 
Guedes (21-12 ao intervalo). Só 
depende de si para conquistar o 
1º lugar na série.

A equipa alinhou com: Ana 
Teixeira e Carla Mendes (gr), 
Tatiana Estima (2), Sandra San-
tiago (14), Rita Ferreira (2), Jo-
ana Santos (5), Vanessa Duar-
te, Maria Coelho (5), Catarina 
Martins (3), Marta Tavares, Pa-
trícia Morais, Ana Marques (6) 
e Ana Gomes (2). Treinador: 
Paulo Veiga.

Classifi cação: 1º CPVV, 15 jo-
gos/43 pontos; 2º Sanjoanense, 
14/39; 3º Alavarium, 14/35; 4º 
LAAC, 14/32; 5º Canelas e Es-
pinho, 16/32; 6º São Bernardo, 

15/26; 8º Saavedra Guedes, 
15/22; 9º Pateira, 15/21; 10º 
Salreu, 16/16.

A moti vação é grande, pois 
para a disputa da próxima fase 
encontram-se apenas as 12 me-

lhores equipas nacionais, que 
serão divididas em três grupos 
de quatro equipas.

A equipa de juvenis femininos de Valongo. Em cima: Inês Veiga, Sandra Santiago, Ana Teixeira, Marta Tavares, Ana Mar-

ques, Ana Gomes e Maria Coelho; em baixo, Joana Santos, Vanessa Duarte, Carla Mendes, Rita Ferreira, Catarina Martins, 

Tatiana Estima e Patrícia Morais. Não estão presentes: Diana Gomes, Gabriela Marques e Emanuela Morais.
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Juvenis da LAAC 
mais próximas do apuramento

 
Com a dupla vitória perante o 

Alavarium e o Saavedra Guedes, 
as juvenis femininas da LAAC de-
ram um passo de gigante para o 
apuramento para a segunda fase 
do respecti vo campeonato nacio-
nal.

No sábado a equipa deslocou-
-se a Aveiro para defrontar o Ala-
varium, equipa que reparte o ter-
ceiro lugar com a Laac, ganhando 
por 29-21. Já no domingo o jogo 
foi mais tranquilo, tendo a LAAC 
criado um resultado expressi-
vo de 35-18 perante o Saavedra 
Guedes.

Quando faltam três jogos para 
o terminus desta primeira fase, 
a LAAC só depende de si para se 
apurar, embora tenha para isso 
de vencer todos os jogos em dis-
puta. 

José Santos e Cláudia Salguei-
ro uti lizaram em ambos os jogos 
as atletas: Catarina Marques, Pa-
trícia Pereira, Mariana Batalha, 
Carina Campos, Carolina Cardo-
so, Cristi ana Marques, Ana Rita, 
Mariana Ferreira, Maria Clara 

Henriques, Juceleyde Cabral, Ana 
Sofi a, Soraia Fernandes, Ema Al-
meida, Bárbara Ferreira, Soraia 
Fernandes e Jucelyna Cabral.

Infanti s femininos da LAAC – 
Foram a S. João da Madeira 
perder com a Sanjoanense 
por 21-13, com 13-4 ao inter-
valo. Daniel Cardoso uti lizou: 
Tati ana Santos (gr),Mariana 
Marques (1), Luana Mota (4), 
Joana Salomé, Ana Jesus (1), 
Bárbara Ferreira, Inês Mesqui-

ta (5), Márcia Rocha (2), Dara 
Amaral, Maria Luís, Inês Silva 
e Salomé Lopes. A equipa sen-
ti u a ausência de Daniela Cruz, 
convocada para a selecção de 
talentos (zona norte) entre 
um lote de 21 atletas. Danie-
la Cruz (na foto) é a melhor 
marcadora da primeira fase 
do campeonato, com 142 go-
los marcados em 10 jogos dis-
putados (média de 14,2 golos 
por jogo).

 
Equipas do CD Pateira – A for-

mação de juvenis femininos 
perdeu (25-35) com o São 
Bernardo, no pavilhão deste, 
recebendo a LAAC no próximo 
domingo (16h) para o campe-
onato nacional. A equipa de 
infanti s femininos, também 
para o nacional, retoma esta 
semana os jogos ofi ciais. E 
logo com dois: esta quinta-
-feira, dia 12, recebe o Alava-
rium (19h15) e domingo, dia 
15, joga com a LAAC (15h) em 
Aguada de Cima.

Juvenis da LAAC 
mais próximas do apuramento

Alavarium e o Saavedra Guedes, 
as juvenis femininas da LAAC de-
ram um passo de gigante para o 
apuramento para a segunda fase 
do respecti vo campeonato nacio-
nal.

-se a Aveiro para defrontar o Ala-
varium, equipa que reparte o ter-
ceiro lugar com a Laac, ganhando 
por 29-21. Já no domingo o jogo 
foi mais tranquilo, tendo a LAAC 
criado um resultado expressi-
vo de 35-18 perante o Saavedra 
Guedes.

o terminus desta primeira fase, 
a LAAC só depende de si para se 
apurar, embora tenha para isso 
de vencer todos os jogos em dis-
puta. 

ro uti lizaram em ambos os jogos 
as atletas: Catarina Marques, Pa-
trícia Pereira, Mariana Batalha, 
Carina Campos, Carolina Cardo-
so, Cristi ana Marques, Ana Rita, 
Mariana Ferreira, Maria Clara 
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ANDEBOL

Seniores do AAC 
empatam no acesso 
à III nacional

Os seniores masculinos do 
Águeda Andebol Clube (AAC) 
empataram (22-22) com o Lusi-
tanos, de Santa Cruz do Bispo, 
em casa (Travassô), em jogo da 
4ª jornada da fase de acesso à III 
divisão nacional. 

Em quatro jogos disputados, 
o AAC tem duas derrotas fora 
e uma vitória e um empate em 
casa, sendo 5º e penúlti mo clas-
sifi cado. Classifi cação: 1º Estar-
reja, 3 jogos/9 pontos; 2º Lusi-
tanos, 4/9; 3º Amarante, 4/8; 
4º Pombal, 3/7; 5º AAC, 4/7; 6º 
Vidigueira, 4/4.

Na próxima jornada, a 21 de 
Janeiro, o AAC joga em Pombal.
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Andebol: Crise financeira leva à 
suspensão da Supertaça de Portimão

A Supertaça de andebol foi 
suspensa em virtude da falta de 
condições financeiras para or-
ganizar a prova, anunciou a Fe-
deração Portuguesa de Andebol 
(PPA) no seu sítio oficial.

A suspensão da prova, de 
acordo com o comunicado do 
organismo, surge na sequência 
da falta de dotação financeira 
para a comparticipação na or-
ganização por parte da Câmara 
Municipal de Portimão (CMP).

Na sequência desta situa-
ção, FPA e CMP decidiram con-
juntamente pela suspensão da 
Supertaça masculina, prevista 
para 27, 28 e 29 de janeiro e que 
iria juntar os seis primeiros clas-
sificados do campeonato no final 
da primeira volta, foi suspensa.

A atribuição de um lugar 
numa prova europeia de clubes 
não será posta em causa pela 
não realização da Supertaça, 
uma vez que esta prova, face 

à reestruturação do modelo das 
competições da Federação Eu-
ropeia de Andebol (EHF), já não 
iria atribuir vaga.

Portugal registou uma redu-
ção de cinco para quatro clubes 
nas provas organizadas pela EHF, 
pelo que a Supertaça já não iria 
qualificar nenhuma equipa para 
as provas europeias.

O apuramento para as pro-
vas da EHF será decidido da 
seguinte forma: o campeão fica 

apurado para a Liga dos Cam-
peões, o vencedor da Taça e se-
gundo classificado para a Taça 
Europa e o terceiro para a Taça 
Challenge.

A data prevista para a rea-
lização da Supertaça, que ficou 
em branco no calendário dada 
a suspensão da prova, pode ser 
rentabilizada para a realização 
de jogos pelos clubes ainda 
presentes na Europa - FC Porto, 
Benfica e Sporting.
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ANDEBOL - 3ª DIVISÃO

Fermentões
entra a ganhar

O Fermentões começou 2012 
da melhor forma, com uma vitó-
ria categórica diante do Boavista, 
por 28-13. Apesar de jogar fora de 
casa, a equipa de Marco Guima-
rães foi superior, essencialmente 
na primeira parte, uma vez que ao 
intervalo já vencia por 15-9.

Com esta vitória, o Fermentões 
mantém o 2º lugar, a apenas dois 
pontos de distância do líder Módi-
cus, que também entrou no novo 
ano a vencer. 

Na próxima jornada, o Fermen-
tões recebe o ACD Monte, que se 
encontra no 3º lugar, precisamen-
te com os mesmos pontos que os 
vimaranenses.

As duas equipas alinharam 
com os seguintes jogadores:

BOAVISTA: Alexandre Barros, 
Tiago Carneiro, Miguel Fernan-
des, Carlos Resende (2), Pedro 
Santos (4), Rui Ferreira (2), Ricar-
do Pereira (1), Guilherme Vieira, 
Fábio Santos (5), João Silva, An-
tónio Leitão, Ruben Moreira (4) e 
Paulo Rodrigues (5).

FERMENTÕES: Bruno Lemos, 
Alexis Oliveira, José Martins, Hél-
der Cunha, João Carvalho (1), Rui 
Carvalho (4), José Silva (8), Nuno 
Pinheiro (1), Raúl Nunes, Carlos 
Fernandes (7), Alexandre Sousa 
(4), José Leite, Armando Silva (3) 
e Luís Freitas.

Boavista - Fermentões 23-28
Sanjoanense - Salgueiros 28-22
Módicus - Leça 27-19

Sanjoanense - Boavista
Monte - Fermentões
Espinho - Afifense

12ª JORNADA

13ª JORNADA

ANDEBOL - NACIONAL3
   J V E D  Gm-Gs  Dif. P
1 Módicus 12 9 2 1 321:251 70 32
2 Monte 12 8 2 2 338:296 42 30
3 Fermentões 12 9 0 3 315:283 32 30
4 Espinho 12 6 3 3 315:310 5 27
5 Sanjoanense 12 6 2 4 315:290 25 26
6 Gaia 12 6 1 5 337:326 11 25
7 Salgueiros 12 4 1 7 292:316 -24 21
8 Boavista 12 4 0 8 301:311 -10 20
9 Leça 12 2 0 10 255:315 -60 16
10 Afifense 12 0 1 11 270:361 -91 13

Leça - Gaia
Salgueiros - Módicus

Gaia - Espinho 34-26
Afifense - Monte 23-30
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ANDEBOL Campeonato Nacional da 2.ª Divisão

Alto do Moinho causa sensação 
ao derrotar o Ginásio Clube do Sul

OAlto do Moinho ao
derrotar o Ginásio do
Sul, por 21-17, em

jogo realizado no seu pavi-
lhão, foi a grande sensação
da 13.ª jornada do Campeo-
nato Nacional da 2.ª Divisão.
Com o triunfo conseguido (o
segundo consecutivo), a
equipa do Alto do Moinho,
que parece disposta a recu-
perar o espaço perdido no
decorrer da primeira volta,
relegou o Benavente para o
último lugar da tabela clas-
sificativa e aproximou-se
do Paço de Arcos que tem
apenas mais dois pontos.
Em sentido inverso, está o
Ginásio do Sul que se atra-
sou um pouco em relação
ao Camões que é agora
líder isolado. Logo nos pri-
meiros minutos o Alto do
Moinho mostrou que não es-

tava ali para fazer a vida
fácil ao seu adversário,
adiantou-se no marcador e
nunca largou a liderança.
Aos 22 minutos, chegou
mesmo a ter uma diferença
de 6 golos (11-5) mas os vi-
sitantes reagiram e, até ao
intervalo, ainda consegui-
ram recuperar parcial-
mente, fixando o resultado
em 11-8 para os anfitriões.
Na segunda parte, a histó-
ria foi semelhante. O Alto
do Moinho andou sempre na
frente com uma vantagem
entre 3 e 5 golos e o Ginásio
apostado em recuperar e a
não entregar o jogo. No
final, a vitória do Alto do
Moinho afigura-se inteira-
mente justa porque que foi
a melhor equipa em campo.
Quem também não conse-
guiu evitar a derrota foi o

Vitória de Setúbal na par-
tida que disputou com o
Passos Manuel, no Pavilhão
da Quinta de Marrocos, em
Lisboa. A partida, que de-
correu quase sempre bas-
tante equilibrada, registava
ao intervalo uma igualdade
a 13 golos. A equipa setuba-
lense, que se bateu sempre
muito bem, acabou por
ceder apenas no decorrer
da segunda parte, per-
dendo por dois golos de di-
ferença (25-23). Francisco
Bacalhau, com oito golos,
foi mais uma vez o melhor
marcador da equipa sadina.
De acordo com o calendá-
rio, a competição vai sofrer
a interrupção de uma se-
mana, regressando apenas
no dia 21 de Janeiro com a
realização da 14.ª jornada. 
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