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Sonho da subida
está mais perto
Equilíbrio São Bernardo regressou às vitórias na recepção
ao Xico Andebol, pelo que manteve bem segura a liderança
da Fase Final, quando ficam por disputar quatro partidas

SÃO BERNARDO                        26

Treinador: Ulisses Pereira. 
João Pinho; Luís Santos, Hélder Carlos
(3), Augusto Pereira, Tiago Gonçalves
(2), Diogo Taboada (5) e Leandro Ro-
drigues (4) - sete inicial - Filipe Silva,
Diogo Batalha, João Esteves, João Va-
lente, Jorge Faustino, João Oliveira (1),
João Massa, João Vilar (7) e Albano
Lopes (4).

XICO ANDEBOL                          25

Treinador: Gustavo Castro.
Elcio Fernandes; Luís Pereira (5), Cláu-
dio Mota (8), Rui Oliveira, Luís Sar-
mento (3), César Gonçalves (8) e Pedro
Correia - sete inicial - José Moreira, Luís
Castro, José Santos (1), David Pontes,
José Silva, Pedro Teixeira, André
Ribeiro e Ricardo Fortes.

Pavilhão de São Bernardo, em Aveiro.
Assistência: cerca de 300 espectadores.
Árbitros: Gonçalo Aveiro e Hugo Fer-
nandes (A.A. Madeira).
Oficias de Mesa: José Santos e Carlos
Revelo (A.A. Aveiro).
Ao intervalo: 10-13.

Avelino Conceição

O São Bernardo, depois do em-
pate alcançado a meio da últi -
ma semana, com a Sanjoanen -
se, voltou no sábado a jogar em
casa, desta feita frente ao Xico
Andebol. A formação liderada
por Ulisses Pereira, numa par-
tida extremamente difícil, aca-
bou por somar mais três pon-
tos importantíssimos para a
caminhada rumo à subida ao
escalão máximo do andebol
nacional.

Mas na verdade, só mesmo
nos instantes finais a formação
aveirense conseguiu “derru-
bar”a bem organizada equipa
de Guimarães, que, diga-se em
abono da verdade, acabou por
sair derrotada de Aveiro com
alguma dose de infelicidade,
pois comandou a marcha do
marcador durante praticamen -
te toda a partida.

Apesar de ciente das dificul-
dades que iria ter, frente um ad-
versário forte, o São Bernardo
entrou a jogar algo desgarrado,
revelando pouco acerto nas
marcações, facto que foi bem
aproveitado por um Xico ab-
negado, que nunca deu uma
bola por perdida e que apre-
sentou um andebol de quali-
dade, sob comando de Cláudio
Mota. Este jogador realizou
uma estrondosa exibição e foi
um “quebra-cabeças” para a
equipa da casa, que saiu para o
intervalo com três golos de des-
vantagem.

O técnico da equipa avei-
rense fez alguns ajustes para a
segunda metade e a sua equipa
foi, paulatinamente, “encos-
tando” no marcador. Contudo,
na hora de empatar, revelava
pouca eficácia no remate. As-
sim, só acabou por alcançar o
empate pela primeira vez na
segunda metade (20-20) à pas-
sagem do minuto 19, o que dei-
xava antever um final intenso

e de grande incerteza quanto
ao vencedor.

O São Bernardo passou para
a frente do marcador (22-21) a
oito minutos do fm e o apoio
vindo das bancadas foi peça-
chave para um final empolgan -
te, onde uma sequência de lan-
ces “definiram” o vencedor. Pri -
meiro, João Pinho defendeu
um livre de sete metros (23-23)
e, no contra-ataque, Diogo Ta-
boada fez o 24-23. Logo de se-
guida, num lance de força, João
Vilar marcou o 25-23 e, após
mais um remate falhado do
Xico, voltou a facturar (26-23),
levando o pavilhão ao rubro.

Nem mesmo a reacção final
dos forasteiros, com dois golos,
foi suficiente para evitar o triun -
fo do São Bernardo, que teve a
ponta de sorte que acompanha
os campeões, mas também o
grande mérito de nunca ter dei-
xado de acreditar na vitória. Um
resultado que lhe garante a li-
derança isolada, sendo que o
sonho da subida está cada vez
mais perto, até porque o seu
próximo jogo será novamente
em casa, frente ao Camões.

Num jogo difícil para o con-
junto da casa, João Vilar (em
grande) e Diogo Taboada de-
ram o “xeque-mate” no Xico
Andebol, onde Cláudio Mota
merecia outro desfecho na par-
tida, que teve alguns erros da
dupla de arbitragem. |

Andebol
2.ª Divisão Nacional

Diogo Taboada deu início à fuga para vitória na ponta final de um desafio equilibrado

RICARDO CARVALHAL
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Andebol feminino universitário

Jéssica Dias (ACV)
no europeu 
A atleta sénior do andebol AC Vermoim, Jéssica 
Dias, é uma das convocada para a fase final do 
campeonato universitário 2017 que decorre em 
Coimbra até ao dia 5 de maio. Jéssica Dias é atle-
ta sénior federada no ACV Andebol Clube onde 
desempenha também funções de técnica qua-
lificada e de oficial desde 2012. Está em repre-
sentação da Associação de Estudantes do ISMAI, 
academia que frequenta, frente a mais cinco for-
mações universitárias de todo o país.
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Seleção de andebol 
viaja para a Suíça 
©  Cumprido o estágio em Vi-
lamoura, a Seleção de andebol 
viaja hoje à tarde para Biel, na 
Suíça, para disputar na quinta-
feira a 30  ronda do Grupo 5 de 
qualificação para o Euro - 
peu'2018. O selecionador Pau-
lo Pigeira vai descartar três jo - 
gaM•es dos 19 convocados. 
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