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Infantis Femininas
AC Salreu 14 x Sanjoanense 10
 
   No passado dia 21 de abril, a
formação de Infantis Femininos
da AC Salreu recebeu o
Sanjoanense, para a quinta
jornada. O jogo era de máxima
importância para as duas equipas,
pois viria a decidir o segundo
lugar isolado no Campeonato
Nacional. Na primeira parte do
jogo, o Salreu começou da
melhor forma, estando a ganhar
por quatro a zero. Contudo esta
situação veio a inverter-se,
passando o jogo a ser bastante
equilibrado, após o pedido do
primeiro time-out da equipa de
São João da Madeira. Ambas as
defesas estiveram muito bem,
denotando-se no resultado final
da primeira parte (oito a oito).
   No início da segunda parte, o
Sanjoanense veio decidido a
vencer o jogo, entrando em
campo com uma estratégia bem
definida, com o intuito de dizimar
os ataques da equipa do Salreu e
atacar através dos corredores
laterais. Porém, a equipa da casa
mostrou a sua superioridade em
termos defensivos e ofensivos,
pois durante a segunda parte do
jogo apenas sofreu dois golos e
acabou por ser mais assertiva no
ataque. É de destacar a excelente
arbitragem do jovem Joel Cura,
como também, o ótimo
ambiente que se encontrava na
bancada, a apoiar a equipa do
Salreu.
Salreu:  Rafaela Grego, Ana
Miranda, Cassandra Conceição,
Beatriz Marques, Cláudia Lopes,
Cheila Conceição, Catarina
Arrojado, Bruna Carinha, Ana
Gomes, Inês Ramos. Treinador:
Diogo Miranda. Dirigente:
Felisberto Sá
 
Minis Femininos
Alavarium 16 x AC Salreu 13

   Na última jornada do
campeonato de minis femininos
da Associação de Andebol de
Aveiro, o Salreu deslocou-se a
Aveiro para defrontar a equipa do
Alavarium. O jogo ficou
marcado pelo equilíbrio entre as
equipas, chegando-se ao intervalo
com o resultado de sete a seis,
favorável à equipa da casa. O
jogo manteve-se equilibrado até
ao final, onde a vitória sorriu ao
Alavarium. No entanto, verificou-
se uma excelente atitude das

Atividades Estarreja Andebol
Clube e Cultural de Salreu

jogadoras do Salreu que não se
deram por vencidas. Salreu:
Sara Almeida (GR), Inês
Gomes, Vânia, Sara, Inês
Teixeira, Andreia, Mariana e Ana.
O próximo jogo insere-se no
torneio de Homenagem ‘Carlos
Martins’ a realizar no dia 1 de
maio, no Pavilhão da
Associação Cultural de Salreu,
pelas 10h, com o Colégio de
Gaia.
 
Juvenis Femininos
Canelas 37 X AC Salreu 18
 
   Apesar do resultado
desnivelado e de a equipa da
ACS não ter conseguido a
vitória ao longo da partida,
debateu-se com grande atitude.
No geral assistiu-se a uma
partida interessante de andebol.
Salreu: Soraia, Sara Lima, Rosa
Couto, Daniela Soares, Patrícia
Chipelo, Sara Santos, Filipa
Lima, Cristiana Lage, Joana
Simões, Rita Coelho, Sara
Pinhal, Mila, Mariana Rodrigues
e Verónica Mortágua.
A próxima jornada realiza-se no
próximo domingo no Pavilhão
de Salreu, onde a formação
juvenil recebe o Saavedra
Guedes. Em mais uma edição
do Torneio “Carlos Martins” a
1 de maio, o Cucujães é a equipa
convidada para jogar com as
Juvenis.
 
Iniciados Masculinos
Estarreja AC 32 x Colégio do
Carvalhos 32
 
Os iniciados do EAC
receberam o Colégio do
Carvalhos, líder da segunda fase
do Nacional da primeira
divisão, tendo conseguido obter
um empate a 32 golos. Foi um
jogo com duas partes distintas,
sendo a primeira dominada
pelos visitantes, beneficiando de
alguma apatia da defesa do
EAC, chegando o intervalo com
o resultado em 14 a 17.Na
segunda par te, o EAC
melhorou bastante a sua atitude
defensiva, conseguindo passar
para a frente do marcador e
comandando a partida até aos
últimos minutos, onde alguma
desconcentração no ataque
permitiu o empate ao
adversário.
Estarreja: Dinis Abranches;
Diogo Almeida; Rafael
Rodrigues; Hugo Geada; Hugo

Rodrigues; Gonçalo Bezerra;
Edgar Figueira; Carlos Melo;
Hugo Moutela; Sergiy Khomyn;
Pedro Silva; Marcelo Costa;
Patrício Ferreira; Jorge Silva. No
próximo sábado o EAC
desloca-se a Penedono jogando
no Pavilhão Municipal pelas 15
horas.

Juvenis Masculinos
Lamego 37 x Estarreja AC 33

   O EAC deslocou-se este
domingo a casa do Lamego,
em jogo a contar para a sétima
jornada do campeonato
nacional da segunda divisão de
juvenis masculinos. Os da casa
entraram muito melhor no jogo
ao contrário do EAC, que
entrou algo apático e pouco
eficaz. Desta forma o Lamego
foi para o intervalo a vencer
confortavelmente por 19 a 12. 
Na segunda parte o EAC tentou
reagir mas foi tarde, ainda
conseguiu o empate e a
possibilidade de passar para a
frente no marcador, mas não foi
capaz de o fazer. Desta forma,
o EAC obteve a sua primeira
derrota na prova, faltando
ainda três jornadas para o seu
fim. No próximo domingo o
EAC tem mais uma final
perante o D. Fuás Roupinho da
Nazaré.

Torneio Carlos Martins - 1 de
maio
 
   Como habitualmente a AC
Salreu vai realizar o Torneio
Carlos Martins, que este ano
inicia com um jantar convívio a
30 de abril na Casa da Banda
em Salreu, pelas 20h. Todos
estão convidados a comparecer.
No dia 1, a homenagem ao
jovem atleta continua com um
dia pleno de jogos.

10h - Minis Femininos
ACS  vs Colégio de Gaia
11:15h - Infantis Femininos
ACS vs Colégio de Gaia
14:30h - Minis Masculinos
ACS vs Padroense
16h - Juvenis Femininos
ACS vs Cucujães
18h - Séniores Femininos (ex-
atletas)
20h - Séniores Masculinos
“Amigos” vs EAC
Aguardamos por si.
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A equipa de andebol de in-
fantis do Instituto Politéc-

nico da Guarda(IPG) venceu a 
fase complementar da série A 
do Nacional do escalão.

A formação teve um exce-
lente registo ao longo das seis 
jornadas, contando só vitórias 
e 173 golos marcados e 79 
sofridos. Os melhores marca-
dores desta fase também são 
da equipa do IPG, nomeada-
mente Alfredo Torres e Ricardo 
Esteves, com um registo de 60 
e 70 golos, respetivamente. No 
passado domingo, a equipa 
derrotou o ABC de Nelas por 
16-14 e a AD Godim por 17-15. 
Já os iniciados ganharam contra 
a Batalha por 31-29, em jogo a 
contar para o Nacional da IIª 
Divisão. De regresso à modali-
dade estão também os estudan-
tes do IPG, que disputaram os 
Nacionais Universitários após 
um interregno de muitos anos, 
tendo perdido com a AAUMi-
nho por 35-11 e com a AEIESG 
por 24-16.

Infantis do 
IPG somam 
e seguem no 
andebol
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Andebol: dérbi
“Sports”-Madeira SAD

Às 17h00, no Pavilhão do Fun-
chal, reedita-se mais um dérbi fe-
minino da 1.ª Divisão de Andebol
entre Sports da Madeira e Ma-
deira SAD. O jogo é referente à
14.ª jornada da fase final, numa
altura em que a SAD lidera (12 vi-
tórias e uma derrota) e o “Sports”
segue na 4.ª posição (nove triun-
fos e quatro desaires). Pelo meio
encontram-se Gil Eames (11v/1d)
e Colégio João Barros (10v/3d).
No jogo da 1.ª volta, a SAD ga-
nhou por 28-23. 1

Vasco Sousa
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Iniciados masculinos de Valongo 
terminam fase com vitória

A equipa de iniciados masculi-
nos da Casa do Povo de Valongo 
do Vouga terminaram a segunda 
fase do campeonato nacional da 
I divisão com uma vitória (35-29) 
na recepção ao Xico Andebol, de 
Guimarães. Com esta vitória, os 
valonguenses saíram do últi mo 
lugar da zona 2: mesmo termi-
nando com os mesmos pontos 
do ABC (10), têm vantagem di-
recta. O Xico Andebol foi primei-
ro, com os mesmos pontos (14) 
do segundo, o Maia/ISMAI.

Em infanti s masculinos, para a 
segunda fase do campeonato na-
cional, a CPVV foi ganhar (33-11) 
a Santi ago de Besteiros, conti nu-
ando posicionado no quarto lugar 
com 18 pontos em 8 jogos (zona 

2). Esta quarta-feira, os valonguen-
ses recebem o Batalha, segundo 
classifi cado, às 14 horas; no do-
mingo, jogam em Benavente (12h).

Juvenis do CD Pateira e AAC – O 
CD Pateira recebeu e venceu 
(28-26) o Águeda Andebol 
Clube, em jogo a contar para o 
campeonato regional. A clas-
sifi cação é comandada pelo 
clube fermentelense (16 pon-
tos em 6 jogos), seguido do 
São Bernardo (15 pontos em 
5 jogos) e do CAI Conceição e 
AAC (10 pontos em 6 jogos). 
No próximo domingo, o AAC 
recebe o CAI Conceição (11h, 
Travassô) e o CD Pateira joga 
em São Bernardo (15h).
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ANDEBOL

Juvenis femininos de Valongo 
na fi nal four do nacional

A equipa de juvenis femininos 
da Casa do Povo de Valongo do 
Vouga (CPVV) venceu o Acadé-
mico do Porto, por 31-25, no seu 
pavilhão, e conquistou uma pre-
sença na fi nal four do campeona-
to nacional, pelo que vai voltar a 
discuti r o tí tulo de campeão na-
cional do escalão.

Além da CPVV, estarão presen-
tes a Juventude de Lis (Leiria) e a 
Sanjoanense. Falta apurar a quar-
ta equipa, que sairá da disputa da 
terceira fase entre o Alcanena, 
Cale, Académico do Porto e Sport 
Madeira.

Diante das porti stas, a equipa 
de Valongo desde cedo liderou 
o marcador mas o adversário 
difi cultou muito a vitória, num 

jogo com muitas alterações tác-
ti cas defensivas, que deram mui-
ta emoção ao jogo. O pavilhão 
da Casa do Povo estava cheio e 
o público contribuiu para que a 
equipa valonguense manti vesse 
uma postura muito competi ti va.

No fi nal foi fantásti co: o mo-
desto clube da província conse-
guiu a quarta presença consecu-
ti va numa  fi nal four em juvenis 
femininos, revelando ser cada 
vez mais uma referência nacional 
no andebol feminino de forma-
ção, depois de na época passada 
ter sido campeã nacional e ibéri-
ca em iniciadas femininas. 

Paulo Veiga, o treinador, subli-
nha o empenhamento das atletas 
para que o êxito fosse possível. 

As três melhores equipas da zona 
2 terminaram empatadas com 
14 pontos, mas com vantagem 
para as valonguenses (27 golos 
positi vos) relati vamente ao Aca-
démico do Porto (1 golo positi vo) 
e Maiastars (15 golos positi vos 
mas desvantagem directa). O Al-
pendorada perdeu os jogos todos 
nesta fase.

Infanti s femininos da CPVV – Vi-
tória  (37-15) em Moimenta 
da Beira para a segunda fase 
do campeonato nacional. Se-
guem na liderança, só com 
vitórias (3 jogos) com o Alpen-
dorada, jogando domingo fora 
com o Didaxis (16h).

Maria Coelho na fi nalização de um ataque 

da Casa do Povo de Valongo do Vouga
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ANDEBOL: JUVENIS DA DIDÁXIS
MANTÊM 3.º LUGAR
Os três escalões da Didáxis de Riba
d’Ave cumpriram mais uma jornada nos
campeonatos nacionais. As juvenis
defrontaram a JuvMar e perderam por
31-23, mas mantêm a 3.ª posição. As
iniciadas perderam com o Maiastars
(32-21) e as infantis receberam o
Almeida Garret e perderam pela margem
mínima (22-23), ocupando o 4.º lugar.

Página 8



A9

  Tiragem: 8000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 28

  Cores: Preto e Branco

  Área: 4,54 x 8,84 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 41437756 24-04-2012

ANDEBOL

Torneio ACV
O Pavilhão Municipal ‘Terras de
Vermoim’ recebe, no próximo
dia 29, o Torneio do ACV
Andebol Clube 2012. A prova
tem como público-alvo
prioritário o Agrupamento de
Escolas Bernardino Machado e
servirá, em simultâneo, para
apuramento das equipas locais
que marcarão presença no
Torneio Municipal de Andebol,
organizado pela autarquia e
agendado para o dia 3 de
Junho. Participam na prova
cerca de 200 crianças de todas
as escolas do agrupamento.
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Contas da perma-
nência perto de 
serem fechadas

SP. HORTA XICO ANDEBOL
Rui Alves (1) 
Diogo Rios (2)
Rui Barreto (5)
Tiago Rodrigues (5)
Hugo Silva
Fábio Silva
Bruno Castro (2)
A. Tuminskis (6)
Nuno Silva
Paulo Medeiros (4)
André Azevedo
Yuriy Kostetskyy (7)
Paulo Silva
Nélson Pina (6)
FILIPE DUQUE

Ricardo Castro
Duarte Silva (4)

José Santos
Gustavo Castro (7)

Pedro Correia (5)
Rui Oliveira

André Caldas (3)
João Gonçalves (5)

Nuno Gomes (3)
Hugo Fernandes
João Martins (2)

Nuno Pacheco (1)
Jaime Barreiros (1)

NUNO SANTOS

ÁRBITROS: António Trinca e Tiago Monteiro

Pavilhão Municipal da Horta

Maia-ISMAI - Sp. Horta
S. Bernardo - Xico
Belenenses - AC Fafe

6ª JORNADA

ANDEBOL - GRUPO B
   J V E D GM-GS  Dif. P
1 Sp. Horta 6 6 0 0 217-168 49 37
2 Belenenses 6 3 0 3 202-197 5 35
3 Xico Andebol 6 3 0 3 180-194 -14 29
4 A.C. Fafe 6 2 1 3 178-182 -4 26
5 Maia-ISMAI 6 2 1 3 189-196 -7 25
6 S. Bernardo 6 1 0 5 165-194 -29 22

7ª JORNADA

Sp. Horta - Xico 38-31
Maia-ISMAI - Belenenses 38-44
AC Fafe - S. Bernardo 30-27

BRUNO FREITAS
A longa e desgastante viagem 

aos Açores terminou com o pior 
resultado. O Xico Andebol não 
conseguiu contrariar o favoritismo 
do Sp. Horta e acabou por perder 
o encontro da 6ª jornada do Grupo 
B. Um resultado que, no entanto, 
não tira mérito à campanha que o 
Xico tem vindo a fazer na luta pela 
permanência.

O Sp. Horta fez questão de 
resolver o jogo logo na primeira 
parte. Os açorianos não deixa-
ram os créditos por mãos alheias 

BOA RESPOSTA NA SEGUNDA PARTE

Derrota nos Açores
não abala contas do Xico
A equipa de Nuno Santos não conseguiu travar o favoritismo do Sp. Horta, que 
esteve quase imparável no ataque. Jogo com São Bernardo decisivo.

e estiveram quase imparáveis no 
ataque - 20 golos em 30 minutos 

ajudam a explicar muita coisa.
A história da segunda parte foi 

claramente diferente. O Xico An-
debol subiu de rendimento em ter-
mos ofensivos, procurando igualar 
a produtividade do seu adversá-
rio. Contudo, continuou a revelar 
dificuldades defensivas (18-18 no 
2º tempo) que impediram a aproxi-
mação ao adversário.

A derrota nos Açores não afec-
tou muito as contas da permanên-
cia. Com quatro jornadas por dis-
putar, a equipa vimaranense tem 

mais quatro pontos que o Maia-IS-
MAI, que ao perder em casa com 
o Belenenses viu-se ultrapassado 
pelo Andebol Clube de Fafe. Com 
o São Bernardo praticamente des-
promovido, o 2º lugar que dará a 
despromoção será discutido pelos 
fafenses e maiatos, que na próxi-
ma jornada têm jogos muito com-
plicados. Um factor que o Xico 
Andebol poderá aproveitar para, 
definitivamente, fechar as suas 
contas. Se vencer o São Bernar-
do, actual último classificado, a 
formação de Nuno Santos entrará 
para as últimas três jornadas com 
uma margem bastante confortá-
vel. O encontro terá lugar no pró-
ximo sábado, pelas 18 horas.
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3ª DIVISÃO

Fermentões 
sofre 1ª derrota

O Fermentões sofreu a primeira 
derrora na Fase de Permanência 
da 3ª Divisão, na casa do Salguei-
ros 08, por 29-27. Ainda assim, a 
equipa de Marco Guimarães man-
tém o 1º lugar, distante do perigo 
de despromoção.

A primeira parte acabou por ser 
determinante. O Fermentões che-
gou ao intervalo a perder por 14-9, 
desvantagem de que acabou por 
não conseguir recuperar. Os vima-
ranenses estiveram claramente 
melhor no segundo tempo - mar-
caram o dobro dos golos - mas 
isso acabou por não ser suficiente 
para dar a volta ao resultado.

O Fermentões alinhou com a 
seguinte equipa: Bruno Lemos, 
Rui Paulo, Hélder Cunha (2), João 
Carvalho (4), Rui Carvalho (4), 
José Silva (10), Nuno Pinheiro (2), 
Raúl Nunes, Carlos Fernandes 
(2), André Ribeiro (3), Alexandre 
Sousa e Armando Silva.

3ª JORNADA

ANDEBOL - 3ª DIVISÃO
   J V E D GM-GS  Dif. P
1 Fermentões 3 2 0 1 90-584 6 29
2 Sp. Espinho 3 1 0 2 94-92 2 28
3 Sanjoanense 3 3 0 0 86-56 30 26
4 FC Gaia 3 1 0 2 78-80 -2 25
5 Salgueiros 08 3 3 0 0 80-67 13 24
6 Boavista 3 2 0 1 82-81 1 22
5 CA Leça 3 0 0 3 60-74 -14 16
6 Afifense 3 0 0 3 56-92 -36 14

4ª JORNADA

Sp. Espinho - Boavista 29-31
CA Leça - FC Gaia 22-26

Salgueiros - Fermentões 29-27
Sanjoanense - Afifense 33-14

Boavista - FC Gaia 
Sp. Espinho - Salgueiros 

Afifense - CA Leça
Fermentões - Sanjoanense

Página 11



A12

Diário da Região   Tiragem: 20000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 14

  Cores: Cor

  Área: 10,54 x 11,21 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 41456992 24-04-2012

ANDEBOL Campeonato Nacional da 3.ª Divisão (Grupo B)

Torrense comanda com seis 
pontos de vantagem

OTorrense continua firme no comando
do Grupo B (fase de apuramento) do
Campeonato Nacional da 3.ª Divisão.

A deslocação ao Pavilhão Adelino Moura não
se apresentava nada fácil devido à rivalidade
entre as duas equipas mas os jogadores da
equipa da Torre da Marinha acabaram por
obter uma vitória que não merece qualquer
tipo de contestação tal a superioridade evi-
denciada ao longo de toda a partida. Os fo-
rasteiros que ao intervalo já ganhavam por
21-13 confirmaram no segundo tempo a sua
superioridade acabando por vencer por 37-
24. Entre os almadenses, os jogadores que
mais se destacaram pelos golos que marca-
ram foram Francisco Santos (9) e João Guer-
reiro (7) e no Torrense, Kleyton Eusébio (7) e
Heiser Santos e David Sorreluz (ambos, com
5). Nos outros jogos da jornada, o Oriental
foi ganhar a Sines (24-23), o Loures derrotou
o Redondo (33-32) e o Costa D’Oiro venceu o
Náutico Guadiana (20-17). Na classificação,

o Torrense ocupa o primeiro lugar com 35
pontos; à frente do Oriental, 29; Redondo,
27; Lagoa e Almada, 25; Loures, 22; Náutico
Guadiana, 19, Costa D’Oiro, 18; e, Andebol
de Sines, 15. A próxima jornada, que se rea-
liza no próximo sábado, dia 28 Abril, engloba
as seguintes partidas: Lagoa – Costa D’Oiro;
Náutico Guadiana – Loures; Redondo - Ande-
bol de Sines; Oriental – Almada. 

Ginásio do Sul é líder na 2.ª Divisão

Na 2.ª divisão nacional na 4.ª jornada da
fase de apuramento, os resultados foram os
seguintes: Passos Manuel 32 Benavente 24;
V. Setúbal 26 Vela de Tavira 26; Ginásio do
Sul 30 Paço de Arcos 25. Na liderança do
Grupo está o Ginásio do Sul, com 26 pontos;
seguido do Vela de Tavira, com 25; Passos
Manuel e Vitória de Setúbal, 24; Benavente,
23; Paço de Arcos e Alto do Moinho, 19.  

JOSÉ PINA
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Andebol //  Derrotaram o S. Bernardo e ficam à espera do resultado do sorteio, que se realiza a 26 de Abril

Iniciados do Feirense apurados para a
próxima fase do campeonato nacional
Iniciados do Feirense ba-
teram o S. Bernardo e
estão apurados para a
próxima fase do campeo-
nato nacional. Já em Se-
niores, o CDC S. Paio de
Oleiros foi derrotado pelo
Alavarium, por 26-25, em
jogo a contar para a 2.ª
Divisão Nacional.

Os iniciados do Feirense, a dispu-
tar o nacional da 1.ª Divisão, apura-
ram-se, no último sábado,  para a
próxima fase do campeonato. Na
deslocação a Aveiro, o Feirense foi
ao recinto do S.Bernardo disputar
uma partida que em nada foi fácil.
Num jogo que decorreu sempre
equilibrado, os mais talentosos aca-
baram por fazer a diferença, jogan-
do e fazendo jogar. Ao intervalo, os
azuis venciam por quatro golos de
diferença (17-21) e viu no segundo
tempo os da casa encetar um últi-
mo esforço para vingar a derrota da
primeira mão (62-32). Todavia, ain-
da que com algumas oscilações no
resultado, os andebolistas feiren-
ses, neste jogo comandados por
Daniel Martins e Fábio Cardoso, não
cederam e acabaram por se supe-
riorizar por 34-40.
Os blues aguardam agora o sor-
teio de 26 de Abril para conhece-
rem os outros três apurados para
a pool de acesso à fase final. Esta
será disputada por duas formações
insulares, pelo Feirense e ainda o

Lagoa AC ou Valongo do Vouga.
Passam as duas equipas que
melhor se qualificarem.
Quanto ao campeonato regional de
Iniciados, o Feirense teve um fim-
de-semana em cheio, já que bateu
o Avanca (37-35) e Sanjoanense
(35-34). A equipa de Santa Maria da
Feira lidera a classificação.
Já os Infantis azuis, no primeiro de
dois jogos disputados no fim-de-
semana, foram ao recinto do Va-
longo do Vouga assinar uma exibi-

ção espectacular que se traduziu
numa vitória final com vantagem até
no caso de igualdade na tabela de
pontos. O jogo terminou com 19-
23 para os blues. Já frente ao Moi-
menta da Beira, o Feirense venceu
por 46-25.

CDC S. Paio Oleiros
derrotado em Seniores
No que toca ao CDC S. Paio de
Oleiros, a equipa Sénior perdeu,

fora de portas, frente ao Alavarium,
pela margem mínima (26-25), em
jogo a contar para a 2.ª Divisão Na-
cional.
No que toca aos escalões de for-
mação do emblema de S. Paio
de Oleiros, na 1.ª Divisão de Ini-
ciados, os oleirenses derrotaram
o Sismaria (26-23); no Regional
de Infantis empataram com o
Monte a 28 golos; e no Regional
de Juvenis venceram o Ílhavo (31-
15).

DR
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Andebol: Nacional da II Divisão/Fase de Manutenção-Sul

Vitorianos empatam em Setúbal com Vela de Tavira (26-26)
AAAAAo ino ino ino ino intttttererererervvvvvaloaloaloaloalo, os sadinos per, os sadinos per, os sadinos per, os sadinos per, os sadinos perdi-di-di-di-di-
am por  quaam por  quaam por  quaam por  quaam por  quat rt rt rt rt ro  pono pono pono pono ponttttt os  masos  masos  masos  masos  mas
ccccconseguironseguironseguironseguironseguiram ram ram ram ram recuperecuperecuperecuperecuperar e lutarar e lutarar e lutarar e lutarar e lutar
aaaaattttté ao fim por melhor desfé ao fim por melhor desfé ao fim por melhor desfé ao fim por melhor desfé ao fim por melhor desfeeeee-----
chochochochocho.....

Anteontem à noite, no Pavi-
lhão Antoine Velge, o Vitória re-
cebeu o Vela de Tavira em jogo
da quarta jornada da Fase de
Manutenção/Sul que terminou
empatado a 26 golos, desfecho
que não pode ser considerado
positivo para os sadinos, ainda
que sejam conhecidas as dificul-
dades por que passam em ter-
mos de disponibilidade do plan-
tel, verificando-se nesta caso
mais uma ausência, a do experi-
ente Rui Mamede.

No final do primeiro tempo, a
equipa comandada por Ricardo
Palma perdia por quatro pontos
de diferença e os algarvios, en-
tre os quais ainda se faz sentir o
«peso» do veterano Vladimir Bo-
lotskih, autor de sete pontos na
partida, pareciam ter a questão
controlada mas a verdade é que
depois do descanso os setuba-
lenses surgiuram mais agressi-
vos e determinados e consegui-
ram equilibrar os acontecimen-
tos, vindo a dispor de bons perí-
odos de andebol, salientando-se
a capacidade concretizadora do
jovem Diogo Godinho, com oito
pontos conseguidos.
F I C H A :F I C H A :F I C H A :F I C H A :F I C H A : Sob a arbitragem de
João Baleiza e Luís Batista, ten-

do como oficiais de mesa, Tere-
sinha Soares e Maria Cardoso, as
equipas alinharam e marcaram:
VITVITVITVITVITÓRIA (26):ÓRIA (26):ÓRIA (26):ÓRIA (26):ÓRIA (26): Ricardo Martins;
João Fuzeta (1), André Moreira,
Mário Fuzeta (2), Pedro Carvalho
(5), Vítor Dias, Francisco Fuzeta
(2), David Tavares, Gonçalo Al-
meida (2), Diogo Godinho (8),
Gonçalo Trancoso (3), Gonçalo
Neves (3) e Pedro Mamede.
TTTTTrrrrreinadoreinadoreinadoreinadoreinador::::: Ricardo Palma.
LivrLivrLivrLivrLivres de 7m não ces de 7m não ces de 7m não ces de 7m não ces de 7m não concroncroncroncroncretiza-etiza-etiza-etiza-etiza-
dos:dos:dos:dos:dos: 1
Disciplina:Disciplina:Disciplina:Disciplina:Disciplina: 2 exclusões.
VELA DE VELA DE VELA DE VELA DE VELA DE TTTTTAAAAAVIRVIRVIRVIRVIRA (26):A (26):A (26):A (26):A (26): Cláudio
Carmo e Nuno Vicente; João Je-
sus, João Palhinha (5), Saul Assis
(2), Vladimir Bolotskih (7), Livra-
mento, Duarte Ribeiro (3), Carlos

Abraul (4), Luís Palmilha (5) e Flá-
vio Fernandes.
TTTTTrrrrreinadoreinadoreinadoreinadoreinador::::: Helder Leal.
LivrLivrLivrLivrLivres de 7m não ces de 7m não ces de 7m não ces de 7m não ces de 7m não concroncroncroncroncretiza-etiza-etiza-etiza-etiza-
dos:dos:dos:dos:dos: 2
Disciplina:Disciplina:Disciplina:Disciplina:Disciplina: 6 exclusões; desqua-
lificação de João Palhinha.
RRRRResultado ao inesultado ao inesultado ao inesultado ao inesultado ao intttttererererervvvvvalo:alo:alo:alo:alo: 11-15.
RESULRESULRESULRESULRESULTTTTTADOS (4.ª JorADOS (4.ª JorADOS (4.ª JorADOS (4.ª JorADOS (4.ª Jornada):nada):nada):nada):nada): Vi-
tória, 26-Vela de Tavira, 26; Pas-
sos Manuel, 32-ADC Benavente,
24; Ginásio do Sul, 30-Paço
D’Arcos, 25.
PPPPPrrrrróóóóóxima rxima rxima rxima rxima ronda (onda (onda (onda (onda (QQQQQuaruaruaruaruarta-fta-fta-fta-fta-feireireireireira):a):a):a):a):
Alto do Moinho-Vitória (18.00
horas, Pavilhão do Alto do Moi-
nho); Paço D’Arcos-Passos Manu-
el e Vela de Tavira-Ginásio do Sul.
1.º GINÁSIO DO SUL, 26 pontos
(3 jogos); 2.º Vela de Tavira, 25 (3

jogos); 3.º Passos Manuel, 24 (3
jogos); 4.º Vitória, 24 (4 jogos);
5.º ADC Benavente, 23 (4 jogos);
6.º Alto do Moinho, 19 (3 jogos);
7.º Paço D’Arcos, 19 (4 jogos).
FFFFFASE FINAL:ASE FINAL:ASE FINAL:ASE FINAL:ASE FINAL: Na Fase para apu-
ramento do campeão nacional
da II Divisão e para as promo-
ções ao escalão superior, jogou-
se a terceira jornada, com os se-
guintes resultados: Académica
de São Mamede, 31-Marítimo do
Funchal, 27; AA Avanca, 26-CDE
Camões, 17; Académico do Por-
to, 34-CD Marienses, 32.
1.º AA AVANCA, 7 pontos; 2.º Ma-
rítimo do Finchal, 7; 3.º CDE Ca-
mões, 7; 4.º Académica de São
Mamede, 6; 5.º Académico do
Porto, 5; 6.º CD Marienses, 4.
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