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ANDEBOL

Gil Eanes
revelou
estofo
de campeão

ACADÉMICA 13

TREINADOR: Miguel Catarino.
Ana Ferreira, Vanessa Mota; Maria Marti-
nho, Mariana Moura, Mariana Duarte,
Mafalda Costa, Ana Ferreira, Agostinha
Tavares (3), Joana Gante (2), Ana Rebelo,
Débora Marques e Teresa Martins (1).

GIL EANES 45

TREINADOR: João Florêncio.
Tânia Silva e Carla Pedro; Dulce Pina (6),
Liliana Ferreira (2), Vera Lopes (7), Celeste
Viana (5), Diana Fernandes (5), Ângela
Figueiredo, Soraia Lopes (8), Ana Meira (1),
Ana Seabra (9) e Tânia Fonseca (2).

PAVILHÃO N.º 3 DO ESTÁDIO
UNIVERSITÁRIO DE COIMBRA.
ÁRBITROS: Rui Rodrigues 
e José Fernandes.
AO INTERVALO: 7-20.

Cid Ramos

� Num jogo que já se previa bas-

tante desequilibrado, o Gil

Eanes, campeão nacional em tí-

tulo, confirmou o favoritismo

diante da Académica. O conjun-

to de Miguel Catarino, que na

última jornada alcançou a pri-

meira vitória na competição,

pretendia dar uma boa imagem

diante de um conjunto que luta

pelo título nacional, mas tal não

aconteceu.

Cedo a formação de Lagos ga-

nhou vantagem, perante uma

Académica que não conseguia

equilibrar o encontro. Ao inter-

valo, a equipa academista já per-

dia por 7-20.

No segundo tempo acentua-

ram-se as dificuldades para a

formação de Coimbra, que ape-

nas marcou seis golos no segun-

do tempo, Já as forasteiras apro-

veitaram para construir um

resultado robusto.

Destaque na formação da

Académica para as exibições

esforçadas de Agostinha Tava-

res e Ana Campo Maior.

Académica
na Taça de Portugal
Finalizada a participação no

campeonato, a formação aca-

demista vai competir na Taça

de Portugal. 

O conjunto de Miguel Cata-

rino ficou integrado na Zona 3

juntamente com o SIR 1.0 Maio,

20km de Almeirim e S. Ber-

nardo. Passam aos oitavos-

de-final da competição os dois

primeiros classificados. A

prova tem início no dia 12 de

Março. l Página 3
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�Num dérbi leiriense, o Colégio

João de Barros venceu tranqui-
lamente o SIR 1.o Maio, por 27-12.
O encontro não teve grande his-
tória, dada a diferença entre as
duas equipas.

O Colégio João de Barros é
actualmente a terceira melhor
equipa do país, enquanto que o
SIR possui uma equipa muito
jovem, sendo um projecto de
futuro. Na primeira fase, a for-
mação orientada por Luís
Monteiro apenas venceu um
encontro.

O Colégio João de Barros cedo
ganhou vantagem no encontro e
no final do primeiro tempo já
detinha uma margem confortá-
vel. A formação de Picassinos
oferecia a réplica possível.

No segundo tempo, o Colégio
João de Barros continuou na

frente do marcador, acabando
por conseguir um resultando
bastante dilatado. O SIR 1.o Maio
não teve argumentos para discu-
tir o resultado e acabou vergado a
uma derrota robusta.

Na jovem formação de Picas-
sinos, Beatriz Santos foi a joga-
dora em maior destaque. A
atelta do SIR 1.oºMaio, que já foi
internacional nas Juniores B, é,
sem dúvida, uma jogadora aci-
ma da média e que deve dar o
salto para um clube de maior
nomeada. No João de Barros,
Inês Catarino, Maria Pereira,
Eduarda Pinheiro e Helena Côr-
ro foram as melhores marcado-
ras, todas com quatro golos.

O Colégio João de Barros vai
agora disputar a fase final do
nacional de andebol. l

Vitória tranquila 
do Colégio João de Barros 

ANDEBOL FEMININO

SIR 1.O MAIO 12

TREINADOR: Luís Monteiro.
Sandra Costa e Catarina Pinheiro; Ana
Cardoso, Beatriz Santos (3), Vanda
Domingos (1), Catarina Norte (2), Ana
Dinis (1), Soraia Prazeres, Rita Ferrão (2),
Rafaela Neto, Monica Barros, Margarida
Gabriel e Vera Gomes (2).

COL. JOÃO BARROS 27   

TREINADOR: Paulo Félix.
Andreia Francisco e Bárbara Teixeira;
Nathalie Lopes, Maria Pereira (4), Joana
Ferraz (2), Andreia Neves (2), karine
Lopes (1), Joana Biel (3), Inês Catarino
(4), Eduarda Pinheiro (4), Bárbara
Homem, Ana Marques (2), Natalina Melo
(1) e Helena Côrro (4).

PAVILHÃO ESCOLA NERY CAPUCHO, 
NA MARINHA GRANDE
ÁRBITROS: Eurico Nicolau e Hugo
Rebelo.
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SILVINO CARDOSO

Não há forma alguma dos vi -
si tantes se desculparem com
uma derrota tão pesada.  

O Tondela AC foi mais forte
em todos os aspectos e a su pe -
rioridade acabou por se tra duzir
num resultado dilatado. Curio -
samente, o encontro co meçou
de forma algo estranha, com
ambas as equipas a falha rem
golos, alguns de forma in crí vel
mas, no caso do Ton dela, com
Mau  ri ce Santos a opôr-se, de
forma superior, aos remates dos
conimbricenses. 

Até aos 10 minutos só se tin-
ham marcado cinco golos, com
vantagem (3-2) para a tur ma
co mandada por Luís Car dan tas.
Praticamente, os visitantes só

dura ram 10 mi nutos. Os do nos
da casa de cidiram que era al -
tura de ar rancar para a vitória
contun dan te e a equipa de Ho -
rá cio Poiares, por mais modifi -
ca ções que tenha operado, não
conseguiu travar um Ton dela
An debol Clube impa rá vel,
agre ssivo, no bom sentido, na
prática do andebol, chegando a
ter uma van tagem de 14 golos.
Foi uma partida que deu para
os tondelenses acreditarem -
têm todas as possi bi lidades - na
ma nu ten ção. 

Os adeptos acreditam, se -
gunda a faixa que foi exibida no
recinto. A equipa também.

Vantagem chegou a ser maior

Tondelenses imparáveis
TONDELA AC 28
Maurice Santos; Gilberto Coimbra, Luís
Nunes (4), Júlio Fernandes (2), Rogério
Correia (1), Fábio Marques (1) e João
Marques (8).
Jogaram ainda: Rui Sousa, Tiago Car -
doso (6), Luciano Silva (2), Eduardo
Mar tins (1), Bruno Henrique (1) e Luís
Laranjeira (2)
Treinador: Luís Cardantas

ACADEMICA 16
Hugo Batista; Miguel Catarino (2), Mi -
ka el Ferreira (9), Adérito Esteves (2),
Pa trício Almeida, Hugo Lourenço e Luís
Malheiro.
Jogaram ainda: José Morais, André
Gonçalves (3) e Rui Lourenço
Treinador: Horácio Poiares

Jogo no Pavilhão Municipal de Tondela
Assistência: Cerca de 100 pessoas
Árbitros: Dário Freitas e César Carvalho
(Braga)
Oficial de Mesa: José Silva (Viseu)
Resultado ao intervalo: 12-5
Cartões amarelos: Gilberto Coimbra,
Rogério Correia e André Gonçalves
Exclusões de 2 minutos: Júlio Fernan -
des e Luís Malheiro

O Tondela AC não só defendeu bem como atacou ainda melhor
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AC Vermoim aposta no andebol

A Associação Cultural de Vermoim apresenta, no 
próximo sábado, no pavilhão municipal, o seu novo 
projecto de andebol, bem como um torneio da moda-
lidade que vai organizar. O projecto foi já divulgado 
junto das nove escolas do Agrupamento Bernardino 
Machado e, sábado, é apresentado à comunicação social, 
e baseia-se, essencialmente na criação de escolas do 
clube de andebol da ACV.
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Gravidade inaudita  
de postura controleira

PSD comentou afirmações de Magalhães sobre Ricardo Rio

Críticas, muitas 
críticas do PSD ao 
Presidente da Câma-
ra. A causa próxima 
são as declarações 
de António Maga-
lhães sobre a contra-
tação do vereador do 
PSD de Braga Ricar-
do Rio para assessor 
da Fundação Cidade 
de Guimarães. 

O PSD de Guimarães re-
agiu às afirmações do Pre-
sidente da Câmara sobre a 
contratação do vereador do 
PSD de Braga, Ricardo Rio, 
como assessor da Funda-
ção Cidade de Guimarães 
com fortes acusações a 
António Magalhães. Em 
conferência de imprensa 
realizada na passada quin-
ta-feira e exclusivamente 
convocada pela Comissão 
Política Concelhia do PSD 
para comentar as polémi-
cas afirmações, o líder e 
vereador do PSD, André 
Coelho Lima, acusou o 
Presidente da Câmara de 
“pequenez de raciocínio”. 
Para André Coelho Lima 
as considerações de An-
tónio Magalhães são de 
“uma gravidade inaudita” 
e “reveladoras de um ab-
soluto despudor na gestão 
da coisa pública”. O líder 
local do PSD entende que 

as declarações em causa 
revelam como “os socialis-
tas gerem o Município de 
Guimarães, privilegiando 
os seus, beneficiando os 
detentores de cartão par-
tidário, gerindo esta Terra 
como se fosse uma cou-
tada de um determinado 
partido político”. Face aos 
“critérios” definidos pelas 
afirmações do Presidente 
da Câmara, André Coelho 
Lima considera que se está 
perante uma atitude que 
“viola clara e objectivamen-
te” o espírito e a letra da 
Constituição da República 
Portuguesa.

“Isto chama-se perse-
guição política, limitação 
da liberdade de expressão 
e limitação da liberdade 

de actuação política” e 
que consubstanciam “ati-
tudes próprias de regimes 
totalitários, de regimes 
ditatoriais”.

Sem nunca poupar nas 
palavras, André Coelho 
Lima continuou a adjectivar 
as afirmações do Presiden-
te da Câmara proferidas no 
final da última reunião do 
Executivo Municipal. Para 
o líder do PSD, António 
Magalhães fez reavivar a 
célebre frase de Jorge Co-
elho, “quem se mete com 
o PS, leva”.

“E é este o partido que 
se diz defensor dos ideias 
de Abril? Quanta hipocri-
sia”, afirmou André Coe-
lho Lima lamentando que 
“todos os vimaranenses 
fossem associados a uma 
postura “controleira e mes-
quinha”. 

Na sua intervenção es-
crita, o líder do PSD não 
deixou de aproveitar as 
polémicas afirmações de 
António Magalhães para 
fazer uma apreciação sobre 
a vida interna do PS.

“Com esta atitude, o 
Presidente da Câmara de-
monstrou que quem manda 
no PS de Guimarães é o 
Engº. Mesquita Machado, 
Presidente da Câmara de 
Braga”. Mas André Co-
elho Lima não se ficou 
por aqui e foi mais longe.  
“O que ficou às claras foi 
que, sentindo-se Mesquita 
Machado acossado com 
esta nomeação (de Ricardo 
Rio), reclamou com o seu 
congénere vimaranense, 

e este, obedientemente, 
correu a condenar publi-
camente esta contratação, 
apenas porque, como o 
próprio disse, é adversário 
de companheiros seus”. 
“O que nunca imaginei 
é que o Presidente da 
Câmara de Guimarães se 
subjugasse de forma tão 
evidente e imediata aos 
humores e à vontade de 
Mesquita Machado”, afir-
mou.

André Coelho Lima con-
siderou ainda que o Presi-
dente da Câmara proferiu 
afirmações que não são 
mais do que “uma notória 
ingerência num acto de 
gestão corrente da CEC 
e patenteiam ainda uma 
inadmissível intromissão 
política do PS no âmbito da 
gestão da CEC”.

Perante a “gravidade” 
das afirmações de António 
Magalhães, o PSD vai ma-
nifestar a sua preocupação, 
por carta, aos membros do 
Conselho Geral da Funda-
ção Cidade de Guimarães.

Confrontando com uma 
afirmação de Ricardo Rio, 
proferida em 2009 e segun-
do o qual ‘Guimarães como 
CEC é a maior vergonha 
da era democrática para 
a cidade de Braga’, André 
Coelho Lima desvalorizou-
a na perspectiva de que 
foi feita num contexto de 
intervenção política.

Até ao momento não foi 
possível obter a reacção 
de António Magalhães e do 
líder do PS de Guimarães.

Contratação dos serviços de Ricardo Rio

FCG esclareceu
polémica contratação

A Fundação Cidade de Guimarães esclareceu as razões 
da contratação dos serviços de consultadoria de Ricardo 
Rio para prestação de serviços de captação de mecenato 
e parcerias com a instituição. 

Em comunicado emitido no passado sábado, a enti-
dade responsável pela programação imaterial da Capital 
Europeia da Cultura «Guimarães 2012» justificou que a 
contratação de Ricardo Rio teve em conta as capacidades 
estritamente técnicas e profissionais do seu curriculum e 
partiu do pressuposto de que seria da sua parte acautelada 
a possibilidade de outras actividades – do foro político e 
partidário – se sobreporem ou conflituarem com a que 
lhe foi pedida”.

A Fundação Cidade de Guimarães sustenta que “sendo 
esse o compromisso que enquadra toda a sua acção”, 
“Ricardo Rio confirmou à época da sua contratação a 
inexistência de qualquer participação activa e executiva 
de natureza política e partidária”.

Realçando a sua competência profissional, a Fundação 
Cidade de Guimarães sublinha que Ricardo Rio “conta com 
15 anos de experiência no campo da consultadoria e da 
formação em instituições de ensino superior, tendo estado 
ligado a diversas áreas do projecto da Casa da Música”.

No extenso comunicado, a Fundação Cidade de Guima-
rães explica que “em virtude das condicionantes econó-
micas externas e da menor disponibilidade de afectação 
de recursos próprios à implementação desta vertente da 
área da comunicação e financiamento do Projecto, consi-
derou o Conselho de Administração da Fundação Cidade 
de Guimarães, seguindo uma prática habitual em eventos 
deste tipo, proceder ao recrutamento externo de serviços 
de apoio à estruturação e implementação das iniciativas 
de angariação de fundos, nomeadamente através da 
captação de parceiros e mecenas para a Capital Europeia 
da Cultura em 2012.

EP

Joaquim A. Fernandes
jafernandes@guimaraesdigital.com

Afirmações da polémica

O que disse 
Magalhães

“...naturalmente não validamos propostas que tenham a 
ver com pessoas que têm determinado perfil político que é 
normalmente opositor dos nossos parceiros na actividade 
política tradicional”.

Plataforma das Artes 

Concurso público
com acções judiciais

Na reunião desta quinta-feira do Executivo Municipal 
de Guimarães vai ser votada uma proposta para a con-
tratação de serviços para assistência jurídica no âmbito 
de duas acções judiciais, nomeadamente uma providência 
cautelar e uma acção principal, ambas movidas pela FDO 
– Construções S.A. contra a Câmara, tendo por base o 
concurso público para a construção da Plataforma das 
Artes. As acções correm termos no Tribunal Administra-
tivo e Fiscal de Braga. Uma outra proposta constante 
na agenda da reunião, diz respeito ao início de proce-
dimento da construção da piscina Municipal em Moreira 
de Cónegos, obra orçada em um milhão e 700 mil euros, 
com um prazo de execução de 300 dias. A vereação vai 
ainda pronunciar-se sobre um subsídio de 18 mil euros a 
atribuir ao Xico Andebol.
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PS de Guimarães reprovou a conduta de Ricardo Rio e do PSD

Nomeação polémica 
para a CEC 2012 
Elisabete Pinto
epinto@guimaraesdigital.com

O PS de Guima-
rães reprovou a 
“conduta de Ricar-
do Rio” e a partida-
rização que o PSD 
“está a  fazer da 
Capital Europeia 
da Cultura”. O líder 
da Concelhia de-
fendeu que Ricardo 
Rio “não honrou o 
compromisso as-
sumido com a Fun-
dação Cidade de 
Guimarães” quan-
do foi contratado, 
por “ter assumido 
a recandidatura à 
Câmara de Braga”.

Em conferência de 
imprensa realizada na 
passada terça-feira, Do-
mingos Bragança leu um 
comunicado onde reagiu 
às declarações do líder 
do PSD, proferidas uma 
semana após o Presidente 
da Câmara de Guimarães 
ter anunciado que espe-
rava um esclarecimento 
da Fundação Cidade de 
Guimarães (FCG) sobre 
a contratação de Ricardo 
Rio.

No último sábado, a 
FCG esclareceu em comu-
nicado os pressupostos 
que presidiram à contra-
tação da prestação de 
serviços com o vereador 
do PSD na Câmara de 
Braga (ver texto ao lado). 
Domingos Bragança real-
çou que desse documento 
“parece claro” que “tal 
contratação assentou no 
pressuposto de que a 
individualidade em causa 
prescindiria de desenvol-
ver actividade político-
partidária durante o perí-
odo da sua colaboração, 
uma condição que não di-
fere da de nenhum outro 
colaborador do projecto, 
independentemente do 
seu vínculo”.

De acordo com o líder 
da concelhia socialista, 
essa condição “é aconse-
lhável num projecto que 

ou condições materiais 
expressas em propostas 
ou candidaturas”.

Domingos Bragança 
precisou que, no que diz 
respeito à gestão das 
empresas municipais e 
cooperativas nas quais a 
Autarquia detém a maio-
ria do capital, “o PSD 
sabe que Guimarães é 
um exemplo nacional ao 
colocar à frente da larga 
maioria daquelas entida-
des membros do Executi-
vo, dirigentes da Câmara 
Municipal de Guimarães 
e cidadãos que nada au-
ferem pelo trabalho que 
nelas realizam”.

Recusando que as afi r-
mações do Presidente da 
Câmara de Guimarães 
revelem uma postura 
subserviente a Braga, Do-
mingos Bragança indicou 
que a Autarquia “sob a 
sua liderança, tem sabido 
cooperar com governos 
e autarquias de todas as 
cores”, acrescentando: 
“querer transfi gurar esta 
tradição em servilismo é 
não apenas risível como 
irresponsável”.

Aliás, segundo o líder 
socialista, “o PSD de Gui-
marães acabou por ceder 
às pressões vindas de 
Braga e, uma longa se-
mana após as declarações 
proferidas pelo Presidente 
da Câmara Municipal de 
Guimarães, veio a público 

se pretende apartidário e 
capaz de se relacionar e 
estabelecer colaborações 
com a região em que está 
inserido, designadamente 
com as cidades que nos 
são vizinhas”. Domin-
gos Bragança lamentou 
que “apesar de conhecer 
aquele pressuposto e de 
com ele ter concordado, 
Ricardo Rio, ao anunciar 
a sua recandidatura à Câ-
mara Municipal de Braga, 
não honrou o compromis-
so assumido e feriu um 
princípio de independên-
cia partidária que, reite-
ramos, nos parece que 
o projecto de Guimarães 
Capital Europeia da Cultu-
ra deve salvaguardar”.

Durante a conferência 
de imprensa realizada 
na sede do partido, na 
companhia dos restan-
tes membros da Comis-
são Política Concelhia do 
PS, Domingos Bragança 
refutou as insinuações 
feitas pelo líder do PSD, 
desafi ando “quem quer 
que seja a demonstrar 
ter a Câmara Municipal 
de Guimarães alguma 
vez contratado alguém 
para os seus quadros, 
seleccionado dirigentes 
ou escolhido fornecedores 
de serviços de acordo 
com outro critério que 
não o interesse público, 
ou seja, as suas com-
petências, perfi l técnico 

apenas para desviar as 
atenções do essencial: a 
falta de carácter político 
do seu correlegionário e 
a forma a todos os títu-
los indesculpável como 
aceitou ser contratado 
com um pressuposto que 
sabia não ter intenção de 
cumprir”.

No comunicado lido 
aos jornalistas, Domingos 
Bragança observou que 
“para o PSD de Guima-
rães, importante é este 
pleito de solidariedade 
para com um candidato 
do mesmo partido noutro 
município, pouco ou nada 
importando a conduta re-
velada por Ricardo Rio, o 
mesmo que ainda há pou-
co tempo declarava que 
a escolha de Guimarães 
para Capital Europeia da 
Cultura era uma humilha-
ção para Braga”.

O Presidente da Conce-
lhia do PS desafi ou o PSD 
a usar “dos meios e me-
canismos ao seu dispor 
para, com coragem e sen-
tido de responsabilidade, 
denunciar as situações e 
casos que, cobardemen-
te, insinuam”.

Após ter lido um co-
municado, questionado 
sobre se Ricardo Rio terá 
condições para continuar 
a colaborar com a Funda-
ção Cidade de Guimarães, 
o líder da Concelhia do PS 
admitiu que cabe àquela 
instituição decidir. No en-
tanto, reconheceu, “o PS 
entende que o compor-
tamento de Ricardo Rio 
partidariza o trabalho da 
Fundação”. Ao considerar 
reprovável a conduta de 
Ricardo Rio, Domingos 
Bragança assinalou que 
“os partidos não têm que 
se meter na dinâmica das 
instituições”, embora a 
conduta de Ricardo Rio o 
tenha levado a considerar 
que “cada um tem de 
retirar as consequências 
dos seus actos”. 

Veja o vídeo desta reportagem em 
www.guimaraesdigital.com
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Entre PS e PSD Pág. 6 e 7

Ricardo Rio 
provoca
acusações
entre PS e PSD
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Andebol

Xico perdeu
com alemães

O Xico Andebol foi goleado em casa (20-39) pelo 
VFL Gummersbach, da Alemanha, na primeira mão 
dos oitavos-de-final da Taça das Taças, resultado que 
o coloca praticamente fora da competição. Com esta 
diferença de golos e perante a superioridade patenteada 
pelos alemães em todo o encontro, a tarefa da equipa 
vimaranense na segunda mão, no próximo sábado, terá 
que resumir-se a resistir o mais que puder.

A expressiva derrota não causou grande surpresa. Os 
dois clubes vivem realidades completamente distintas. 
Enquanto que o Xico Andebol tem um plantel cem por 
cento amador, o VFL Gummersbach é uma das equipas 
mais fortes da Alemanha, onde se disputa o campeonato 
mais evoluído da modalidade. Aliás, o VFL Gummersbach 
é o actual detentor da Taça das Taças da EHF, e, sem 
dúvida, um dos mais fortes candidatos a conquistar 
novamente este título.

Com uma pesada derrota que dificulta a tarefa 
da equipa vimaranense, o Xico Andebol joga em 
Gummersbach o jogo da segunda mão no próximo 
sábado, 26 de Fevereiro. O jogo está marcado para as 
19 horas locais (menos uma hora em Portugal).
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Sismaria na fase final
quer primeiro lugar 

José Roque

� O AC Sismaria precisava ape-
nas de um empate na desloca-
ção ao Alto Moinho para garan-
tir a passagem à fase final da 2.a

divisão nacional mas os jogado-
res de Pedro Violante não fize-
ram por menos e venceram de
forma clara a equipa da casa
por 20-25. 

Cientes da importância do
desafio, o AC Sismaria cedo
começou a tomar conta da parti-
da com boas finalizações em ter-
mos ofensivos e bastante con-
centrada nas acções defensivas
pelo que não foi de estranhar
que a equipa do AC Sismaria
fosse para o intervalo com uma
vantagem confortável de 8-13.

Para a segunda parte, o jogo
mostrou-se mais equilibrado
com o Sismaria a abrandar o
ritmo e a permitir que o Alto
Moinho conseguisse ter maior
eficácia ofensiva. 

Apesar do esforço da equipa
da casa, os jogadores comanda-
dos por Pedro Violante tiveram
sempre a partida controlada,
tendo acabado a partida com a
vantagem de cinco golos que já
se verificava ao intervalo (20-25)

Os maiores destaques da
partida para o AC Sismaria
recaem, mais uma vez, para
experiente Sérgio Sigismundo,

que marcou sete golos, acompa-
nhado por Luís Portela e Tiago
Carmo, com seis e quatro golos
marcados, respectivamente.

Sigismundo aponta
para o primeiro lugar

Na fase final que arranca no dia
5 de Março, o AC Sismaria vai
ter pela frente o Avanca, o Fafe,
o Maia-Ismai, o Marítimo e o
Setúbal. Pesar do poderio dos
adversários, Sérgio Sigismundo
ambiciona o primeiro lugar e a
respectiva subida de divisão.
“Vamos lutar pelo objectivo da
subida. Não vamos deixar que
um trabalho que tem vindo a
ser desenvolvido há dois anos
vá por água abaixo”, confessou.

Tendo defrontado o Maríti-
mo e o Setúbal na 1.a fase, onde
o Sismaria averbou uma vitó-
ria e uma derrota com cada
uma, são as equipas do norte
que mais preocupam. “São
normalmente equipas muito
fortes mas nós vamos dar 200
por cento porque já no ano
passado estivemos presentes
nesta fase e acusámos alguma
inexperiência mas agora já
sabemos o que é preciso e o
quanto necessitamos de traba-
lhar para conseguir manter
uma imagem positiva do clube
que já é reconhecido em todo o
País”, frisou o atleta.  l
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O Xico Andebol sofreu
uma pesada derrota frente ao
super-favorito VFL
Gummersbach, actual detentor
da Taça dos Vencedores das
Taças. Em casa, a formação
vimaranense foi batida por
expressivos 39-20 e comprome-
teu de forma praticamente
irremediável a uca con-
tinuidade na competição.

O poderio físico e 
técnico da equipa alemã foi
desde cedo grande obstáculo ao
desenrolar do jogo do conjunto
de Nuno Santos, que ainda
conseguiu resistir á máquina
germânica nos primeiros 15
minutos, com o marcador a

manter-se equilibrado, 9-11. Ao
intervalo, no entanto, já perdia
por uma diferença de 10 golos
(21-11).

Na segunda parte o
Xico Andebol não conseguiu
acompanhar o ritmo da equipa
alemã, que foi acentuando 
a diferença no marcador e 
ganhou por 20-39. Perante a
superioridade da equipa alemã
e a incapacidade do Xico em
fazer-lhe frente durante todo 
o encontro, a missão da equipa
vimaranense na partida da
segunda mão no próximo dia
26 de Fevereiro, torna-se 
quase impssível. \

Resultado natural

{XICO COM HIPÓTESES
MÍNIMAS DE CONTINUAR}
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Andebol: Marítimo
conhece calendário
da 2.ª fase

O CS Marítimo ficou, ontem, a
conhecer o sorteio da fase
final da 2.ª Divisão masculina
de Andebol, onde se vai dispu-
tar o título de campeão e con-
sequente subida ao 1.º
escalão. Eis o calendário - 1.ª
jornada: Sismaria-Marítimo
(5/03); 2.ª Fafe-Marítimo
(19/3) 3.ª Marítimo-Avanca
(26/3); 4.ª Maia/Ismai-Marí-
timo (2/4); 5.ª Marítimo-Setú-
bal (9/4); 6.ª
Marítimo-Sismaria (16/4); 7.ª
Marítimo/Fafe (30/4); 8.ª
Avanca-Marítimo (7/5); 9.ª
Marítimo-Maia/Ismai (14/5) e
10.ª Setúbal-Marítimo (21/5).

Carlos Jorge
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Apesar de, como referimos na semana passada, só 
com um milagre a SIR 1º de Maio/Imosonho chegar a 
um dos dois primeiros lugares, que dão acesso à disputa 
da subida à II Divisão Nacional, com a derrota do Bena-
vente no último sábado e a vitória da equipa marinhense 
frente ao Tondela, a SIR 1º de Maio/Imosonho está neste 
momento mais próxima, mas mesmo assim ainda distan-
te, pois encontra-se a 6 pontos do Benavente, que tem 
mais um jogo e é 2º classificado, quando faltam quatro 
jornadas para o final da primeira fase.

No sábado passado, a SIR 1º de Maio/Imosonho aca-
bou por ter um jogo mais difícil que o esperado, pois de-
frontou um Tondela muito diferente do da primeira volta, 
muito motivado pela mudança recente de treinador e com 
a vitória na semana anterior frente ao 4ª classificado, o 
Académico de Viseu.

O jogo começou com alguma vantagem para a equi-
pa da casa, que aos 10 minutos de jogo vencia por 7-4, 

no entanto a mudança do sistema defensivo adversário 
de um 5:1 para um 6:0 muito fechado, a criar alguns pro-
blemas na finalização da SIR 1º de Maio/Imosonho, che-
gando o jogo ao intervalo com um empate a 14 golos. 

No início da 2ª parte, com a desqualificação de Bruno 
Nunes, depois de o mesmo já ter acontecido a Bruno 
Figueiredo, pensou-se que o Tondela poderia vencer o 
jogo, mas equipa de Picassinos, com o seu ponta esquer-
do, Filipe Nunes, a passar a jogar a lateral direito, teve 
uma reacção espectacular à situação criada, com parti-
cular destaque para o Fábio Rodrigues, que com 8 golos 
marcados só na 2ª parte, viria a ser preponderante nesta 
importante vitória por 33-30.

A SIR 1º de Maio/Imosonho jogou com João Sousa e 
Ricardo Gomes (guarda-redes), Carlos Arrimar (10 golos, 
6 de 7m), Filipe Nunes (3), Bruno Nunes, Tiago Almeida 
(2), Bruno Figueiredo (2), João Monteiro, André Ramos 
(3), João Mendes (1), Fábio Rodrigues (12). ß

ANdebOL

1º Maio/imosonho aproxima-se do 2º lugar
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As infantis femininas da SIR 
1º de Maio concluíram, em 
grande estilo, a sua participação 
no campeonato regional, 
juntando à vitória uma exibição 
personalizada e o título de 
campeãs regionais

As duas finais já disputadas esta 
temporada, ambas frente ao João de 
Barros e ganhas pela diferença míni-
ma, fazia antever uma partida equili-
brada, o que até aconteceu, durante 
15 minutos.

O início rápido do jogo por par-
te do 1º de Maio permitiu que, aos 
10 minutos, já usufruísse de uma van-
tagem de três golos (4-1), ao que se 
seguiu um boa resposta das meninas 
do Colégio João de Barros, que de-
ram a volta ao marcador (5-6). Nessa 
altura, a treinadora Ana Luísa pediu o 
seu tempo de desconto, após o qual a 
equipa marinhense dominou em toda 
a linha, chegando ao intervalo com o 
resultado em 10-7.

O João de Barros entrou na segun-
da parte com uma nova postura (defe-
sa individual), ao que a SIR respondeu 

com uma boa circulação de bola e 
uma entreajuda defensiva, que permi-
tiu o dilatar da diferença até 17-9.

Desta final ressalta a grande capa-
cidade da SIR 1º de Maio para anular 
as duas habituais figuras do João de 
Barros (Rute e Kessia), que no total 
marcaram apenas um golo, e a evo-
lução feita pela equipa marinhense, 
constituída por oito atletas, que em 
média têm quatro meses de andebol e 

apenas cinco “veteranas” (Marta San-
tos, Jéssica Cordeiro, Carolina Cintra, 
Iris Amaral e Isabel Cardoso), que se 
tornaram bicampeãs regionais.

Jogaram e marcaram: Marta San-
tos (4), Inês Pereira, Diana Norte, 
Marta Oliveira (1), Jéssica Cordeiro 
(2), Rita Carlos, Soraia Barros, Vânia 
Barros, Carolina Cintra (4), Isabel 
Cardoso, Íris Amaral, Madalena Pires 
(6) e Bruna Nunes. ß

ANdebOL

iNFANTiS DO 1º MAiO 
CAMPEãS REgiONAiS
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SIR 1º de Maio conquista  
títulos regionais de andebol    
Duas equipas da Sociedade de Instrução e Recreio 1º de Maio de Picassinos obtiveram o título 
no passado fim-de-semana. As infantis femininas e os juvenis masculinos foram as equipas mais 
fortes da região e vão disputar o Campeonato Nacional dos respectivos escalões  |Pág. 15|
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A formação de juvenis masculinos da SIR 1º Maio 
sagrou-se campeã regional no domingo passado, 
ao vencer a final, disputada no pavilhão Correia 
Mateus, em Leiria

Num jogo duro, disputado contra o D. Fuas Roupi-
nho, da Nazaré, a formação treinada por Pedro Dinis 
obteve um excelente resultado, com um claro domínio 
de jogo. 

Uma vez mais, ficou provado que um bom jogo de 
equipa supera as capacidades físicas e a agressividade 
desmesurada apresentada pelo adversário. 

A equipa picassinense chegou ao intervalo a vencer 
por 12-15. 

Na segunda parte, a superioridade dos marinhenses 
manteve-se e o jogo terminou com o resultado de 22-26.  

Alinharam e marcaram os seguintes jogadores: 
Bruno Pereira, Márcio Duarte, André Gomes (1), José 
Duarte, José Cardoso, Pedro Silva (5), João Lopes (4), 
Afonso Gonçalves, João Gomes (1) Ivan Campos, Da-
niel Duarte (1), Bruno Dinis (8), Nuno Lopes e Gonçalo 

Duarte (6).
De salientar que este resultado foi o culminar de uma 

fase em que a equipa só obteve vitórias, conquistando 
o título de forma imaculada, partindo agora para uma 
nova fase, o Campeonato Nacional, só com equipas do 
norte do país.

Fernando Duarte

ANdebOL

Juvenis do 1º Maio conquistam título
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As infantis femininas do SIR 1º de 
Maio, após terem garantido na 
última semana o 1º lugar na fase 
de classificação para o Nacional 
e o acesso à fase seguinte da 
prova, disputaram no passado 
fim-de-semana a meia-final 
do Campeonato Distrital, mais 
uma vez e pela terceira vez esta 
época, frente à Juventude do Lis

No ar pairava o desejo da equipa 
de Leiria em se desforrar das duas ante-
riores derrotas, e para tal o treinador da 
cidade do Lis surpreendeu, não na equi-
pa que escalou mas nas posições que 
cada atleta ocupou dentro do campo, 
tentando desta forma confundir as mar-
cações defensivas da SIR 1º de Maio.

Uma entrada de rompante das me-
ninas da Marinha Grande acabou por 
frustrar qualquer surpresa e, contraria-
mente ao previsto, o jogo rapidamen-
te ficou definido e a meio da primeira 
parte já a vantagem se cifrava em cin-
co golos, chegando o intervalo com 
3-10 para o 1º de Maio.

A treinadora da equipa marinhen-
se aproveitou o segundo tempo para 
gerir o plantel e a equipa levantou 
um pouco o pé do acelerador, o que 

permitiu que a Juve empatasse este 
parcial, acabando a partida com o 
resultado em 10-17.

Na outra meia-final, o João de Bar-
ros derrotou o Santa Catarina que, 
mesmo só com seis atletas, ia surpre-
endendo, perdendo apenas na marca-
ção de livre de sete metros por 3-4, 
após o tempo regulamentar ter termi-
nado com uma igualdade a 13.

No próximo sábado, o SIR vai de-
frontar o João de Barros na terceira 
final desta época para conhecer as 
campeãs distritais da época 2010-
2011. O embate está marcado para 

o pavilhão dos Pousos, pelas 15h45.
Valendo um campeonato, aguarda-

se uma boa partida entre as duas me-
lhores equipas do distrito, pelo que o 
apoio das bancadas pode ser determi-
nante. A SIR 1º de Maio convida-o a 
vir conhecer melhor esta modalidade 
e conta com o seu apoio.

Jogaram e marcaram pela SIR, 
Marta Santos (4), Inês Pereira, Mar-
ta Oliveira, Jéssica Cordeiro (2), Rita 
Carlos, Soraia Barros, Vânia Barros, 
Carolina Cintra (3), Isabel Cardoso 
(1), Madalena Pires (7) e Bruna Nu-
nes. ß

ANdebOL

NãO Há DUAS (VITóRIAS)  
SEM TRêS…

Nacional de Iniciados - Série D
Pos. Equipa Pontos J V E D
1	 Académica	 57	 21	 18	 3	 0
2	 U.	Leiria	 46	 21	 14	 4	 3
3	 Marinhense	 42	 21	 13	 3	 5
4	 Caldas	 34	 21	 10	 4	 7
5	 Naval	 34	 21	 10	 4	 7
6	 CADE	 31	 21	 9	 4	 8
7	 Sp.	Pombal	 27	 21	 8	 3	 10
8	 Leiria	e	Marrazes	 25	 21	 8	 1	 12
9	 AAC-SF	 23	 21	 6	 5	 10
10	 Fátima	 22	 21	 6	 4	 11
11	 Ac.	Santarém	 12	 21	 2	 6	 13
12	 Marialvas	 4	 21	 1	 1	 19

Marialvas	......................0-0	.......................... Caldas
U.	Leiria	........................3-2	................ Ac.	Santarém
Académica.....................3-0	........................ AAC-SF
Naval	.............................4-0	.......... Leiria	e	Marrazes
Fátima	...........................3-5	...................Sp.	Pombal
CADE	............................2-1	...................Marinhense

JORNADA	22
Ac.	Santarém	...............13/02	....................Marialvas
AAC-SF	.......................13/02	......................U.	Leiria
Leiria	e	Marrazes	.........13/02	.................. Académica
Sp.	Pombal	.................13/02	.......................... Naval
Marinhense	.................13/02	.........................Fátima
Caldas	.........................13/02	..........................CADE

Campeonato Distrital Juniores - Honra
Pos. Equipa Pontos J V E D
1	 Leiria	e	Marrazes	 39	 13	 13	 0	 0
2	 GD	Atouguiense	 28	 13	 9	 1	 3
3	 Ginásio	de	Alcobaça	 26	 13	 8	 2	 3
4	 Caldas	 24	 13	 7	 3	 3
5	 GRAP	 23	 13	 7	 2	 4
6	 Sp.	Pombal	 23	 13	 7	 2	 4
7	 Nazarenos	 14	 13	 4	 2	 7
8	 SL	Marinha	 12	 13	 3	 3	 7
9	 Vieirense	 12	 13	 2	 6	 5
10	 Peniche	 10	 13	 2	 4	 7
11	 Caranguejeira	 5	 13	 1	 2	 10
12	 Portomosense	 3	 13	 0	 3	 10

GD	Atouguiense	............2-1	............... Caranguejeira
Nazarenos	.....................1-2	.......... Leiria	e	Marrazes
SL	Marinha	...................0-2	...................Sp.	Pombal
Peniche	.........................1-1	.....Ginásio	de	Alcobaça
Vieirense	.......................1-1	...............Portomosense
Caldas	...........................1-2	............................GRAP

JORNADA	14
Leiria	e	Marrazes	.........19/02	............. Caranguejeira
Sp.	Pombal	.................19/02	...................Nazarenos
Ginásio	de	Alcobaça....19/02	.................SL	Marinha
Portomosense	.............19/02	.......................Peniche
GRAP	..........................19/02	.....................Vieirense
Caldas	.........................19/02	..........GD	Atouguiense

Campeonato Distrital Iniciados - Honra
Pos. Equipa Pontos J V E D
1	 Nazarenos	 38	 14	 12	 2	 0
2	 GRAP	 32	 14	 10	 2	 2
3	 SL	Marinha	 27	 14	 8	 3	 3
4	 Peniche	 24	 14	 8	 0	 6
5	 U.	Leiria	B	 21	 13	 6	 3	 4
6	 Vieirense	 20	 14	 5	 5	 4
7	 Alcobaça	 18	 13	 5	 3	 5
8	 Guiense	 16	 14	 4	 4	 6
9	 Caranguejeira	 14	 14	 3	 5	 6
10	 Beneditense	 13	 14	 4	 1	 9
11	 Portomosense	 9	 14	 2	 3	 9
12	 C.C.	Ansião	 1	 14	 0	 1	 13

Portomosense	...............5-0	.................. C.C.	Ansião
Peniche	.........................1-2	.....................Nazarenos
Vieirense	.......................0-0	.......................Alcobaça
Beneditense...................2-4	...................SL	Marinha
Guiense	.........................0-1	............... Caranguejeira
GRAP	............................3-1	.....................U.	Leiria	B

JORNADA	15
U.	Leiria	......................20/02	.............Portomosense
C.C.	Ansião	.................20/02	.......................Peniche
Nazarenos	...................20/02	.....................Vieirense
Alcobaça	.....................20/02	................ Beneditense
SL	Marinha	.................20/02	...................... Guiense
Caranguejeira	..............20/02	..........................GRAP

Divisão de Honra
Pos. Equipa Pontos J V E D
1	 Alcobaça	 36	 16	 11	 3	 2
2	 Portomosense	 32	 16	 10	 2	 4
3	 Nazarenos	 30	 16	 8	 6	 2
4	 Beneditense	 30	 16	 9	 3	 4
5	 GD	Alvaiázere	 26	 16	 7	 5	 4
6	 Pataiense	 25	 16	 7	 4	 5
7	 Guiense	 24	 16	 6	 6	 4
8	 GRAP	 22	 16	 6	 4	 6
9	 Alqueidão	Serra	 21	 16	 5	 6	 5
10	 Leiria	e	Marrazes	 20	 16	 5	 5	 6
11	 Pedroguense	 19	 16	 4	 7	 5
12	 SL	Marinha	 16	 16	 4	 4	 8
13	 C.C.	Ansião	 15	 16	 4	 3	 9
14	 Figueiró	Vinhos	 14	 16	 3	 5	 8
15	 Biblioteca	 12	 16	 2	 6	 8
16	 Gaeirense	 7	 16	 2	 1	 13

Biblioteca	......................1-1	.......... Leiria	e	Marrazes
GRAP	............................3-3	........................ Guiense
Alqueidão	Serra.............0-1	.................. Beneditense
SL	Marinha	...................1-2	.................. C.C.	Ansião
Figueiró	Vinhos.............1-2	...............Portomosense
Pedroguense	.................3-0	...................... Pataiense
GD	Alvaiázere	................1-1	.....................Nazarenos
Gaeirense	......................1-1	.......................Alcobaça

JORNADA	17
Alcobaça	.......................2-0	......................Biblioteca
Leiria	e	Marrazes	...........1-2	............................GRAP
Guiense	.........................2-0	............ Alqueidão	Serra
Beneditense...................3-0	...................SL	Marinha
C.C.	Ansião	...................1-2	............ Figueiró	Vinhos
Portomosense	...............4-0	.................Pedroguense
Pataiense.......................1-0	............... GD	Alvaiázere
Nazarenos	.....................6-0	......................Gaeirense

III Divisão - Série D
Pos. Equipa Pontos J V E D
1	 AD	Nogueirense	 35	 17	 10	 5	 2
2	 At.	Riachense	 34	 17	 10	 4	 3
3	 Monsanto	 33	 17	 10	 3	 4
4	 Oliv.	Bairro	 28	 17	 8	 4	 5
5	 Ac.	Viseu	 28	 17	 8	 4	 5
6	 Sourense	 28	 17	 8	 4	 5
7	 Marinhense	 24	 17	 7	 3	 7
8	 Benf.	C.	Branco	 23	 17	 6	 5	 6
9	 Águias	do	Moradal	 19	 17	 5	 4	 8
10	 Vigor	Mocidade	 16	 17	 5	 1	 11
11	 Tocha	 15	 17	 4	 3	 10
12	 Gândara	 3	 17	 1	 0	 16

Benf.	C.	Branco	.............3-2	............AD	Nogueirense
Ac.	Viseu	.......................1-1	....................Oliv.	Bairro
Gândara.........................0-1	...................... Sourense
Águias	do	Moradal	........0-0	..................... Monsanto
Vigor	Mocidade.............2-3	................At.	Riachense
Marinhense	...................2-0	............................Tocha

JORNADA	18
Oliv.	Bairro	..................13/02	..........AD	Nogueirense
Sourense	.....................13/02	.................... Ac.	Viseu
Monsanto	....................13/02	......................Gândara
At.	Riachense	..............13/02	..... Águias	do	Moradal
Tocha	..........................13/02	.......... Vigor	Mocidade
Marinhense	.................13/02	...........Benf.	C.	Branco

I Divisão Distrital - Zona Sul
Pos. Equipa Pontos J V E D
1	 Vieirense	 35	 14	 11	 2	 1
2	 GD	Atouguiense	 35	 14	 11	 2	 1
3	 URD	Juncalense	 32	 14	 9	 5	 0
4	 Outeirense	 29	 14	 9	 2	 3
5	 GD	Sto.	Amaro	 22	 14	 6	 4	 4
6	 Caranguejeira	 20	 14	 6	 2	 6
7	 Os	Vidreiros	 19	 14	 6	 1	 7
8	 Nadadouro	 18	 14	 6	 0	 8
9	 ACR	Maceirinha	 16	 14	 5	 1	 8
10	 GD	Praia	Vieira	 16	 14	 4	 4	 6
11	 Óbidos	 14	 14	 4	 2	 8
12	 Pilado	Escoura	 9	 13	 2	 3	 8
13	 GDR	Cultural	Unidos	 6	 13	 2	 0	 11
14	 CD	Moitense	 5	 14	 1	 2	 11

Nadadouro	..................13/02	...........GD	Praia	Vieira
GD	Sto.	Amaro	............13/02	..........GD	Atouguiense
Óbidos	........................13/02	.................. Outeirense
GDR	Cultural	Unidos...13/02	............. Caranguejeira
Pilado	Escoura	............13/02	..........ACR	Maceirinha
CD	Moitense	...............13/02	................Os	Vidreiros
Vieirense	.....................13/02	......... URD	Juncalense

JORNADA	15
URD	Juncalense	............8-0	....................Nadadouro
GD	Praia	Vieira..............1-1	..............GD	Sto.	Amaro
GD	Atouguiense	............5-2	..........................Óbidos
Outeirense	.....................2-0	....GDR	Cultural	Unidos
Caranguejeira	................2-0	..............Pilado	Escoura
ACR	Maceirinha	............2-1	.................CD	Moitense
Os	Vidreiros	..................1-3	.......................Vieirense
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SIR 1º de Maio  
disputa título distrital
A equipa de infantis femininas da Socie-
dade de Instrução e Recreio 1º de Maio 
disputa este sábado o título de campeã 
distrital, diante do João de Barros, no 
pavilhão dos Pousos  |Pág. 15|
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Com uma deslocação a Samora 
Correia, líder da Zona Centro do 
Nacional da III Divisão, sabia-
se de antemão que a tarefa da 
equipa marinhense era bastante 
difícil, mas não impossível

Com um pavilhão quase cheio e um 
ambiente pouco habitual, com uma 
claque muito animada e barulhenta, o 
jogo iniciou-se de forma equilibrada, 
que aos 20 minutos de jogo se traduzia 
num empate a onze golos. 

No entanto, um momento de deso-
rientação da SIR 1º de Maio/Imosonho 
e um grande momento do guarda-redes 
adversário, um dos melhores, senão 
mesmo o melhor jogador em campo, 
permitiu um parcial de 5-0 e o conse-

quente afastamento no marcador da 
equipa da casa, que ao intervalo ven-
cia por 17-12.

No segundo tempo, o equilíbrio vol-
tou a prevalecer nos primeiros minutos, 
mas mesmo assim o Samora Correia 
conseguiu afastar-se para uma dife-
rença máxima de sete golos (20-13 e 
22-15), mas uma reacção excelente da 
equipa de Picassinos, a conseguir silen-
ciar o pavilhão, chegou a 10 minutos 
do final da partida à diferença mínima 
no marcador, (24-23), no entanto a 
reacção dos da casa e o desgaste de 
quem fez um esforço enorme para recu-
perar da diferença começa a fazer-se 
sentir e o Samora Correia acabou por 
vencer por 32-29.

Com esta vitória, o Samora Correia 

e o Benavente, que venceu na Batalha 
pela diferença mínima, praticamente 
carimbaram o passaporte para a dis-
puta da subida de divisão, enquanto à 
SIR 1º de Maio/Imosonho, apesar de 
continuar no 3º lugar, só com um mila-
gre poderá ainda chegar a um dos dois 
primeiros lugares.

A SIR 1º de Maio/Imosonho jogou 
com João Sousa e Marco Rodrigues 
(guarda-redes), Carlos Arrimar (5 go-
los, 3 de 7m), Bruno Figueiredo (6), Fili-
pe Nunes (6), Tiago Almeida (3), Bruno 
Nunes (1), André Ramos (3), Pedro Go-
mes, João Mendes (1), Paulo Oliveira, 
João Monteiro e Fábio Rodrigues (4).

No próximo sábado, pelas 18h30, 
a SIR 1º de Maio/Imosonho recebe o 
penúltimo classificado, Tondela. ß

ANdebOL

SIR 1º MAIO/IMOSONHO 
MANTéM 3º LUGAR
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A equipa marinhense venceu 
em casa, no passado sábado, 
o Albicastrense, a equipa mais 
experiente do seu campeonato, por 
dois golos de diferença

Num jogo que se antevia de elevada 
dificuldade, o equilíbrio foi a nota domi-
nante durante os primeiros 18 minutos, 
expressos no empate que se verificava, 
então a 8 golos. 

Um período de menor acerto na fi-
nalização da equipa da casa, com 31 
remates falhados em todo o jogo, per-
mitiu à formação forasteira afastar-se no 
marcador, indo para intervalo a vencer 
por quatro golos de diferença (10-14).

No segundo tempo, a equipa mari-
nhense, apesar de criar muitas situações 
claras de golo, que lhe poderiam ter 
permitido desde logo a aproximação no 
marcador, continuou com o desacerto na 
finalização, permitindo que o Albicas-
trense chegasse, aos 12 minutos da 2ª 
parte, a uma diferença máxima de seis 
golos (14-20). A partir deste momento, 
fruto de um ritmo elevado de jogo que a 
SIR 1º de Maio/Imosonho impôs, notou-
se uma quebra física no adversário e um 
maior acerto na finalização da equipa 
da casa, que permitiu uma recuperação 
espectacular, que colocaria o conjunto 
marinhense a vencer por 24-23, a 5 mi-
nutos do final, num jogo que terminaria 

com o resultado de 27-25.
Com este resultado, a SIR 1º de 

Maio/Imosonho manteve o 3º lugar na 
classificação geral, tendo no próximo 
fim-de-semana uma difícil deslocação a 
Samora Correia, equipa que se mantém 
na liderança do campeonato, apesar de 
ter perdido em Viseu no passado sába-
do, frente ao Académico.

A SIR 1º de Maio/Imosonho jogou 
com Ricardo Gomes e João Sousa (GR), 
Carlos Arrimar (2 golos, 1 de 7m), Fili-
pe Nunes (7), Tiago Almeida (1), Bruno 
Nunes (4), Bruno Figueiredo (4), André 
Ramos (6), João Mendes, João Monteiro 
(1), Fábio Rodrigues (2), Pedro Gomes e 
João Pimentel. ß

ANdebOL

1º DE MAIO VENCE  
E PERSEgUE LíDERES
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Finalmente o passaporte
As infantis femininas do SIR 1º de Maio, após 
terem completado a fase inicial invictas, tiveram 
no passado fim-de-semana uma nova etapa do 
Campeonato Nacional

No pavilhão Correia Mateus, em Leiria, encontraram-
se quatro equipas (todas oriundas da fase interior que 
englobou os distritos de Leiria, Castelo Branco e de Coim-
bra) na luta por três vagas. Frente a frente estiveram João 
de Barros, Juve, 1º de Maio e Batalha em substituição do 
Catarinense, que por não ter o número mínimo de atle-
tas exigido pela Federação ficou excluído de lutar pelo 
direito que tinha alcançado em campo na fase inicial do 
Campeonato Nacional. O acasalamento determinou que 
inicialmente se defrontassem o João de Barros que, con-
forme previsto, facilmente goleou a Batalha, seguido pela 
grande meia-final entre a Juve e o SIR 1º de Maio. Em 
oposição à equipa de Leiria, que assenta o seu jogo nas 
suas duas laterais, que possuem grandes recursos indivi-
duais e na grande envergadura da sua guarda-redes, o 
SIR apresentou uma equipa mais homogénea. 

No início do jogo as defesas estiveram melhores que 
os ataques, de tal forma que cumprida metade do primei-
ro tempo o resultado fixava-se em 1-1 e ao intervalo o 4-4 
figurava no mercador. No início do segundo tempo, as 
meninas do SIR entraram mais acutilantes nas transições 
ofensivas, perderam menos bolas e rapidamente foram 
mostrando a diferença entre ambas as equipas, fixando 
o resultado final em 7-15 para a formação marinhense.

1º de maio vence joão de BaRRoS 

Com ambas as equipas com o carimbo no passaporte, 
este duelo serviu para definir a melhor entre as melhores. 
Ao contrário do jogo anterior, o grande obstáculo do SIR 
não foram as individualidades do João Barros mas o jogo 
colectivo e, principalmente, a defesa subida das suas opo-
sitoras, que colocaram as atletas do 1º de Maio perante 
dificuldades para as quais não estavam habituadas. O 
João de Barros chegou ao intervalo a vencer por 9-7.

 O intervalo foi aproveitado pela técnica Ana Luísa 
para acertar alguns aspectos tácticos e, embora correndo 
atrás do prejuízo, a SIR manteve o jogo em aberto, conse-
guindo empatar perto do fim. Faltavam dois minutos para 
o fim do jogo quando o treinador do João de Barros, com 
a posse de bola, solicitou um tempo de desconto. Segui-
ram-se momentos extremamente intensos, ataque falhado 
do João de Barros, golo do SIR, golo João de Barros, golo 
do SIR a 24 segundos do fim, falta da defesa do SIR em 
simultâneo com o esgotar do tempo, não do jogo, que só 
acabou com a marcação do livre por parte do João de 
Barros para... fora.

Enquanto aguardam o calendário para a fase seguinte 
do Nacional, no sábado, as infantis vão voltar a defrontar 
a Juve (que também segue para o Nacional), desta vez 
para o Campeonato Regional. ß Página 23
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Infantis invictas  
no nacional
No passado sábado, o CA Batalha visitou o 
pavilhão da SIR 1º de Maio, na última jornada 
da primeira fase do Campeonato Nacional de 
Infantis Femininos. A equipa vidreira venceu 
com facilidade por 17-10

Com um início de partida em bom estilo, as meninas 
da Marinha Grande demonstraram a razão de ainda 
estarem invictas na presente temporada, chegando 
com relativa facilidade aos 7-0, altura em que o CA 
Batalha visou, pela primeira vez com sucesso, a bali-
za de Isabel Cardoso, feito que na primeira parte só 
repetiu por mais uma vez, chegando o intervalo com o 
resultado de 12-2.

O CAB entrou muito melhor no segundo tempo, com 
maior eficácia ofensiva e mantendo a sua baliza impe-
netrável por largos períodos, mas apenas conseguindo 
vencer o parcial do segundo tempo já que a vitória 
local jamais esteve em causa.

No próximo sábado, as meninas do SIR deslocam-
se até ao pavilhão Correia Mateus, em Leiria, para se 
baterem com um adversário ainda por designar, ini-
ciando uma nova fase da competição. 

Jogaram e marcaram pelo SIR 1º de Maio Marta 
Santos (3), Inês Pereira, Diana Norte, Marta Oliveira, 
Jéssica Cordeiro (3), Rita Carlos, Soraia Barros, Vânia 
Barros, Carolina Cintra (4), Isabel Cardoso (4), Mada-
lena Pires (3) e Bruna Nunes. ß
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A equipa sénior masculina da 
SIR 1º de Maio entrou da melhor 
maneira em 2011, ao vencer em 
Coimbra a Académica por 28-31

O jogo, que se antevia bastante 
complicado, foi quase sempre liderado 
pela equipa de Picassinos, que entran-
do bastante concentrada no jogo cedo 
se colocou em vantagem, chegando ao 
intervalo a vencer por dois golos de di-
ferença (14-16).

No segundo tempo, a SIR 1º de 
Maio/Imosonho voltou a entrar bem 
no jogo, aumentando a vantagem para 
quatro golos, 14-18, no entanto, a Aca-
démica, com uma boa reacção foi-se 
aproximando no marcador chegando à 
vantagem mínima a 9 minutos do final 
(26-25). Não se assustaram os atletas 
marinhenses com um final de jogo em 

que estiveram bastante concentrados, 
ajudados pelo guarda-redes João Sou-
sa, que entrando a 7 minutos do final, 
apenas sofreu um golo, acabariam por 
vencer de forma justíssima, por 3 golos 
de diferença.

Com este resultado a SIR 1º de 
Maio/Imosonho voltou a subir ao 3º 
lugar da Zona Centro do Campeonato 
Nacional da III Divisão.

Na SIR 1º de Maio/Imosonho jo-
garam e marcaram Ricardo Gomes, 
João Sousa e Bruno Laranjo (guarda-
redes), Carlos Arrimar (5), Filipe Nunes 
(6), Bruno Nunes (1), Hugo Sousa (3), 
Tiago Almeida (7), João Monteiro (1), 
Pedro Gomes (3), Fábio Rodrigues (4), 
Ricardo Gomes e João Mendes (1).

JunIoreS venCem

A equipa júnior masculina, que 

também defrontou a Académica no 
passado fim-de-semana, não quis fi-
car atrás da equipa sénior e recebeu 
e bateu a Académica de Coimbra 
por 4 golos (30-26).

Apesar do claro domínio da equipa 
da casa, alguns momentos de descon-
centração defensiva e ofensiva, visíveis 
na forma precipitada como tentavam 
resolver as situações, permitiram aos fo-
rasteiros discutir o jogo até perto do seu 
final onde, em desespero, tentaram com 
uma defesa individual virar o rumo dos 
acontecimentos, mas sem sucesso.

A SIR 1º de Maio alinhou com Tia-
go Santos e João Sousa (GR), Eduardo 
Pinheiro (2), João Santos (3), Miguel 
Duarte (2), João Pimentel (4), Eduardo 
Ferreira (2), Gonçalo Dinis (4), Diogo 
Cunha (1), Ricardo Tomé (6) e João 
Mendes (6). ß

ANdebOL

1º DE MAiO/iMOSONhO 
iNiCiA ANO COM viTÓRiA
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SiR 1º de Maio 
“esmaga” Mirense 
O calendário ditou para o passado sábado a 
visita da primeira classificada SIR 1º de Maio a 
casa da última e, como esperado, a equipa da 
Marinha Grande dominou em toda a linha a 
partida, vencendo por 3-29 

Entrando de forma decidida logo nos primeiros 
minutos, as infantis marinhenses foram aumentando o 
resultado e mantendo a baliza inviolável por um longo 
período chegando ao intervalo com o resultado favo-
rável de 1-11.

A treinadora Ana Luísa aproveitou a segunda parte 
para rodar todo o plantel ao seu dispor e experimentar 
algumas nuances tácticas, num jogo que se revelou um 
excelente treino para o SIR que, no próximo sábado, 
recebe a Batalha, pelas 14h30 no pavilhão da Nery 
Capucho em mais um jogo do Campeonato Nacional.

Jogaram e marcaram pelo 1º de Maio Marta San-
tos (7), Inês Pereira (1), Diana Norte, Marta Oliveira, 
Jéssica Cordeiro (9), Rita Carlos, Soraia Barros, Vânia 
Barros, Carolina Cintra (3), Isabel Cardoso (7), Mada-
lena Pires (2) e Bruna Nunes. ß
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