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No sábado venceu S. Paio de Oleiros
Arsenal da Devesa inicia 
em Maio disputa da promoção 
O Arsenal da Devesa inicia no próximo mês de Maio a fase
final do campeonato nacional da II Divisão a disputar o
acesso ao escalão maior. No último jogo da fase regular, já
com presença garantida no grupo de promoção, a equipa
orientada por Rui Ferreira venceu no recinto do S. Paio de
Oleiros, por 25-30. Juntamente com os bracarenses, tam-
bém se apuraram da Zona Norte AC Fafe e Avanca.

§andebol
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MASCULINOS A equipa de
Minis do Alavarium – Andebol
Clube de Aveiro participou, re-
centemente, no III Torneio de
Andebol da Cidade de Castelo
Branco. Em termos desporti-
vos, a participação saldou-se
por um honroso terceiro lugar,
disputado com a equipa ma-
deirense de Casa de Santana.

Depois de uma série de cinco
vitórias expressivas na primeira
fase, a equipa treinada por Cé-
sar Ferreira enfrentou a Zona
Azul, clube de Beja, nas meias-
finais, onde viria a empatar 18-

18 no fim do tempo regulamen-
tar. Os livres de sete metros vi-
riam a trair o Alavarium, dando,
assim, o acesso à equipa adver-
sária à final, disputada com a
equipa do CA Galinheiras, que
viria a sagrar-se a grande ven-
cedora do torneio.

De referir ainda o forte apoio
que a equipa de Juvenis Mas-
culinos do Alavarium (também
se deslocou a Castelo Branco
para, à margem do torneio, rea-
lizar dois jogos de preparação
com a equipa do Albicastrense)
deu aos seus colegas mais no-
vos, tanto nas meias-finais co -
mo no jogo de atribuição do ter-
ceiro lugar. |

Alavarium sobe ao pódio
em Castelo Branco

Andebol
Minis

Equipa de Minis do clube aveirense

D.R.
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ALAVARIUM                                  28

Treinador: Paulo Gomes.
Tiago Alves; Ivo Alves (14), Giovanni
Arienzo (3), Leandro Silva (2), Leandro
Santos, Miguel Silva e Diogo Vaia (5) -
sete inicial - Fábio Ferreira, Rodrigo
Neto (1), Pedro Loureiro (3), Manuel
Antunes e Rodrigo Fernandes.

FEIRENSE                                         32

Treinador: Manuel Gregório.
Rui Leite; Nuno Reis (7), João Cardoso
(7), António Oliveira (3), Heitor Silva (4),
Miguel Costa (4) e Oleksanr Podolski -
sete inicial - Marcelo Cunha, Paulo
Monteiro, Bruno Nogueira, Pedro
Capitão, Rui Oliveira (6), César Macedo
(1) e Guilherme Correia.

Pavilhão do Alavarium, em Aveiro.
Assistência: cerca de 60 espectadores.
Árbitros: Óscar Almeida e Luís Santos
(A.A. Aveiro).
Oficiais de Mesa: António Antunes e
César Ferreira (Aveiro).
Ao intervalo: 15-14

Avelino Conceição

Alavarium e Feirense disputa-
ram a vitória até ao apito final
de um jogo onde os três pontos
acabaram por “cair” para a tur -
ma do Feirense, que no entanto,
quando faltam disputar duas
jornadas, está fora do apura-
mento para a terceira fase.

Numa partida em que o equi-
líbrio foi evidente, com o mar-
cador a assinalar vantagens
quer para um lado quer para o
outro, a turma da casa, depois
de algum nervosismo inicial, fez
um parcial de 4-0 e passou a
comandar (8-3), numa altura
em que a equipa feirense mos-
trava alguma desorganizada no
ataque à baliza de Tiago Alves.

O técnico do Feirense pediu
um desconto de tempo e a

equipa fogaceira teve uma res-
posta quase imediata, chegan -
do à igualdade a nove golos à
passagem dos 20 minutos de
jogo. Os últimos dez minutos
registaram um de grande equi-
líbrio, acabando os donos da
casa por irem para o intervalo
com um golo de vantagem.

Na segunda parte, foi mais do
mesmo: uma disputa sempre
muito renhida, em que se foi
destacando Ivo Alves, no Alava -

rium, marcando golos atrás de
golos. Mas neste período o Fei-
rense mostrou mais tranquili-
dade na construção de jogo
ofensivo e, aos sete minutos,
passou para a frente do mar-
cador (16-17).

A equipa comandada por
Manuel Gregório geriu depois
uma vantagem de dois golos
nos quatro minutos finais, nu -
ma altura em que Ivo Alves já
evidenciava o desgaste provo-
cado pelo grande esforço des-
pedindo ao longo da partida. O
Feirense acabaria ainda por
marcar mais dois golos sem
resposta bem perto do fim, con-
firmando a vitória e a conquista
dos três pontos, insuficientes,
contudo, para garantir o apura -
mento, uma vez que o Sporting,
segun do classificado, venceu o
seu jogo.

O Alavarium, apesar da últi -
ma posição que ocupa na tabe -
la classificativa, demonstrou ser
uma equipa empenhada, onde
se destacou a prestação de Ivo
Alves, que só à sua marcou me-
tade dos golos da formação
aveirense, sendo o melhor joga -
dor em campo. |

Andebol
Nacional de Juvenis

PAULO RAMOS

Decidido na ponta final
Equilíbrio O Alavarium jogou de igual para igual com o Feirense, que apesar
do triunfo, não se apurou para a fase final do campeonato

Ivo Alves esteve imparável na finalização, apontando 14 golos
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Na última semana vivemos 
na nossa cidade uma eufo-
ria desportiva com os fei-

tos do ABC. O reviver de noites 
históricas que faziam do Pavilhão 
Flávio Sá Leite um local de “cul-
to” estão de volta.
Por isso, não podia começar esta 
minha crónica sem aplaudir o Aca-
démico de Braga que, com toda 
a sua mística, fez reviver tempos 
de grandes conquistas. Assim se 
vê... a força do ABC.
Naturalmente que os atuais di-
rigentes, treinadores e diretores 
estão, obviamente, de parabéns. 
Mas voltar a relembrar o obreiro 
de uma revolução desportiva nes-
ta modalidade em Portugal nunca 
é de mais. Por isso, ao ver esta 
mística e cultura única (muita raça 
e sede de vitó ria) lembrei-me do 
mister Alexander Donner. Quando 
alguém transforma jovens em ta-
lentos fica na história e será sem-
pre lembrado. 
Na vitória que deu mais um título 
a este clube destacou-se o Hum-
berto Gomes. A imagem que pas-
sou quando defendeu aquela úl-
tima bola fez recuar no tempo. 
E como ele merece esta vitória. 
Quando jogávamos futebol no rin-
gue da Quinta da Capela e o Hum-
berto dava os primeiros passos na 
equipa profissional do ABC, com o 
mister Donner a timoneiro, pers-
petivava-se mais um talento que 
se destacaria no panorama nacio-
nal. Assim foi.
Mas muitos Humbertos temos 
na nossa cidade nas mais diver-
sas áreas. Cada um na sua esca-
la de conhecimento público mas 
que deveriam ser igualmente re-
conhecidos como pessoas desta-
cadas de Braga. 
E devemos fazer um esforço enor-
me para que essas potencialida-
des individuais sejam usadas em 
benefício de um coletivo. No des-
porto é através de resultados que 

A capa
dos Super Heróis

Ricardo Sousa

enchem a alma dos adeptos. Nas 
outras áreas pode ser melhoran-
do a vida da sociedade civil, ino-
vação, cultura, etc...
Disse que sempre que conseguis-
se destacaria aqui bons exemplos. 
E é assim que pretendo conti-
nuar a fazer.
Hoje vou destacar um jovem “anó-
nimo” que, desde os 12 anos, se 
iniciou na dança e nas artes per-
formativas. O Rui Machado dedi-
cou-se de alma e coração a esta 
área e, com a ajuda da sua pro-
fessora e mentora Paula Soares, 
foi atingindo novos patamares.
Provavelmente desconhecido da 
maioria dos leitores, digo que 
pode estar aqui, tal como o Hum-
berto, mais um Super Herói. E são 
estes bons exemplos que deve-
mos destacar para, com isso, in-
centivar outros heróis mais tími-
dos que só precisam, muitas ve-
zes, de uma valorização e cren-
ça nos seus sonhos. Isto por-
que, para atingir os seus, o Rui 
vai mudar-se para França (Paris) 
e aí estudar mais sobre a dança 
e a arte em geral.
Não sei se o Rui regressará ou 
se ficará lá caso lhe surjam mais 
oportunidades. Este é o destino, 
hoje em dia, de muitos dos nos-
sos jovens.
E era importante termos um dis-
curso mais realista e verdadeiro 
quando lhes falamos.
Se por um lado mostramos aos 
jovens portugueses o projeto eu-
ropeu como uma oportunidade, 
pois foi para isso que foi criado, 
dando oportunidades de conhe-
cimento além fronteiras e, quem 
sabe, até realização profissional, 
não devemos por outro lado, ace-
nar-lhes depois com um regres-
so caso essas condições e opor-
tunidades ainda não estejam to-
talmente favoráveis.
A mentalidade de um jovem atual 
e a forma como vê a saída da 

sua zona de conforto é comple-
tamente diferente de há umas 
décadas atrás, altura em que se 
saía e se emigrava muitas vezes 
por uma questão de sobrevivên-
cia. Hoje há jovens que sentem 
a Europa como um espaço único 
e que fazem a distância parecer 
reduzida perante aquilo que pre-
tendem conquistar. Mas não po-
demos camuflar que estão igual-
mente jovens a sair também pela 
mesma razão dos nossos passa-
dos... pois o (sobre)viver exige 
ter acesso a trabalho e a estabi-
lidade financeira.
Ainda que veja estes jovens que 
partiram à conquista do mundo 
(muitas vezes por falta de opor-
tunidades cá) como outros super-
-heróis, não podemos agora idea-
lizar capas para eles voarem de 
um lado para o outro como se 
fossem uma eterna “experiência”.  
O ser jovem não quer dizer que 
seja fácil transformá-lo em algo 
tipo “maleável” dizendo-lhe uma 
vez “sai, voa e atinge os teus 
sonhos... pois há um mundo 
de oportunidades à tua espe-
ra” e no outro “anda, regres-
sa, pois há um mundo de me-
lhores oportunidades do que es-
sas que foste procurar mesmo 
aqui perto de ti...”.
A dar um rebuçado que não seja 
para se engasgarem. Que tudo 
isso seja verdadeiro e que es-
ses jovens consigam cá satisfa-
zer todos os seus desejos como 
simplesmente ter acesso a em-
prego e a conhecimento técnico 
nas mais diversas áreas.
Assim, seria bom produzirmos 
essas capas para entregar a to-
dos os jovens que cá temos, com 
real empreendedorismo e, na al-
tura certa, darmos voz e oportu-
nidades para que se sintam, tam-
bém eles, com as mudanças que 
operam nas suas comunidades, 
verdadeiros Super Heróis. Página 7
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ABC chama público a novo 
jogo decisivo com Sporting

João Pinto e Carlos Resende, têm razões para sorrir, antes de mais um jogo decisivo

FRANCISCO DE ASSIS

Depois da vitória à tan-
gente diante do Sporting 
na última quarta-feira, o 
ABC/UMinho volta a ter 
um jogo decisivo amanhã, 
às 21h00, no Pavilhão Flá-
vio Sá Leite. Ou seja, ou 
ganha ou fica pelo cami-
nho no que diz respeito ao 
título de campeão nacio-
nal de andebol masculino.

“Emprestando” um ter-
mo ao ténis, após salvar 
um “match-point” na se-
mana passada, vai ter que 
anular o segundo para so-
breviver na competição.

Assim, dado o caráter 
decisivo do encontro, o 
técnico e os responsáveis 
voltam a solicitar a com-
parência dos adeptos do 
ABC e dos amantes da mo-
dalidade, para repetirem o 
«fantástico» ambiente das 
duas últimas partidas. 

«Com certeza que o pú-
blico daria uma ajuda fa-
bulosa. Como treinador e 
tenho a certeza absoluta 
que os jogadores do ABC 
também pensam assim, e 
mesmo os jogadores do 
Sporting, também gostam 
mais de jogar com o pa-
vilhão cheio», disse Car-

los Resende.

Últimos jogos 
trouxeram nostalgia
a Carlos Resende

Aliás, o treinador do 
ABC revelou que os dois 
últimos jogos, para o cam-
peonato e para as compe-
tições europeias, trouxe-
ram-lhe alguma nostalgia 
dos tempos como jogador.

«De facto, devo confes-
sar que senti uma certa 
nostalgia. Parecia que es-
tava a jogar, há 20 anos 
atrás. Felizmente ou infe-
lizmente, foi a primeira vez 
como treinador que sen-

FRANCISCO DE ASSIS

Carlos Resen-
de confessou que os últimos jogos fi-zeram-lhe lembrar os tempos de jogador 

do ABC

AMANHÃ, OBJETIVO É ANULAR O SEGUNDO “MATCH-POINT”

ti isso. Só temos a agra-
decer. Porque, depois da-
quele repto, o público ter 
respondido em massa, foi 
extremamente interessan-
te. Também é verdade que 
esta é a primeira vez que 

estamos numa meia-fi-
nal europeia. A respos-
ta que o público deu 
foi fantástica e natu-
ralmente que gosta-

ríamos de poder contar 
com esse apoio. Seria fa-
buloso», sustentou.

Mais cansados 
mas mais felizes

O técnico do ABC ad-
mite que possa haver al-
gum cansaço em relação 
ao Sporting. Afinal, a sua 
equipa teve um jogo pelo 
meio. Mas Carlos Resende 
acredita que a alegria de 
ter celebrado mais uma  vi-
tória compensa o cansaço. 

«O Sporting descansou, 
mas tambem não teve mais 
uma vitória para festejar.
Há uma compensação des-
te desgaste», disse, espe-
rando que a sua equipa vol-
te a produzir um bom es-
petáculo de andebol, que 
agrade aos adeptos.
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Terça-feira, 14 abril 2015
JJoorrnnaallDDAAMMaaddeeiirraa

O PRESIDENTE DO GOVERNO REGIO-
NAL, ALBERTO JOÃO JARDIM, RECEBEU
A 10 DE ABRIL, NA QUINTA VIGIA, EM
AUDIÊNCIA COLETIVA, A EQUIPA FEMI-
NINA DE ANDEBOL DO MADEIRA ANDE-
BOL SAD. A FORMAÇÃO MADEIRENSE
CONQUISTOU PELA 17.ª VEZ CONSECU-
TIVA A TAÇA DE PORTUGAL.

FOTOS: ALBINO ENCARNAÇÃO

FLASH

Página 9



A10

  Tiragem: 14900

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 27

  Cores: Cor

  Área: 7,09 x 6,94 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 58805587 14-04-2015
MADEIRA SAD OBRIGADO A VENCER
SP. HORTA POR 7 GOLOS DE DIFERENÇA
O Sporting da Horta venceu claramente o Madeira
SAD por 33-27, com 19-13 ao intervalo, no primeiro
jogo de apuramento do 5.º/8.º lugares da I divisão de
andebol, disputado sábado, nos Açores. Com este
triunfo, com uma diferença de seis golos, o Sp. Horta
posiciona-se muito bem para o segundo jogo, a dis-
putar este sábado, no pavilhão do Funchal. O Madeira
SAD está obrigado a vencer a equipa açoriana por
uma diferença de sete golos se quiser passar a eli-
minatória e lutar pelo 5.º lugar. Uma classificação que
pode dar uma competição europeia bem como o es-
tatuto de cabeça-de-série nos 1/16 avos de final da
Taça de Portugal.
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A13Universíadas de Verão 2015: Seleção de Andebol participa pela primeira vez e já
conhece adversários
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13-04-2015

Meio: Atletismo Magazine Online

URL:: http://www.ammagazine.pt/noticias/noticias-desporto-universitario/21712-universiadas-de-verao-2015-

selecao-de-andebol-participa-pela-primeira-vez-e-ja-conhece-adversarios

 
A seleção nacional universitária de Andebol masculino, atual Campeã Mundial Universitária, vai marcar
presença, pela primeira vez, na 28ª edição das Universíadas de Verão, que vão decorrer de 3 a 13 de
julho, em Gwagju, na Coreia do Sul. A equipa, liderada pelo também selecionador da Federação de
Andebol de Portugal, Rolando Freitas, conheceu hoje, dia 13, os seus adversários no sorteio que teve
lugar na cidade anfitriã.
 
 A habitual presença portuguesa nas Universíadas de Verão vai, este ano, ser complementada com a
participação coletiva no Andebol masculino. A delegação portuguesa é, este ano, chefiada pela
presidente da Federação Académica de Desporto Universitário (FADU), Filipa Godinho.
 
 "Depois de, nos últimos anos, não ter sido possível o enquadramento de uma modalidade coletiva nas
delegações às Universíadas de Verão, este ano, após o título da modalidade de Andebol universitário
masculino, surgiu novamente a oportunidade, que será certamente um estímulo para os desportos
universitário e federado trabalharem lado a lado no cumprimento da importante missão do
desenvolvimento desportivo nacional", afirma a presidente.
 
 A modalidade tem ganho expressão em Portugal e a nível universitário também. Após a organização
do Campeonato Mundial Universitário de Andebol, em 2014, a Associação Académica da Universidade
do Minho (AAUM) e a Universidade do Minho (UM) vão voltar a organizar, em Braga, um campeonato
universitário da modalidade - Campeonato Europeu Universitário de Andebol 2015 (de 2 a 9 de
agosto).
 
 A equipa vai ser acompanhada pelo selecionador da Federação de Andebol de Portugal, Rolando
Freitas, que conta com Luís Monteiro e Gabriel Oliveira como treinadores adjuntos.
 
 " A oportunidade de participar num dos maiores eventos desportivos internacionais tem que ser
valorizada e vista, em função do crescimento que a modalidade tem tido no nosso país em geral, e ao
nível da sua prática e popularidade universitária, em particular. O Andebol é tradicionalmente uma
modalidade praticada por muitos alunos universitários, com elevados níveis de formação académica.
Faz por isso, todo o sentido que Portugal possa estar representado com a sua melhor seleção
universitária, e é para nós um orgulho termos essa primazia ", explica Rolando Freitas.
 
 O sorteio que decorreu hoje, dia 13, em Gwangju, ditou o destino de Portugal, colocando-o no Grupo
B juntamente com a República Checa e o Japão. Para Rolando Freitas, o título de campeão mundial é
um fator relevante para os adversários e motivador para a equipa portuguesa. "Portugal irá encarar
ambos os jogos, e os seguintes, com a ambição de fazer uma boa prova e colocar-se em condições de
regressar contente ao nosso país ", deseja o selecionador.
 
 Nos restantes grupos da competição ficaram: Grupo A - Coreia do Sul, Sérvia, México e Estados
Unidos da América; Grupo C - Brasil, Hungria, Suíça e Israel; Grupo D - Rússia, Turquia e Lituânia.
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Arsenal venceu S. Paio d’Oleiros
O Arsenal da Devesa des-

locou-se ao pavilhão do
S. Paio d’Oleiros onde ven-
ceu por 30-25, em encontro 
da primeira fase do cam-
peonato nacional de an-
debol da segunda divisão.

Foi, no entanto, um jogo 
sem grande importância 
dado o facto de ambas as 
equipas já terem as suas 
posições finais determi-
nadas nesta fase regular.

O Arsenal da Devesa 
tem a participação assegu-
rada na fase final, que se 
iniciará a 1 de maio, en-
quanto o S. Paio de Olei-

ANDEBOL: II DIVISÃO

ros com a manutenção ad-
quirida na passada jornada 
quando empatou no recin-
to do Académico do Por-
to, relegando esta equipa 
juntamente com o já des-
promovido Santana à 3.ª 
divisão nacional.

O jogo de ontem foi sem 
dúvida o cumprir de ser-
viços mínimos por parte 
da equipa do Arsenal, pois 
para além de ter carimbado 
a vitória mais que natural, 
face a um adversário que 
lhe é inferior, permitiu ao 
técnico Rui Ferreira fazer 
rodar todos os jogadores 

que estavam à sua dispo-
sição, 12 no total.

Ao intervalo o Arsenal 
vencia por 15-14. Na se-
gunda parte continuou a 

gestão do plantel e no fi-
nal venceu por 25-30. Des-
taque para os dez golos 
marcados por Jorge Rodri-
gues e sete por João Costa.

DR
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ANDEBOL: TAÇA CHALLENGE

Benfica perdeu
por dois golos na Roménia

O Benfica perdeu ontem por dois golos no terreno 
dos romenos do Odorhei, por 31-29, em jogo da pri-
meira mão da meia-final da Taça Challenge de andebol.

Os ‘encarnados’, que perdiam ao intervalo por
16-15, vão disputar a segunda mão, em Lisboa, a 19 
de abril, no mesmo dia em que o ABC vai defender na 
Noruega, no recinto do Stord, a vantagem de 25-18 
conquistada no sábado, em Braga, no primeiro jogo.
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As duas equipas madeirenses Ma-
deira SAD e CS Madeira não foram
felizes nos jogos de ontem, pois
ambos acabaram por perder os
seus compromissos. Frente ao Co-
légio Gaia, o Sports Madeira perdeu
por 33 - 31. Ao intervalo, a vanta-
gem era já da equipa continental
por 15 - 14. A jogar em casa, o
Maiastars defrontou o Madeira Sad,
e acabou por contrariar o favori-
tismo que poderia ser atribuído às
insulares. O Madeira SAD terminou
esta fase da competição na se-
gunda posição e o Sports no 7.º,
com apenas 43. Ambas passam à
fase seguinte da competição.

Madeirenses
derrotados 
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ANDEBOL DO MARÍTIMO
TERMINOU EM SÉTIMO
O Marítimo classificou-se no sé-
timo lugar do Campeonato Nacio-
nal da II Divisão, Zona Norte. Na
última jornada da competição, dis-
putada sábado passado os verde-
rubros perderam em 'casa' do
Fermentões por 36-28.
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Sporting da Horta vence primeiro dos duelos insulares
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13-04-2015

Meio: Tribuna das Ilhas Online

URL:: http://www.tribunadasilhas.pt/index.php/desporto/item/10125-sporting-da-horta-vence-primeiro-dos-

duelos-insulares

 
O Sporting Club da Horta (SCH) venceu a partida frente ao Madeira SAD na noite de sábado, dia 11 de
abril, por 33-27. Com este resultado os faialenses deram um importante passo para a passagem à
final do play-off de apuramento 5º - 8º lugar. Os madeirenses deslocaram-se ao Faial à espera de um
jogo equilibrado mas este SCH, que quer muito alcançar o 5º lugar do campeonato, não deixou
margem para dúvidas e venceu por uma margem de seis golos no Pavilhão da Horta. Destaque para
Yosdanny Ballard, jogador da esquadra faialense que marcou 13 golos no encontro, os mesmo que
Nuno Silva, do Madeira SAD. Os açorianos primodivisionários viajam até ao Funchal durante esta
semana para defrontarem o Madeira SAD na segunda mão desta meia final que decorre sábado, dia 18
de abril. A confirmar a vitória alcançado no primeiro jogo o SCH alcança a final deste play-off e
consequente disputa pelo 5º e 6º lugar. Por sua vez, o Águas Santas/Milaneza conseguiu uma
importante, e sofrida, vitória fora no duelo com o Passos Manuel, por 29-30. Esta conquista fora de
portas permite aos maiatos encarem com bons olhos o próximo encontro, que terá lugar também dia
18. A se confirmarem os resultados da primeira mão teremos um SCH - Águas Santas/Milaneza na
luta pela 5-6º lugar e Madeira SAD-Passos Manuel na definição dos 7º-8º postos desta época no
campeonato Fidelidade Andebol 1. A conquista do 5º lugar desta temporada atribui o estatuto de
cabeça de série nos 1/16 avos de final da Taça de Portugal para a próxima época. Grupo B -
Delta/Belenenses soma e segue, Santo Tirso aproxima-se de um lugar acima da linha de água No
grupo B, que definirá as duas equipas que descem ao segundo escalão de andebol nacional no final da
época 2014/2015, jogaram-se as duas partidas da terceira jornada no dia 11. O Delta/Belenenses
confirmou o estatuto de favorito frente ao combalido Xico Andebol, impondo uma pesada derrota à
equipa do Norte por 39-29 no Pavilhão Acácio Rosa. O Santo Tirso lutou contra tudo e contra todos
para alcançar a primeira vitória nesta fase da competição, vencendo o Maia/ISMAI um 26-22. Com
estes resultados o Delta/Belenenses mantêm a liderança do grupo B, com 29 pontos, e o
correspondente 9º lugar da tabela classificativa, e o Maia/ISMAI soma 23, mantendo-se no 10º lugar,
último posto que assegura a manutenção no campeonato Fidelidade Andebol 1. A vitória do Santo
Tirso permitiu à equipa suburbana alcançar os 19 pontos, reduzindo para quatro os pontos de
diferença face ao Maia, e o Xico Andebol mantêm-se com 18 pontos e vê o adeus ao convívio dos
grandes cada vez mais como uma realidade da qual não podem escapar. A próxima jornada do grupo
B joga-se no dia 18 com o Xico Andebol- Maia/ISMAI e o Santo Tirso recebe no norte do país o
Delta/Belenenses.
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ecorrem desde ontem e até

amanhã, em vários pavilhões

em simultâneo, vários jogos no

âmbito do HandeGaia 15, que

contará com atletas de 50 equipas, dos

escalões Bambis, Minis, Infantis, Juvenis

e Juniores.

O Futebol Clube de Gaia, o Pavilhão Des-

portivo Municipal de Gaia, o Colégio de

Gaia (pavilhão A e pavilhão B) e o Pavi-

lhão Maia e Brenha vão ser os palcos

deste torneio. As equipas participantes no

HandeGaia vão competir entre si pelo pri-

meiro lugar do torneio, no respetivo es-

calão. Este evento desportivo é um

torneio de referência ao nível da forma-

ção na modalidade do andebol quer no

concelho  de  Gaia, quer a nível nacional.

Dada a sua notoriedade e história, o Han-

deGaia conta com

vários parceiros institucionais que contri-

buem para a grandeza do evento.

D
CARLA MARQUES

HANDEGAIA15
É UMA REFERÊNCIA

ANDEBOL
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