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Olhão assina protocolo para desenvolver andebol no concelho
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17/04/2013

Meio: Barlavento.pt

URL: http://www.barlavento.pt/index.php/noticia?id=56049

/

 
Desporto
 
 Protocolo Andebol - Olhão
 
 Os presidentes do Município de Olhão, Francisco Leal, da Federação de Andebol de Portugal, Ulisses
Pereira, e o presidente da Associação de Andebol do Algarve, João Estrela, assinaram ontem um
protocolo de colaboração para o desenvolvimento do andebol no concelho.
 
 Com este protocolo, as três entidades comprometem-se a cooperar para a realização de um conjunto
de ações que possibilitem a promoção e prática do andebol ? população jovem do concelho de Olhão.
 
 De acordo com Francisco Leal, o Município tem o objetivo de "ter cada vez mais praticantes no
andebol e nas outras modalidades??, pelo que a assinatura deste protocolo só poderá ajudar nesta
intenção. "Temos a maior disponibilidade para esta modalidade, basta dizer que temos 10 pavilhões
cobertos no concelho, ou seja, temos apostado e condições para a sua prática??, referiu o autarca,
salientando que a prática do andebol, neste momento, está a ser feita através das AEC (Atividades
Extra Curriculares).
 
 O presidente da Federação Portuguesa de Andebol, Ulisses Pereira, falou das boas condições do
Algarve para a prática da modalidade, nomeadamente Olhão, onde há décadas é feita a aposta na sua
execução, nomeadamente através do clube Os Olhanenses. "A modalidade já é muito praticada
nalguns locais, mas também temos de ir a outros concelhos menos sensibilizados para esta questão??,
referiu aquele responsável associativo. "Assinámos este protocolo porque sentimos que em Olhão a
tradição da modalidade está enraizada, mas queremos mais praticantes, e julgo que será possível
consegui-lo desta forma??, acrescentou Ulisses Pereira.
 
 O presidente da Associação de Andebol do Algarve, João Estrela, referiu o que, ainda antes da
assinatura do protocolo, já foi feito em Olhão, como por exemplo "uma ação de formação para
professores de Olhão e Faro, já começaram os treinos no pavilhão de Moncarapacho e a Divisão de
Desporto da Câmara de Olhão está a programar um encontro com as crianças praticantes no clube Os
Olhanenses. O responsável deste clube, Carlos do Rosário, também presente na assinatura do
protocolo, destacou a importância do documento, dizendo esperar que "traga bons resultados para a
prática da modalidade em Olhão, nomeadamente através da captação de novos atletas para o clube??.
 
 "Espero que o protocolo seja frutuoso. O desporto é fundamental para ocupar os nossos jovens e nós,
enquanto Município, vamos fazendo os possíveis para que assim continue, apesar das limitações que
temos??, constatou ainda o autarca de Olhão.
 
 16 de Abril de 2013 | 20:07
 
 barlavento
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> redacção

As Fases Finais Concentradas
dos Campeonatos Nacionais
Universitários começaram, na
cidade da Covilhã, com quatro
encontros de futebol 11 masculi-
no. A equipa da Associação Aca-
démica da Universidade do Mi-
nho (AAUMinho) não poderia
ter tido melhor estreia ao vencer
a Universidade de Trás-os-Mon-
tes e Alto Douro (UTAD) por
equilibrados 2-1. 

Com quatro jogos neste pri-
meiro dia, a equipa da AAUMi-
nho disputou o ultimo jogo do
dia contra a AAUTAD. Um jogo
muito disputado e competitivo
com momentos de emoção, co-
mo o marcador o indica. 

O primeiro golo surgiu no final
da primeira parte, através de um
excelente cabeceamento do cen-
tral Carlos Lomba que corres-
pondeu a um cruzamento efec-
tuado à entrada da área. 

O segundo tento surgiu pratica-
mente no começo da segunda
parte através de uma grande
abertura de Ricardo Silva, iso-
lando João Araújo que fintou o

guarda-redes antes de fazer o
golo.

A equipa da AAUTAD respon-
deu com um golo que surgiu
minutos depois, através de uma
falta não assinalada sobre um
defesa da AAUM e os atacantes
aproveitaram este instante para
reduzir o marcador e assim ga-
nhando um novo folgo. Mas a
equipa da AAUM conseguiu
conter as restantes investidas da
equipa adversária e levar de ven-
cida esta partida, entrando com o
‘pé direito’ no CNU 2013.

Nos outros três encontros, a
equipa da casa, a Associação
Académica da Universidade da
Beira Interior defrontou a Aca-
demia Militar, terminando com
um empate a uma bola.

A primeira vitória destas fases
finais pertenceu à equipa da As-
sociação de Estudantes da Fa-
culdade de Motricidade Humana
(AEFMH) que derrotou, por 1-0,
a Associação de Estudantes do
Instituto Superior de Contabili-
dade e Administração do Porto
(AEISCAP). 

No outro encontro do campeo-
nato, o resultado saldou-se por

um empate a zero, entre as equi-
pas do Instituto Politécnico do
Porto (IPP) e a Associação de
Estudantes do Instituto Superior
Técnico (AEIST). O empate pre-
miou a concentração defensiva
de ambas as equipas. 

Na próxima jornada, a equipa
da AAUMinho não joga, decor-
rendo apenas as partidas entre a
AISEP e Academia Militar, a
AAC e AEISCAP, IPLeiria e
AEIST, AEFCT e AAUTAD.

Basquetebol e andebol
iniciam competição

No segundo dia destes CNU’s,
mais duas modalidades vão en-
trar em competição (basquetebol
e andebol), enquanto o futebol
segue para a segunda jornada.

No Andebol espera-se mais um
campeonato em grande para os
atuais campeões (AAUMinho),
apontando para mais um ‘final
dourado’, sendo que se a equipa
do Minho vencer trás consigo
não só mais um título de cam-
peões como também o Penta
campeonato. A AAUMinho faz a
sua estreia nestes CNU’s contra
a AEISEP.

CAMPEONATOS NACIONAIS UNIVERSITÁRIOS 2013

Futebol masculino da AAUMinho começa a vencer

DR

Futebol da AAUMinho entrou com o ‘pé direito’ nos CNU’s 2013
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Futebol da AAUMinho
começa CNU’s a vencer
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O Atlético Clube da Sismaria
chegou à segunda jornada da
fase final da II Divisão de ande-
bol em situação delicada.
Depois da derrota caseira na
ronda inaugural frente ao Giná-
sio de Santo Tirso (20-25), não
restava outra hipótese à equipa
de Leiria que não fosse pontuar
na condição de visitante.

E foi o que sucedeu. Em

Aveiro, frente ao São Bernardo,
um dos clubes históricos da
modalidade que procura o
regresso ao convívio dos gran-
des, o sete de Rui Rito alcançou
um empate (25-25) que poderá
ser decisivo nas contas finais
da competição. Tal como no
primeiro jogo da fase final, a
primeira parte foi equilibrada
e o empate no marcador ajus-

tava-se ao que se tinha passa-
do no encontro.

Só que desta vez, na segunda
parte, não se assistiu ao total
bloqueio do ataque da forma-
ção leiriense. E, assim, o jogo
foi-se mantendo equilibrado,
apesar de quase sempre estar a
turma de Aveiro no comando
do marcador. 

Nos minutos finais, o AC
Sismaria marcou individual-
mente o melhor atleta do São
Bernardo - Daan Garcia - algo
que veio a colocar fortes pro-
blemas ao ataque aveirense.
Nos últimos dez segundos, a
equipa de Leiria ainda poderia
ter chegado à vantagem, mas o
remate ficou no bloco da turma
da casa. l

RESULTADOS - QUARTOS-DE-FINAL

Alavarium-MaiaStars 30- 19
Madeira SAD-Colégio Gaia 43- 27
Col. João Barros-CS Madeira 33- 29
Juve Lis-Alcanena 12- 21

RESULTADOS - 3.A MÃO - QDF
Juve Lis-Alcanena 27- 25

PRÓXIMA JORNADA - 20 de Abril

Juve Lis-Alavarium;Col. João Barros-Madeira SAD.

ANDEBOL FEM. - I DIVISÃO

RESULTADOS - 2.A JORNADA

Passos Manuel-Santo Tirso. 31- 29
Benavente-Maia ISMAI 27- 25
São Bernardo-AC Sismaria 25- 25

CLASSIFICAÇÃO
J V E D P

Passos Manuel..... 2 2 0 0 6
Santo Tirso.... 2 1 0 1 4
Maia ISMAI 2 1 0 1 4
Benavente... 2 1 0 1 4
São Bernardo 2 0 1 1 3
AC Sismaria.. 2 0 1 1 3

PRÓXIMA JORNADA: 20 de Abril

Maia ISMAI-Passos Manuel;Santo Tirso-São
Bernardo; AC Sismaria-Benavente.

ANDEBOL - II DIV. SUL

AC Sismaria empata
frente ao São Bernardo

ANDEBOL - II DIVISÃO NACIONAL

SISMARIA soma uma derrota e um empate na fase final de subida

D.
R.
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Futebol da AAUMinho
entrou a vencer

NACIONAIS UNIVERSITÁRIOS: FASES FINAIS

As fases finais dos cam-
peonatos nacionais univer-
sitários iniciaram-se ontem 
na cidade da Covilhã, com 
quatro encontros de fute-
bol 11 masculino.

A equipa da Associação 
Académica da Universi-
dade do Minho (AAUMi-
nho) não poderia ter tido 
melhor estreia ao vencer 
a Universidade de Trás-
os-Montes e Alto Dou-
ro (UTAD) por 2-1, com 
golos de Carlos Lomba e 
João Araújo.

Nos outros três encon-
tros, a equipa da casa, a 

Associação Académica da 
Universidade da Beira In-
terior (AAUBI) defrontou 
a Academia Militar, com 
quem empatou (1-1).

A primeira vitória des-
tas fases finais perten-
ceu à equipa da Associa-
ção de Estudantes da Fa-
culdade de Motricidade 
Humana (AEFMH) que 
derrotou por 1-0 a As-
sociação de Estudantes 
do Instituto Superior de 
Contabilidade e Adminis-
tração do Porto (AEIS-
CAP). 

No outro encontro do 

campeonato, o resultado 
saldou-se por um empa-
te a zero entre as equi-
pas do Instituto Politéc-
nico do Porto (IPP) e a 
Associação de Estudan-
tes do Instituto Superior 
Técnico (AEIST). 

Basquetebol
e andebol
iniciam competição

No segundo dia destes 
CNU’s, mais duas modali-
dades vão entrar em com-
petição (basquetebol e an-
debol), enquanto o fute-

bol segue para a segun-
da jornada.

No andebol espera-se 
mais um campeonato em 
grande para os atuais 
campeões (AAUMinho), 
que se estreiam frente à 
AEISEP.

No basquetebol, a equipa 
masculina da AAUMinho 
é a atual campeã em títu-
lo e está na Covilhã para 
lutar pelo “bi”. O primeiro 
é hoje, frente à equipa da 
casa, a AAUBI, uma répli-
ca da final de 2011/12 da 
qual os minhotos saíram 
vitoriosos. 
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Tavira, 16 Abr (Rádio Horizonte Algarve)
 
 Realizou-se nesta segunda-feira, dia 15 de abril, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Tavira, o
sorteio da Final Four da Taça de Portugal Seniores Masculinos, em andebol.
 
 A prova vai decorrer nos dias 1 e 2 de junho no Pavilhão Municipal Dr. Eduardo Mansinho em Tavira,
e o sorteio ditou o seguinte enquadramento: uma meia-final será disputada entre o Sporting C. P. e o
S. L. Benfica, na outra a equipa do Águas Santas - Milaneza defronta o F. C. Porto Vitalis.
 
 Em anexo pode consultar as declarações de Jorge Botelho, presidente da Câmara Municipal de Tavira;
de Ulisses Pereira, Presidente da Federação de Andebol de Portugal; e de João Estrela, Presidente da
Associação de Andebol do Algarve.
 
 A Final Four da Taça de Portugal de andebol disputa-se nos dias 1 e 2 de junho, em Tavira, com
partidas entre as equipas seniores masculinas de Sporting e Benfica e entre Águas Santas e FC Porto.
 
 Fica a nota para o segundo dia que inclui também a final feminina.
 
 Ademar Dias
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Tavira, 16 Abr (Rádio Horizonte Algarve)
 
 Os presidentes do Município de Olhão, Francisco Leal, da Federação de Andebol de Portugal, Ulisses
Pereira, e o presidente da Associação de Andebol do Algarve, João Estrela, assinaram ontem um
protocolo de colaboração para o desenvolvimento do andebol no concelho.
 
 Com este protocolo, as três entidades comprometem-se a cooperar para a realização de um conjunto
de ações que possibilitem a promoção e prática do andebol à população jovem do concelho de Olhão.
 
 De acordo com Francisco Leal, o Município tem o objetivo de "ter cada vez mais praticantes no
andebol e nas outras modalidades", pelo que a assinatura deste protocolo só poderá ajudar nesta
intenção. "Temos a maior disponibilidade para esta modalidade, basta dizer que temos 10 pavilhões
cobertos no concelho, ou seja, temos apostado e condições para a sua prática", referiu o autarca,
salientando que a prática do andebol, neste momento, está a ser feita através das AEC (Atividades
Extra Curriculares).
 
 O presidente da Federação Portuguesa de Andebol, Ulisses Pereira, falou das boas condições do
Algarve para a prática da modalidade, nomeadamente Olhão, onde há décadas é feita a aposta na sua
execução, nomeadamente através do clube Os Olhanenses. "A modalidade já é muito praticada
nalguns locais, mas também temos de ir a outros concelhos menos sensibilizados para esta questão",
referiu aquele responsável associativo. "Assinámos este protocolo porque sentimos que em Olhão a
tradição da modalidade está enraizada, mas queremos mais praticantes, e julgo que será possível
consegui-lo desta forma", acrescentou Ulisses Pereira.
 
 O presidente da Associação de Andebol do Algarve, João Estrela, referiu o que, ainda antes da
assinatura do protocolo, já foi feito em Olhão, como por exemplo "uma ação de formação para
professores de Olhão e Faro, já começaram os treinos no pavilhão de Moncarapacho e a Divisão de
Desporto da Câmara de Olhão está a programar um encontro com as crianças praticantes no clube Os
Olhanenses. O responsável deste clube, Carlos do Rosário, também presente na assinatura do
protocolo, destacou a importância do documento, dizendo esperar que "traga bons resultados para a
prática da modalidade em Olhão, nomeadamente através da captação de novos atletas para o clube".
 
 "Espero que o protocolo seja frutuoso. O desporto é fundamental para ocupar os nossos jovens e nós,
enquanto Município, vamos fazendo os possíveis para que assim continue, apesar das limitações que
temos", constatou ainda o autarca de Olhão.
 
 Ademar Dias
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Covilhã, Fundão e Belmonte re-
cebem cerca de 2000 atletas em
duas semanas de competição.

O maior evento nacional de de-
sporto universitário decorre, este
ano, nas cidades da Covilhã,
Fundão e Belmonte, tendo co-
meçado ontem e prolongando-se
até ao próximo dia 25 de abril,
numa organização da Associa-
ção Académica da Universidade
da Beira Interior, sob a égide da
Federação Académica do Des-
porto Universitário.

As equipas finalistas das zonas
de apuramento nacional e re-
gional (Lisboa e Porto), nas
modalidades de andebol (femi-
nino/masculino), basquetebol

(f/m), futebol 11 (m), futsal
(f/m), rugby 7 (m) e voleibol
(f/m) encontram-se nas próxi-
mas duas semanas almejando a
conquista do título de campeão
nacional universitário.

Para as fases finais, são espera-
dos cerca de 2200 participantes,
em representação de 31 clubes,
de norte a sul do país. A com-
petição passará por nove insta-
lações desportivas, entre os três
concelhos da Covilhã, Fundão e
Belmonte, disputada em sete
modalidades e com 12 títulos
colectivos a atribuir. 

Para além dos mais de 200 jo-
gos disputados nas fases finais,
também decorrem campeonatos
nacionais universitários direc-
tos, no colectivo, de hóquei em

patins masculino e rugby 7 femi-
nino, e individual, atletismo de
rstrada e patinagem artística.

A primeira equipa minhota a
entrar em competição será o
futebol, sendo que ainda durante
esta semana a Associação Aca-
démica da Universidade do Mi-
nho verá também em acção as
suas equipas de andebol e bas-
quetebol. 

Para a próxima semana está
marcado o início das com-
petições nas modalidades hóquei
em patins, futsal, rugby e volei-
bol. 

A AAUMinho apresenta-se
nestes campeonatos nacionais na
sua máxima força e com claras
ambições a conquistar oito das
13 medalhas em disputa.

CNU’s 2013 arrancaram na Covilhã
Covilhã, Fundão e Belmonte recebem, desde ontem, mais de dois mil atletas em duas semanas de competição
na edição de 2013 dos campeonatos nacionais universitários. UMinho aposta na conquista de vários títulos.

DR

Andebol da UMinho em acção nos campeonatos nacionais universitários

DESPORTO MODALIDADESUNIVERSIDADE DO MINHO PROCURA CONQUISTAR VÁRIOS TÍTULOS
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ANDEBOL

Didáxis vence no escalão de iniciadas
Na passada semana o andebol da Didáxis esteve em grande actividade.
A equipa de juvenis deslocou-se a Crestuma para defrontar o Almeida
Garret e venceu por 31-16. Diana Oliveira cotou-se como a melhor mar-
cadora do encontro com nove golos marcados. 
Já as iniciadas defrontaram o Colégio de Gaia, tendo vencido por 31-19.
Com este resultado a equipa segue isolada na liderança da série 1 do
nacional, contando por vitórias os quatro jogos disputados.

DR

Equipa de iniciadas conquistou mais uma importante vitória
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ANDEBOL: TAÇA DE PORTUGAL

Benfica-Sporting nas meias

Sporting e o Benfica vão defrontar-se nas meias-finais 
da Taça de Portugal de andebol, ditou o sorteio para a 
“final four” da prova, realizado em Tavira. O outro jogo 
coloca frente-a-frente FC Porto e Águas Santas.
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O maior evento nacional 
de Desporto Universitário 
decorre este ano, nas cida-
des da Covilhã, Fundão e 
Belmonte, des ontem até 
ao dia 25 de abril, numa 
organização da Associa-
ção Académica da Uni-
versidade da Beira Inte-
rior (AAUBI), sob a égi-
de da Federação Acadé-
mica do Desporto Univer-
sitário (FADU).   

As equipas finalistas das 
zonas de apuramento Na-

cional e Regional (Lisboa 
e Porto), nas modalidades 
de andebol (f/m), basque-
tebol (f/m), futebol 11 (m), 
futsal (f/m), rugby 7s (m) e 
voleibol (f/m), encontram-
-se nas próximas duas se-
manas almejando a con-
quista do título de cam-
peão nacional.  

Para as fases finais, são 
esperados cerca de 2200 
participantes, em repre-
sentação de 31 clubes, de 
Norte a Sul do país. 

A competição passará 
por 9 instalações despor-
tivas, entre Covilhã, Fun-
dão e Belmonte, disputa-
da em sete modalidades e 
com 12 títulos coletivos a 
atribuir.  

Para além dos mais de 
200 jogos disputados nas 
fases finais, também de-
correrão os campeonatos 
nacionais universitários di-
retos, no coletivo, de hó-
quei em patins masculino 
e rugby 7s feminino, e in-

Fases finais dos CNU
arrancam hoje

NO FUNDÃO, COVILHÃ E BELMONTE

dividual, atletismo de es-
trada e patinagem artísti-
ca, sendo este último, de-
signado de TNU.

A primeira equipa minho-
ta a entrar em competição 
será o futebol, sendo que 
ainda durante esta semana 
a AAUMinho terá em ação 
as suas equipas de andebol 
e basquetebol. 

Para a semana iniciam 
as competições nas moda-
lidades hóquei em patins, 
futsal, rugby e voleibol. 
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FC Porto venceu ABC

Jogadores do ABC e FC Porto no cumprimento habitual

AVELINO LIMA

A equipa de juvenis do ABC per-
deu, no passado sábado, frente ao 
FC Porto, por 28-25, em encontro 
da fase final do campeonato nacio-
nal da categoria, e comprometeu a 
luta pelo título nacional.

Tratou-se da primeira mão de 
uma eliminatória que prossegue 
no próximo sábado, no pavilhão 
dos dragões, com estes a parti-
rem para ela com uma confortá-
vel vantagem.

Nos restantes encontros da ron-
da, o Águas Santas bateu o Colé-
gio dos Carvalhos (34-29), o Ben-
fica fez o mesmo ao Sismaria 
(36-25) e o Sporting ao S. Bernar-
do (43-32).

ANDEBOL: JUVENIS
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Andebol: Campeonato Nacional da II Divisão/Manutenção Sul

Vitória vence Boa Hora e respira melhor…

LUTA – Ricardo Palma viu equipa cumprir missão de vencer em casa

Os vitOs vitOs vitOs vitOs vitorororororianos ocupam agorianos ocupam agorianos ocupam agorianos ocupam agorianos ocupam agora oa oa oa oa o
segundo lugar na tabela dasegundo lugar na tabela dasegundo lugar na tabela dasegundo lugar na tabela dasegundo lugar na tabela da
ZZZZZona Sul/Fona Sul/Fona Sul/Fona Sul/Fona Sul/Fase de Mase de Mase de Mase de Mase de Manutanutanutanutanutençãoençãoençãoençãoenção,,,,,
ainda que só a um ponainda que só a um ponainda que só a um ponainda que só a um ponainda que só a um ponttttto de dis-o de dis-o de dis-o de dis-o de dis-
tância dos lugartância dos lugartância dos lugartância dos lugartância dos lugares da despres da despres da despres da despres da despromoomoomoomoomo-----
çãoçãoçãoçãoção.....

O triunfo conseguido anteontem
à noite, no Pavilhão Municipal das
Manteigadas, por 29-27, face ao
Boa Hora, permitiu aos vitorianos
respirar um pouco melhor na fase
de manutenção, Zona Sul, do “na-
cional” da II Divisão, mas o “sete”
liderado por Ricardo Palma ainda
tem de trabalhar muito para asse-
gurar a permanência, uma vez que
está apenas a um ponto de dife-
rença sobre o penúltimo classifica-
do. Na partida de sábado, os vito-
rianos conseguiram marcar uma
vantagem de quatro pontos até ao
intervalo mas o segundo tempo
foi muito disputado.
FICHA: SFICHA: SFICHA: SFICHA: SFICHA: Sob a arob a arob a arob a arob a arbitrbitrbitrbitrbitragem de Pagem de Pagem de Pagem de Pagem de Peeeee-----
drdrdrdrdro Fo Fo Fo Fo Fererererernandes e João Nunesnandes e João Nunesnandes e João Nunesnandes e João Nunesnandes e João Nunes,,,,,
cccccom Rui Silvom Rui Silvom Rui Silvom Rui Silvom Rui Silva e Ma e Ma e Ma e Ma e Marararararia Cia Cia Cia Cia Cararararardosodosodosodosodoso
cccccomo oficiais de mesa, as equi-omo oficiais de mesa, as equi-omo oficiais de mesa, as equi-omo oficiais de mesa, as equi-omo oficiais de mesa, as equi-
pas alinharpas alinharpas alinharpas alinharpas alinharam e maram e maram e maram e maram e marcarcarcarcarcaram:am:am:am:am:
VITVITVITVITVITÓRIA (29):ÓRIA (29):ÓRIA (29):ÓRIA (29):ÓRIA (29): Matteo Corvino;

Helder Lourenço (3), João Fuzeta,
André Praxedes, Mário Fuzeta, An-

dré Fonseca (1), André Costa (3),
Diogo Godinho (5), David Tavares,

Gonçalo Almeida (5), Francisco
Fuzeta (3), Gonçalo Trancoso (8),

Rolando Costa (1) e Pedro Mame-
de.
TTTTTrrrrreinadoreinadoreinadoreinadoreinador::::: Ricardo Palma.
Livres de 7m não concretizados: 2.
DisciplinaDisciplinaDisciplinaDisciplinaDisciplina: 5 exclusões.
BOBOBOBOBOA HORA HORA HORA HORA HORA (27)A (27)A (27)A (27)A (27): André Teixeira e
João Sousa; André Bravo (3), To-
más Faria (4), António Carreto (6),
Pedro Morna, Filipe Silva (3), Bru-
no Chantre (7), António Marques
(1), Alexandre Toureiro, Ruben
Costa, Bernardo Ferreira (1), Pedro
Costa (2) e Marcelo Semedo.
TTTTTrrrrreinadoreinadoreinadoreinadoreinador: : : : : Carlos Garcia.
Livres de 7m não concretizados: 1.
Disciplina:Disciplina:Disciplina:Disciplina:Disciplina: 8 exclusões.
RRRRResultado ao inesultado ao inesultado ao inesultado ao inesultado ao intttttererererervvvvvalo:alo:alo:alo:alo: 14-10.
RESULRESULRESULRESULRESULTTTTTADOS (2.ª JorADOS (2.ª JorADOS (2.ª JorADOS (2.ª JorADOS (2.ª Jornada)nada)nada)nada)nada): Vitó-
ria, 29-Boa Hora, 27; Vela de Tavi-
ra, 29-Ginásio do Sul, 27; CD Mari-
enses, 27-NA Samora Correia, 21.
PPPPPrrrrróóóóóxima rxima rxima rxima rxima ronda (sábadoonda (sábadoonda (sábadoonda (sábadoonda (sábado):):):):): NA Samo-
ra Correia-Vitória (18.00 horas, gimno-
desportivo Samora Correia); Maríti-
mo-Vela de Tavira e Ginásio do Sul-CD
Marienses.
1.º MARÍTIMO, 28 pontos; 2.º Vitória,
20; 3.º CD Marienses, 20; 4.º Ginásio
do Sul, 19; 5.º Vela de Tavira, 19; 6.º NA
Samora Correia, 19; 7.º Boa Hora, 18.
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Andebol: ABC/UMinho perde na Horta
A equipa do ABC/UMinho foi derrotada pelo Sporting da Horta no
nacional da I divisão de andebol. O resultado final foi de 25-21 a favor
dos açorianos, com Yuriy Kostetsky e Afonso Almeida em plano de
destaque na equipa da Horta. Kostetsky foi o melhor marcador da partida
com oito golos para a equipa do Sporting da Horta. Na equipa do ABC o
jogador em destaque foi Miguel Sarmento, autor de oito golos. 
Ao intervalo verifica-se um empate (13-13) mas na segunda parte o
Horta revelou-se mais eficaz.
O grande destaque desta jornada no nacional de andebol foi a vitória do
Benfica sobre o FC Porto (30-28), enquanto o Sporting venceu o Águias
Santas (22-28).
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Andebol ACV viveu fim de 
semana de grandes vitórias

A equipa de juvenis masculinos
da ACV, abriu o fim de semana de
andebol ACV com uma excelente
réplica frente aos bracarenses do
ABC num claro sinal de evolução
neste escalão.

No domingo pela manhã a
equipa de juvenis femininas leva-
ram de vencida as também braca-

renses Manabola por uns esclare-
cedores 24-06. 

Feito idêntico conseguiu ime-
diatamente a seguir e no mesmo
Pavilhão Municipal “Terras de Ver-
moim” a equipa de infantis mas-
culinos levando de vencida a for-
mação do Andebol Clube de Fafe,
desta feita por 25-11. 

Entretanto, no domingo à
tarde, cerca de duas centenas de
atletas, pais, familiares e amigos
do ACV Andebol Clube prestaram o
seu incondicional apoio à seleção
portuguesa de andebol, que nesse
dia levaram de vencida a forma-
ção suíça por 27-25 no Pavilhão
Municipal de Santo Tirso.

O Andebol ACV contribuiu as-
sim para um pavilhão completa-
mente lotado de um público que
viria a mostrar-se importantíssimo
no apoio à equipa nacional. A
tarde de verdadeira festa envol-
veu jogadores, equipa técnica,
todo o staff luso e o público, que
se mostrou peça importantíssima
na conquista dos dois pontos que
mantêm Portugal no segundo lu-
gar do grupo 1 da fase de apura-
mento para o Europeu Dinamarca
2014. Segue-se a Espanha, a 12
de junho, no Pavilhão Multiusos
de Guimarães.
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Andebol feminino 
da Didáxis

No passado fim de semana, as iniciadas da Didáxis cumpriram a 2ª
e 3ª jornada da 2ª fase do campeonato nacional de andebol femi-
nino. No sábado deslocaram-se a Alpendurada e venceram a equipa
da casa por 25-19. A atleta da Didáxis Filipa Gonçalves concretizou
por nove vezes contribuindo de forma significativa para a vitória. No
domingo receberam a equipa do Maiastars e venceram por 24-9.
Desta feita as atletas Diana Oliveira e Filipa Gonçalves foram as me-
lhores marcadoras do encontro, respetivamente com dez e oito go-
los marcados. Cumpridas três jornadas, a Didáxis ocupa o 1º lugar da
zona 1 do campeonato nacional.

As juvenis cumpriram a 2ª jornada do campeonato nacional de ju-
venis, com a receção a equipa do ARC Alpendurada e perderam por
29-26. Foi um jogo onde a Didáxis esteve à frente no marcador du-
rante grande parte do jogo, no entanto a 10 minutos do final a equipa
de Alpendurada deu a volta ao marcador e venceu o jogo por três go-
los. Na próxima 4ª feira a Didáxis desloca-se a Crestuma para de-
frontar a equipa do Almeida Garret.
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