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União Sportiva 
vence na Luz 

Campeãs nacionais perseguem 
GDESSA Barreiro, atual líder in-
victo da Liga Feminina 

A União Sportiva mantém a perseguição ao 
GDESSA Barreiro, que continua invicto na 
fase regular da Liga Feminina, com oito 
vitórias seguidas, a última das quais frente 
à Ovarense. A turma de Ponta Delgada foi à 
Luz vencer o Benfica (56-67). No jogo 
brilharam as norte-americanas Ashley 
Bruner (12 pontos, 9 ressaltos, 4 roubos de 
bola e 2 desarmes de lançamento) e 
Shaquedia Wallace (25 pontos, 6 ressaltos 
e 2 assistências). A União ocupa, a par do 
CAB, o 2.° posto e, curiosamente, recebe na 
próxima ronda o GDESSA, em jogo que 
pode ditar mudança no comando. A. B. 

RESULTADOS 
4 Liga feminina 4 8.' jornada 
Benfica-União Sportiva 56-67 
Quinta dos Lombos-Boa Viagem 69-59 
GDESSA Barreiro-Ovarense 91-55 
CAB Madeira-Torres Novas 8245  
loosada-Olivais Coimbra 77-68 
Sporting-AD Vagos 63-54 
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ANDEBOL LIGA DOS CAMPEÕES 

António Areia 
no sete ideal 
da Champion 
Extremo do FC Porto é candidato a MVP da 

jornada o Foi dos melhores da ronda: 11 golos 

Por 
HUGO COSTA 

A
NTÓNIO AREIA (FC 
Porto) foi o extremo-
-direito escolhido pela 
Federação Europeia 
(EHF) para integrar o 

sete ideal da 9.' jornada da Liga 
dos Campeões. 

Com 11 golos marcados na Rús-
sia contra o Chekhovskie, Areia 
sobressaiu na formação orienta-
da por Ricardo Costa, não obstan-
te a derrota, por 30 - 29, que dei-
xou os portistas dependentes do 
que fizer a equipa espanhola La 
Rioja, no sábado, na deslocação 
a Presov, já que a igualdade pon-
tual favorece os espanhóis no 
confronto direto. 

Adiante-se ainda que esta é a 
última vaga nos jogos de acesso 
aos oitavos de final, pois o 
Meshkov Brest já garantiu o pri-
meiro lugar deste grupo e na ou-
tra série Motor e Skjern estão já 
qualificados e decidem o primei-
ro posto na Dinamarca, no do-
mingo. 

Além de Areia - que já pode ser 
votado via Facebook como o MVP 
da jornada - figuram na equipa 
ideal o guarda-redes Roland Mik - 
ler e o lateral-esquerdo Momir Ilic 
(ambos do Veszprém), o extremo- 

- esquerdo Rune Dahmke (Kiel), o 
central Rasmus Lauge Schmidt 
(Flensburg), o lateral-direito Jure 
Dolenec (Montpellier) e o pivot.  
Petter Overby (Elverum). Os 11 
golos de Areia foram, ainda, o má-
ximo da jornada, em igualdade 
com Rasmus L. Schmidt, Andre 
Schmid (Rhein-Neckar Lowen) e 
Barys Pukouski (Motor). 

Tiago Rocha e José Costa não 
venceram mas tanto Wisla Plock 
como Montpellier estão ainda nos 
lugares de acesso aos oitavos de 1) 
final da Liga dos Campeões, 
quando faltam cinco jornadas 
para o fim dos grupos A e B. 
Ambos ocupam a sexta e últi-
ma posição, depois dos pola-
cos perderem em Flensburg 
(27- 25), com cinco golos de 
Rocha, ao passo que os gau - 
leses cederam um empate 
(29 29) na receção ao Pick 
Szeged. 

Esta é a quarta vez que 
um jogador português é 
escolhido para o 7 da 
jornada, depois de Tia- 
go Rocha, Pedro Spf- 
nola e João Ferraz. 

Os 11 golos apontados 
na Rússia fizeram 
Areia sobressair. 

Pode receber votos 
para MVP via Facebook 

e • 4'. «-.1 
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Lusos são 
cabeças de série 

Sorteio da Taça Challenge 
*era hoje e não na quinta-

-feira, como previsto 

Benfica e ABC serão cabeças 
de série no sorteio dos 1/8 de 
final da Challenge que será 
hoje, ao contrário do que a 
Federação Europeia indicou 
no programa da prova. As 
equipas lusas poderão ter em 
sorte os seguintes oito rivais: 
Celik (Bósnia), Dukla Praga (R. 
Checa), Kehra (Estónia), 

Filippos Verias e Poseidon (Gréda), 
Aalsmeer (Holanda), Radnlcki 

(Sérvia) ou Ankara (Turquia). Evitam, 
porém, os cotados russos do St. 
Petersburgo, os suíços do Wacker 
Thun ou os noruegueses do Fyllingen. 
Sérgio Rola (Sasja) também entra no 
pote dos cabeças de série. H. C. 
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ABC na Holanda 
em dezembro 
.+  Bracarenses vão disputar o 
torneio Limburgse Handbal 
Dagen de 27 a 29 

Portugal volta a estar representado 
no torneio holandês Limburgse Han-
dbal Dagen, de 27 a 29 deste mês, 

pelo ABC, integrado no grupo 1 com 
os romenos do Potaissa Turda, os 
russos do SKIF Krasnodar e os 
holandeses do Bevo. Na outra 
série estão os Lions de João 
Ramos, os checos do Dukla, os 
australianos do Sydney e os 
noruegueses do Viking. Os braca-

renses jogam no primeiro dia com 
os russos, defrontando depois ro 

menos ou holandeses e no dia se 
guinte o outro oponente. Só o primei-
ro ganha acesso à final de dia 29 e o 
ABC tentara melhorar o 5.° posto de 
2011.0 FC Porto conquistou este tor-
neio em 2009 e 2012, o Benfica em 
2010 e o Aguas Santas em 2013.H. C. 
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ANDEBOL
| Redacção | 

Oito equipas oriundas um pouco de todo
o Norte de Portugal, num total de cerca
de 120 atletas de ambos os géneros ao
longo de toda a manhã participaram na
dupla concentração do escalão mini de
andebol que teve lugar, no passado do-
mingo,  no Pavilhão Municipal “Terras

de Vermoim”.
A iniciativa, da Associação de Andebol

de Braga, contou com representações da
Maiastars-Clube Desporto Cultura Am-
biente Solidariedade (Maia), Associação
Académica Didáxis - A2D (Riba D'Ave),
Centro Social da Juventude do Mar (Es-
posende), Clube Desportivo Xico Ande-
bol (Guimarães), Colégio do Ave (Crei-
xomil).

Oito equipas do norte do país, com 120 jovens atletas

Pavilhão Terras de Vermoim 
acolheu concentração mini
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1.ª Divisão Nacional
13.ª Jornada

FC Porto-ISMAI                                  27-22
AC Fafe-Benfica                           Amanhã
Belenenses-Sporting                      14-30
Passos Manuel-Sp. Horta           26-27
Águas Santas-Madeira SAD    22-29
Artística Avanca-ABC             Amanhã
Classificação
                                               J      V    E     D   GM-GS     P
FC Porto                   13   13    0      0  419-30139

Sporting                    13   11    0      2  438-31735

Benfica                       12   10    0      2  356-29732

Madeira SAD       13       8    1      4  364-34130

ABC                              11       8    0      3  342-32027

Águas Santas       13       7    0      6  354-36127

Artística Avanca12       5    0      7  284-31622

Passos Manuel   13       3    1      9  319-37320

Sp. Horta                  13       3    1      9  312-37320

ISMAI                          13       2    1   10  340-39118

AC Fafe                     12       1    2      9  299-36216

Belenenses            12       1    0   11  263-33814

Próxima Jornada
ISMAI-AC Fafe, Madeira SAD-FC
Porto, Sp. Horta-Águas Santas, Sport-
ing-Artística Avanca, Benfica-Bele-
nenses e ABC-Passos Manuel.

2.ª Divisão Nacional
Zona Norte/9.ª Jornada

FC Gaia-Modicus                              25-25
S. Bernardo-Xico Andebol         30-25
Estarreja AC-Sanjoanense        28-30
Fermentões-Santo Tirso             30-32
CS Marítimo-São Mamede       27-35
S. Paio Oliveiros-FC Porto B    34-26
Boavista-Arsenal Devesa           27-43
Classificação
                                               J      V    E     D   GM-GS     P
Santo Tirso                9       9    0      0  299-24927

São Mamede           9       7    0      2  272-23923

Arsenal Devesa     9       7    0      2  272-23423

S. Bernardo               9       6    2      1  273-24423

FC Gaia                         8       5    2      1  216-19620

Sanjoanense         10       3    2      5  267-26818

Fermentões              9       4    0      5  262-26117

CS Marítimo             8       3    1      4  218-23015

Estarreja AC             7       3    1      3  183-18514

FC Porto B                 9       2    1      6  246-28714

Modicus                       8       2    1      5  201-21713

Xico Andebol           9       2    0      7  231-25113

S. Paio Oleiros         9       2    0      7  207-23413

Boavista                       9       1    0      8  218-27311

Próxima Jornada
Módicus-S. Paio Oleiros, Xico Ande-
bol-FC Gaia, Sanjoanense-S. Bernar -
do, Santo Tirso-Boavista, São Mame -
de-Fermentões, FC Porto B-CS Marí-
timo e Arsenal Devesa-Estarreja AC.

Zona Sul/9.ª Jornada
Boa Hora-Almada                             42-18
Sismaria-Juve Lis                               21-19
Benfica B-V. Setúbal                        26-30
Camões-Benavente                        25-20
1.º Dezembro-Alto Moinho      26-25
Marienses-Ílhavo AC                     40-24
Torrense-Loures                                 31-25
Classificação
                                               J      V    E     D   GM-GS     P
Boa Hora                     9       8    1      0  277-17726
Sismaria                        9       8    0      1  290-19525
V. Setúbal                     9       8    0      1  238-20025
Marienses               10       6    1      3  284-23923
Juve Lis                      10       5    1      4  247-22321
Benavente                 9       6    0      3  235-22821
Benfica B                     9       5    0      4  272-23619
Camões                        9       5    0      4  205-19219
Alto Moinho             9       3    2      4  229-20717
1.º Dezembro           9       2    1      6  217-25414
Torrense                       9       2    1      6  193-28414
Loures                            9       1    1      7  194-25612
Ílhavo AC                     9       1    0      8  204-29411
Almada                         9       0    0      9  190-290    9
Próxima Jornada
Almada-Marienses, Juve Lis-Boa Ho ra,
V. Setúbal-Sismaria, Benavente-Tor -
rense, Alto Moinho-Camões, Ílhavo
AC-1.º Dezembro e Loures-Benfica B.

2.ª Divisão Feminina
1.ª Fase /9.ª jornada

Arsenal Canelas-ACOF               36-30
C. Benf. C.Branco-Batalha         18-19
SIR 1.º Maio-Valongo Vouga    22-25
Cister-Ílhavo AC                                 19-27
Folga: Salreu.
Classificação
                                               J      V    E     D   GM-GS     P
Ílhavo AC                     8       7    1      0  239-14823
Valongo Vouga      8       7    0      1  235-16722
SIR 1.º Maio               7       5    1      1  222-12918
Cister                              7       5    0      2  161-14417
Arsenal Canelas    8       3    0      5  212-24414
ACOF                             8       2    0      6  187-23012
C.B.Cast. Branco   7       2    0      5  149-16411
Batalha                          8       1    0      7  144-22610
Salreu                             7       1    0      6  123-222    9

RESULTADOS E CLASSIFICAÇÕES DE ANDEBOL

Próxima Jornada
Cister-Salreu, SIR 1.º Maio-Ílhavo AC,
Casa Benfica Castelo Branco-Valongo
Vouga e Arsenal Canelas-Batalha;
Folga. ACOF.

Nacional de Juniores
Zona Norte/8.ª Jornada

ISMAI-Águas Santas                       22-26
Santo Tirso-Xico Andebol          31-25
FC Gaia-São Mamede                   23-23
ABC-Boavista                                       41-18
Artística Avanca-FC Porto        29-40
Classificação
                                               J      V    E     D   GM-GS     P
Águas Santas           8       7    0      1  226-16222
ABC                                 8       7    0      1  272-17022
FC Porto                      8       7    0      1  265-19022
Santo Tirso                8       6    0      2  218-19920
ISMAI                             8       4    0      4  223-22716
Xico Andebol           8       3    1      4  204-22915
Boavista                       8       2    0      6  194-24612
FC Gaia                         8       1    1      6  206-25411
Artística Avanca   8       1    0      7  215-29210
São Mamede           8       0    2      6  178-23210
Próxima Jornada
Xico Andebol-ISMAI, Águas Santas-
Artística Avanca, FC Porto-ABC,
Boavista-FC Gaia e São Mamede-
Santo Tirso.

Zona Sul/8.ª jornada
Benfica-Juve Lis                                  37-20
Ginásio Sul-Benavente                 31-29
Estarreja AC-Alto Moinho         25-31
Belenenses-Torrense                     39-17
Sporting-S. Bernardo                     41-28
Classificação
                                               J      V    E     D   GM-GS     P
Benfica                          8       8    0      0  276-17024
Sporting                        8       5    1      2  235-19819
Alto Moinho             8       4    3      1  205-19919
Estarreja AC             8       5    0      3  221-22418
Belenenses                8       4    1      3  220-19417
Ginásio Sul                 8       3    1      4  219-23415
Juve Lis                          7       3    1      3  176-18014
São Bernardo          7       2    0      5  191-20411
Benavente                 8       1    1      6  229-26011
Torrense                       8       0    0      8  155-264    8
Próxima Jornada
Benavente-Benfica, Juve Lis-Sport-
ing, S. Bernardo-Belenenses, Torren -
se-Estarreja AC e Alto Moinho-
Ginásio Sul.

Nacional de Juvenis/1.ª Fase
Zona 2 - 10.ª Jornada

Lamego-Col. Carvalhos               24-23
Moimenta Beira-Penedono     25-32
Infesta-Sp. Espinho                          26-30
São Mamede-Boavista                 18-20
FC Porto-Académico                     21-18
Classificação
                                               J      V    E     D   GM-GS     P
FC Porto                      9       9    0      0  267-20427
Sp. Espinho             10       7    0      3  279-25124
Penedono               10       7    0      3  283-27324
Académico             10       6    0      4  281-23622
Col. Carvalhos     10       5    1      4  272-25021
Lamego                         9       5    1      3  252-23020
Boavista                    10       3    1      6  282-29317
São Mamede        10       3    1      6  241-25417
Infesta                        10       2    0      8  241-30014
Moimenta Beira10       0    0   10  260-36710
Próxima Jornada
Moimenta Beira-Lamego,
Académico-Col. Carvalhos, Boavista-
FC Porto, Sp. Espinho-São Mamede e
Penedono-Infesta.

Zona 3/10.ª Jornada
Sismaria-Benavente                       33-18
S. Bernardo-Estarreja AC              Hoje
Alavarium-Pateira                            35-29
Juve Lis-Samora Correia             29-26
Cister-Feirense                                    30-34
Classificação
                                               J      V    E     D   GM-GS     P
Alavarium               10       9    1      0  302-26129
Feirense                    10       8    2      0  330-27828
Sismaria                    10       8    1      1  327-23927
Estarreja AC             9       5    1      3  285-26720
Juve Lis                      10       4    1      5  257-26519
Benavente              10       3    0      7  268-30616
Samora Correia 10       3    0      7  283-31216
São Bernardo          9       2    2      5  266-28715
Pateira                        10       2    0      8  305-34414
Cister                          10       1    0      9  275-33912
Próxima Jornada
S. Bernardo-Sismaria, Feirense-Bena -
vente, Samora Correia-Cister, Pa tei -
ra-Juve Lis e Estarreja AC-Alavarium. Página 6
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Goleada coloca
Beira-Mar isolado
na liderança
Triunfo O conjunto “auri-negro”, numa partida agradável,
superou o Académico de Viseu, batendo o seu recorde
de golos concretizados num jogo disputado esta época

BEIRA-MAR                                    44

Treinador: Eugénio Bartolomeu.
Paulo Alô; João Teixeira (10), Ricardo
Senos, André Marques (8), Mlinarzik
Lourenço (1), Rodrigo Cunha (1),
Bernardo Portas (4) e Felino Lopes (4) -
sete inicial - Diogo Portas, André Mi-
randa (3), Tiago Novo, Paulo Oliveira
(5), Edgar Martins, Carlos Rocha (1),
Ruben Alves (5) e Sérgio Costa (2).

AC. VISEU                                         31

Treinador: Marco Rodrigues.
Tiago Fonseca; Carlos Ribeiro (6), Nuno
Marques (2), Marco Bispo (3), Luís Fer-
reira (3), Rodrigo Cabral (2) e Reginaldo
Modenes (7) - sete inicial - Duarte Mes-
sias (4), Nelson Costa (1), André Mar-
ques (2) e Silva.

Pavilhão Gimnodesportivo de Angeja.
Assistência: cerca de 100 espectadores.
Árbitros: António Oliveira e Rui
Almeida (A.A. Aveiro)
Oficial de Mesa: Fernando Carvalho.
Ao intervalo: 21-16.

Avelino Conceição 

A realizar uma carreira interes-
sante, o Beira-Mar, fruto de
uma conjugação positiva de
resultados nesta jornada e com
a vitória frente ao Académico
de Viseu, assumiu, isolado, a li-
derança isolada do campeo-
nato, ainda que tenha mais um

jogo realizado do que o grupo
de perseguidores.

Na recepção à equipa da ci-
dade de Viriato cedo se come-
çou a “desenhar” um cenário de
muitos golos, pois era evidente
a facilidade com que os dois
conjuntos iam superando as
defensivas contrárias e, por isso,
não surpreende os 75 golos
apontados pelas duas equipas
no final do 60 minutos de jogo.

A formação “auri-negra” es-
teve bastante eficaz nos primei-
ros minutos, com a “mão cer-
teira” de João Teixeira a “dizi-
mar” o guardião viseense, Tiago
Fonseca. O Beira-Mar desde
cedo começou a fugir ao adver-
sário e esteve sempre na frente
do marcador, chegando sem
surpresa com uma vantagem
de cinco golos ao intervalo.

Supremacia traduzida
em (muitos) golos

Na segunda metade, a equipa
do Beira-Mar, sempre muito
apoiada por um público apai-
xonado pelo clube, foi dila-
tando a vantagem com golos
atrás de golos. Aos dez minutos
já tinha dez de vantagem, isto
perante um Académico de Vi-

seu, que, com poucas opções
no banco, viu-se forçado a
aceitar o domínio dos aveiren-
ses, não lhes restando outra
possibilidade que não fosse es-
perar final do jogo.

E após o último do árbitro
consumava-se a vitória “gor -
da” do Beira-Mar, que vai, cer-
tamente, “dar cartas” neste
campeonato, tal é o empenho
que a equipa tem colocado em
todas as partidas. Este jogo,
bastante agradável, teve um
bom trabalho da dupla de ár-
bitros aveirense. |

Equipa do Beira-Mar que tem feito boas exibições no campeonato

Andebol
3.ª Divisão Nacional

D.R.

Página 7



  Tiragem: 5550

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 5,92 x 2,30 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 62093414 01-12-2015

Beira-Mar lidera
Campeonato Nacional
da Terceira Divisão
Andebol | P26
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O Campeonato Fidelidade Andebol 1 passou por Viseu
no último fim-de-semana com um encontro da 13.ª jor-
nada entre o heptacampeão nacional FC Porto e a ADA
Maia/ISMAI. No Pavilhão Cidade de Viseu os portistas ti-
veram de aplicar-se para garantir o triunfo por 27-22.
Com 13 vitórias em 13 encontro, os ‘dragões’ seguem na
primeira posição, com 39 pontos, mais quatro do que o
Sporting, segundo classificado. FOTO: RUI DA CRUZ / PRESSCENTRO.PT

FC Porto venceu ADA Maia/ISMAI 
(27-22) no Pavilhão Cidade de Viseu
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Andebol: II Divisão

Arsenal passou dos 40 
frente ao Boavista
O Arsenal da Devesa deslocou-se, no passado sá-
bado, ao Porto para disputar mais uma jornada 
do nacional da 2.ª Divisão de andebol e arreca-
dou um importante triunfo para assegurar um 
lugar entre os três primeiros da classificação na 
conclusão da fase regular. 

A equipa orientada por Gabriel Oliveira go-
leou o "lanterna vermelha" Boavista por núme-
ros nada anormais (43-27). Ao intervalo, a for-
mação de Braga resolveu praticamente o jogo 
a seu favor, saindo para os balneários com uma 
clara vantagem de 16 golos de diferença (8-24).  
Destaque-se a prestação de André Azevedo, que 
apontou oito golos neste embate com o Boavista.

Com esta vitória os homens liderados pelo 
técnico Gabriel Oliveira estão no último lugar 
do pódio, com 23 pontos, os mesmos do vice-
-comandante São Mamede, e com menos qua-
tro do que o líder Santo Tirso. Na quarta posição 
está o São Bernardo, também com 23 pontos, se-
guindo-se o Gaia, com 20, mas com apenas oito 
duelos realizados. 

Fermentões perde com o líder 
Também em encontro da II Divisão nacional, o 
Fermentões foi incapaz de assegurar um bom re-
sultado no seu pavilhão, sucumbindo ao pode-
rio do Santo Tirso, líder da prova que foi a Gui-
marães ganhar por 32-30.

Já o Xico Andebol não teve melhor sorte que 
o vizinho Fermentões e também perdeu. A equi-
pa de Guimarães deslocou-se ao pavilhão do São 
Bernardo e averbou mais um desaire, desta feita 
por cinco golos de diferença (30-25).

Página 10



A11

  Tiragem: 29848

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 27

  Cores: Cor

  Área: 6,33 x 4,18 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 62092627 01-12-2015

Indignação azedou jogo 
Vítor Oliveira, treinador do Chaves, abordou, 
ontem, o desentendimento com Ricardo 
Chéu, técnico do Ac. Viseu, na véspera. "São 
coisas do futebol, onde há sempre trocas de 
palavras azedas. Foi fruto da nossa 
indignação", disse, referindo-se à arbitragem. 
"O Luís Silva foi agredido com um soco no 
lance do empate e, para cúmulo, ainda foi 
expulso!", lamentou. -CARLOSVERAS 
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Areia é dos mais votados para MVP da Champions 

Areia na corrida a MVP 
Ponta do FC Porto 
marcou 11 golos ao 
Medvedi e entrou no 
sete ideal da Liga 
dos Campeões 

••• António Areia foi, pela 
primeira vez na sua carreira, 
incluído no sete ideal da Liga 
dos Campeões. Os 11 golos 
que marcou na deslocação do 
FC Porto ao Chekhovskie 
Medvedi - concretizou os 
sete livres de sete metros de  

que dispôs - levaram a que 
fosse designado para a equi-
pa ideal, distinção que tam-
bém o coloca na eleição para 
melhor jogador da nona ron-
da da Champions, estando o 
ponta direita, após o primei-
ro dia de votações, a discutir 
o primeiro lugar com o guar-
da-redes Roland Mikler e o 
lateral-esquerdo Momir Ilic, 
ambos do Veszprem. 

Para além do ponta, outro 
canhoto portista, o lateral 
brasileiro Gustavo Rodri- 

gues, teve um dos seus golos 
considerado o quarto melhor 
da jornada. Um tento de be-
líssimo efeito, fruto de um 
remate da linha de nove me-
tros que entrou no ãngulo da 
baliza da equipa russa. 

Recorde-se que o hepta-
campeão nacional ainda luta 
pela qualificação para o play-
off de acesso aos oitavos de 
final, jogando sábado em 
casa, com o Vojvodina, e pre-
cisando que o La Rioja perca 
pontos no recinto do Presov. 
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A13Gustavo Rodrigues com o quarto melhor golo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 01-12-2015

Meio: Jogo Online (O)

URL:http://www.ojogo.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=4909701

 
Lateral brasileiro do FC Porto brilhou na Rússia com um remate dos nove metros que ficou entre os
melhores da Liga dos Campeões Gustavo Rodrigues fez o quarto melhor golo da nona jornada da Liga
dos Campeões, um remate de braço esquerdo desferido da linha de nove metros e que na altura
empatou a 12-12 o jogo que o FC Porto estava a fazer no pavilhão do Chekhovskie Medvedi. Os russos
viriam a ganhar por 30-29. No mesmo jogo do FC Porto brilhou António Areia, que fez 11 golos e foi
escolhido como melhor ponta-direita da jornada, estando na votação para MVP. O melhor golo da nona
jornada da Champions foi de Dmitry Zhitnikov, o central russo do Wisla Plock, equipa de Tiago Rocha.
 
 2015-12-01T00:28:00Z
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O F. C. Porto tem 
uma meta coloca-
da no infinito, ao 
longo do qual há 
várias metas vo-
lantes que vamos 
cortando 

Não esquecemos 
os nosso Ídolos, 
mesmo quando 
vêm de muito lon-
ge. O prémio de 
lackson serve 
como exemplo 

Fiquei duplamen-
te satisfeito com o 
prémio de Herre-
ra. É um exemplo 
de abnegação e ta-
lento dentro do 
campo 

A competência 
de todos merece 
o meu agradeci-
mento. Com  eles e 
os que lhe sucede-
rão, continuare-
mos a ter vitórias 

I )cagões de Ouro Pinto da Costa foi anfitrião de uma gala cheia de glamour e disse que o clube não conhece a palavra estrangeiros, nem esquece 

"F. C. Porto é um 
Nine A. Amaral, Arnaldo 
Martins e Sara Oliveira 
desporto@jn.pt  

► O F. C. Porto viveu ontem a 
gala anual dos Dragões de 
Ouro, na qual foram premia-
dos os atletas do clube que 
mais-se destacaram durante 
a época passada. Pinto da 
Costa fechou a cerimónia 
com um discurso de agrade-
cimento a todos os galardoa-
dos, durante o qual não fez 
qualquer referência à atuali-
dade do futebol português, 
mostrando grande satisfação 
com o trabalho de todas as 
pessoas do clube. 

"O F. C. Porto tem uma 
meta colocada no infinito, 
com um percurso de 122 
anos, ao longo do qual há vá-
rias metas volantes que va-
mos cortando. A missão do 
clube é a de criar afetividade 
entre todas as pessoas que 
são do F. C. Porto. Todos jun-
tos é que fazemos um F. C. 
Porto sem igual", afirmou o 
presidente do clube azul e 
branco, destacando o "cará-
ter universal" dos dragões, 
bem patente pelo facto de te-
rem sido premiados. por 
exemplo, o colombiano 
lackson Martinez, o mexica-
no Herrera ou o espanhol 
Moncho López. 

"Por ser universal, o nosso 
clube não conhece a palavra 
estrangeiros", referiu o líder 
portista, justificando o facto 
de lackson ter sido distingui-
do como Atleta do Ano, ape-
sar de já não vestir de azul e 
branco: "O F. C. Porto não es-
quece os seus ídolos. mesmo 
quando vêm de muito longe 
ou partem para muito perto. 
O prémio para lackson é 
muito merecido e serve 
como exemplo. Não o esque-
cemos, como não esquece-
mos Madjer, Deco, James 
Rodriguez, Danilo, Pepe, en-
tre muitos outros". 

O avançado colombiano, 
transferido no verão passa-
do para o Atlético de Madrid 
não pôde comparecer na 
gala, mas enviou uma men-
sagem que foi transmitida 
em vídeo: "Fico muito con-
tente por receber este galar-
dão e por estes três anos que 
passei no clube, que foram 
maravilhosos, de grande  

aprendizagem e que me aju-
daram a amadurecer. Lem-
brar-me-ei sempre com sau-
dade do F. C. Porto, porque 
foi como a minha casa". 

Num discurso em que elo-
giou, de forma sentida, todos 
os premiados, Pinto da Cos-
ta também teve uma palavra 
especial para Herrera, distin-
guido como Futebolista do 
Ano. "Fiquei duplamente sa-
tisfeito com o prémio dele. É 
um exemplo de talento e ab-
negação dentro do campo, 
mas tem igual importância 
quando vai para o banco ou 
quando nem sequer é con-
vocado. É um verdadeiro 
dragão de ouro". 

Conforme é habitual, e 
apesar de amanhã viajar 
rumo ao Funchal, para reali-
zar o jogo em atraso do cam-
peonato com o União da Ma-
deira, o plantel portista este-
ve em peso na gala de ontem, 
tal como a equipa técnica li-
derada por Iulen Lopetegui. 
"Estamos aqui para conviver 
com esta família do F. C. Por- 

"Todos juntos é 
que fazemos um 
F. C. Porto sem 
igual", disse 
Pinto da Costa 

to, desfrutar e escutar com 
atenção as palavras do presi-
dente, que são sempre muito 
interessantes. É uma oportu-
nidade para descontrair e vi-
ver o mundo do F. C. Porto. 
Ser portista é uma atitude, 
praticamente uma religião, 
diria que é um modo de vida", 
afirmou o técnico basco, an-
tes da cerimónia que encheu 
o pavilhão Dragão Caixa. • 
lista de premiados 
Adota de Men Jackson Marbnez 
~ta do Amo Hector Herrera 
irmo Atila do Amo Francisco Ramos 
Tirir do Aos Moncho LOpez (basquetebol) 
Adota de Alia Compadoilio do Ame Gilberto 
Duarte (andebol) 
Alem Amador do Ame Diana Duraes (natação) 
~ação de Amo Miguel Martins (andebol) 
▪ do Ame Adelino Caldeira 
Pomeciaário do Man Jaime Teixeira 
fida/ ~ is  A D. António Francisco 
dos Santos (BIspo do Porto) 
Prelo» do Ame Academia de Bilhar 
Parttime Coca Cola • 
Casai F. C. Pato (encimo Farpaiicào 
Casa do F. C. Pons liemenmedoedi Luanda 
Cambas Manuel Ferreira Pnto (riata00) 
asco ~ Domingos Pereira 

á 
Pinto da Costa 
Presidente do F C. Porto 

à margem 

Proença presente 
• O presidente da Liga tam-
bém esteve nos Dragões de 
Ouro, tendo dito à entrada 
que "o que o futebol tem de 
melhor são os seus protago-
nistas", premiados em even-
tos deste género. "A Liga 
não podia deixar de estar 
presente", referiu Proença. 

Carboneto não falhou 
• Em estreia nos Dragões de 
Ouro, Casillas e Sara Carbo-
nero foram um dos pares 
que mais brilharam sob os 
holofotes da gala de ontem. 
O guarda-redes disse-se 
"contente pelos companhei-
ros" que foram galardoados 
e percebeu que a noite foi 
"importante para o clube". 
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Fernanda Miranda, com 

Pinto da Costa e Lopete- 

gui, numa noite cheia 

de glamour 

no Dragão Caixa 

Adelino Caldeira, com a 

mulher, Helena, e a filha 

Miguela, é o primeiro di-

rigente a ganhar duas 

vezes o Dragão de Ouro 

Pablo Osvaldo fez Jus 

à fama de excêntrico e 

surgiu com um chapéu 

que não deixou ninguém 

indiferente 

Pedro Proença, em re-

presentação da Liga de 

Clubes, e a mulher, Car-

la, também marcaram 

presença na festa 

Joana Pinto da Costa, 

aqui com a amiga Sandra 

Cachide, distribuiu sorri-

sos à entrada para a gala 

de ontem 

O par formado por Sara 

Carbonero e lker Casillas 

atraiu muitas atenções 

na noite azul e branca 

Flertara, distinguido 

como Futebolista do Ano, 

viveu um momento alto 

ao lado da mulher, Chan-

tal Mato 

golos como Jackson Martínez, distinguido como Futebolista do Ano. Herrera, Atleta do Ano, foi definido como exemplo de abnegação em campo 

clube universal" 
e 
Era um sonho ga-
nhar um Dragão 
de Ouro. Desde o 
primeiro ano que 
percebi que é um 
momento impor-
tante. Nada me 
deixaria mais en-
cantado do que 
vencer a Liga" 

Narrara 
Futebolista do Ano 

"Estou muito or-
gulhoso com este 
prémio. Sou mais 
um para ajudar a 
equipa. Quero 
ganhar outra vez 
o campeonato" 

Gilberto Duarte 
Atleta de Alta Competição do Ano 

"É um momento 
marcante na car-
reira e um estí-
mulo para o futu-
ro. O prémio 
é de toda a equi-
pa" 

Francisco Ramos 
Revelação do Ano 

"É o meu segun-
do Dragão de 
Ouro, mas este é 
especial, por não 
ser só meu. 
É de toda uma 
equipa que tra-
balha no ande-
boi. É um Dragão 
coletivo" 

Adelino Caldeira 
Dirigente do Ano 
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Dragões de Ouro 
Pinto da Costa 
destaca perfil 
universal 
do F. C. Porto 
Páginas 48 e 49 
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"F. C. Porto é um clube universal"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 01-12-2015

Meio: Jornal de Notícias Online

URL:http://www.jn.pt/PaginaInicial/Desporto/Interior.aspx?content_id=4909695

 
O F. C. Porto viveu, esta terça-feira, a gala anual dos Dragões de Ouro, na qual foram premiados os
atletas do clube que mais se destacaram durante a época passada.
 
 Pinto da Costa fechou a cerimónia com um discurso de agradecimento a todos os galardoados,
durante o qual não fez qualquer referência à atualidade do futebol português, mostrando grande
satisfação com o trabalho de todas as pessoas do clube.
 
 "O F. C. Porto tem uma meta colocada no infinito, com um percurso de 122 anos, ao longo do qual há
várias metas volantes que vamos cortando. A missão do clube é a de criar afetividade entre todas as
pessoas que são do F. C. Porto. Todos juntos é que fazemos um F. C. Porto sem igual", afirmou o
presidente do clube azul e branco, destacando o "caráter universal" dos dragões, bem patente pelo
facto de terem sido premiados, por exemplo, o colombiano Jackson Martínez, o mexicano Herrera ou o
espanhol Moncho López.
 
 "Por ser universal, o nosso clube não conhece a palavra estrangeiros", referiu o líder portista,
justificando o facto de Jackson ter sido distinguido como Atleta do Ano, apesar de já não vestir de azul
e branco: "O F. C. Porto não esquece os seus ídolos, mesmo quando vêm de muito longe ou partem
para muito perto. O prémio para Jackson é muito merecido e serve como exemplo. Não o
esquecemos, como não esquecemos Madjer, Deco, James Rodríguez, Danilo, Pepe, eentre muitos
outros".
 
 O avançado colombiano, transferido no verão passado para o Atlético de Madrid, não pôde
comparecer na gala, mas enviou uma mensagem que foi transmitida em vídeo: "Fico muito contente
por receber este galardão e por estes três anos que passei no clube, que foram maravilhosos, de
grande aprendizagem e que me ajudaram a amadurecer. Lembrar-me-ei sempre com saudade do F.
C. Porto, porque foi como a minha casa".
 
 Num discurso em que elogiou, de forma sentida, todos os premiados, Pinto da Costa também teve
uma palavra especial para Herrera, distinguido como Futebolista do Ano. "Fiquei duplamente satisfeito
com o prémio dele. É um exemplo de talento e abnegação dentro do campo, mas tem igual
importância quando vai para o banco ou quando nem sequer é convocado. É um verdadeiro dragão de
ouro".
 
 Conforme é habitual, e apesar de amanhã viajar rumo ao Funchal, para realizar o jogo em atraso do
campeonato com o União da Madeira, o plantel portista esteve em peso na gala de ontem, tal como a
equipa técnica liderada por Julen Lopetegui. "Estamos aqui para conviver com esta família do F. C.
Porto, desfrutar e escutar com atenção as palavras do presidente, que são sempre muito
interessantes. É uma oportunidade para descontrair e viver o mundo do F. C. Porto. Ser portista é
uma atitude, praticamente uma religião, diria que é um modo de vida", afirmou o técnico basco, antes
da cerimónia que encheu o pavilhão Dragão Caixa.
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'311111111•11111111~~~~~1111 
Hoje. 22h00 (AgrOgionda) 

Taça entra na 
hora da decisão 

Estão prestes a começar as 
grandes decisões da Copa Record, 
a competição amadora de futebol 
de 7 mais profissional de sempre. 
Entre hoje e amanhã disputam-se 
as meias - finais da Taça, com os 
encontros Matracas da Ajuda-
OralMed Team e Cristicarnes - 
NVS Seguros. Os vencedoras irão 
discutir o primeiro troféu da Copa 
Record, na grande final marcada 
para o próximo dia 12. o  

S`',  • ' 
MATRACAS DA AJUDA 

Amanhã. alho° (Agronomia) 
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Ouro entregue a "Dragões" que se distinguiram pela excelência
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 01-12-2015

Meio: RTP Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=687afe69

 
Mário Aleixo - RTP 01 Dez, 2015, 07:57 | Futebol Nacional Adelino Caldeira recebeu o prémio de
dirigente do ano | fcporto.pt Os 16 Dragões de Ouro de 2014/15 foram entregues no Dragão Caixa.
Uma vez mais a família portista homenageou com os Dragões de Ouro as 16 personalidades
individuais e coletivas que mais contribuíram para o progresso do clube em 2014/15. Os Dragões de
Ouro chegaram aos 30 anos com mais uma gala em que se distinguiram atletas, técnicos, dirigentes,
sócios e demais portistas que se notabilizaram, na última época. Eis a lista dos galardoados com os
Dragões de Ouro relativos à época 2014/2015: Atleta do Ano: Jackson Martínez Futebolista do Ano:
Héctor Herrera Jovem Atleta do Ano: Francisco Ramos Treinador do Ano: Moncho López (Basquetebol)
Atleta de Alta Competição do Ano: Gilberto Duarte (Andebol) Atleta Amador do Ano: Diana Durães
(Natação) Atleta Revelação do Ano: Miguel Martins (Andebol) Dirigente do Ano: Adelino Caldeira
Funcionário do Ano: Jaime Teixeira Sócio/Adepto do Ano: D. António Francisco dos Santos (Bispo do
Porto) Projecto do Ano: Academia de Bilhar do FC Porto Parceiro: Coce-Cola Casa do FC Porto
Nacional: Vila Nova de Famalicão Casa do FC Porto Internacional: Luanda (Angola) Carreira: Manuel
Ferreira Pinto (Natação) Recordação: Domingos Pereira A noite de festa do FC Porto foi acompanhada
pela repórter da Antena 1, Cláudia Martins. A lista dos galardoados e entre as estatuetas entregues
pelo presidente Jorge Nuno Pinto da Costa destaque para: Adelino Caldeira, dirigente do ano, e a D.
António Francisco dos Santos, Bispo do Porto, que recebeu o Dragão de Honra. Momentos de
sentimento extensivos ao momento em que foi evocado o nome de Domingos Pereira (recordação do
ano). A paixão foi reconhecida nos prémios entregues a Héctor Herrera, Francisco Ramos, Gilberto
Duarte, Miguel Martins e Diana Durães. Jackson Martínez, agora ao serviço do Atlético de Madrid, não
pôde estar presente mas fez questão de deixar uma mensagem vídeo gravada: "Queria agradecer por
ser Dragão de Ouro. Estou contente por o receber e pelos três anos maravilhosos que partilhámos
juntos. Recordo-me sempre do FC Porto porque me senti sempre em casa, sempre me vou lembrar do
clube com saudade. Gostava de ter estado aí para poder partilhar este momento". O bom humor
esteve a cargo de Joana Marques que à boa disposição envolveu a actualidade do futebol nacional. A
viver em Lisboa a radialista e apresentadora referiu, por exemplo, que Maxi Pereira já descobriu na
Invicta "boas francesinhas e cartões amarelos", coisas que "só há aqui"; e no Porto também se usam
mais termos como "vencedores da Liga Europa", enquanto na capital se prefere "finalista vencido". O
humorista João Pinto Costa também divertiu a plateia ao falar na rua com portistas anónimos,
pedindo-lhes para cantar trechos do Hino do FC Porto ou escolher os melhores treinadores e jogadores
da história do clube. A gala durou quase duas horas e contou com a actuação de uma orquestra, um
grupo de bailarinos e os convidados musicais: The Black Mamba & Diana Martinez, Nelson Freitas,
Best Youth, Jimmy P e David Fonseca. O lema da temporada 2015/16, "Sem igual", foi um dos motes
do espectáculo apresentado por Júlio Magalhães. Please enable JavaScript to view the Powered by
Disqus.
 
 01 Dez, 2015, 07:57|
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Gala dos Dragões de Ouro

http://www.pt.cision.com/s/?l=49cc463f

 
Ontem foi noite de festa e de prémios no FC Porto. A entrega dos Dragões de Ouro premiou pela 3ª
vez consecutiva Jackson Martínez como atleta do ano.
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A equipa sénior de andebol do FC Porto foi recebida 
no Salão Nobre dos Paços do Concelho de Viseu pelo pre-
sidente da autarquia, Almeida Henriques. A visita aconte-
ceu no âmbito da presença da equipa portista na cidade, 
onde defrontou o ISMAI  em jogo da 13.ª jornada do cam-
peonato nacional de andebol. FOTO: RUI DA CRUZ / PRESSCENTRO.PT

Equipa de andebol do FC Porto 
recebido na Câmara de Viseu
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Gilberto Duarte (FC Porto): Renovar? Estou concentrado em vencer a Liga
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30-11-2015

Meio: Mais Futebol Online Autores: Sérgio Pires

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=9cc1b19e

 
Andebolista recebeu Dragão de Ouro para atleta de alta competição
 
 há 11 minutos
 
Gilberto Duarte é uma das figuras do FC Porto heptacampeão nacional de andebol, que tem feito uma
excelente campanha na Liga dos Campeões da modalidade, e esta segunda-feira recebeu na gala
Dragões de Ouro o galardão para atleta de alta competição do ano.
 
Antes de receber o prémio falou aos jornalistas sobre o seu futuro, mas não esclareceu se após o final
desta época em que termina contrato com os dragões continuará no clube.
 
«[Vai renovar?] Não é altura de pensar nisso.  Houve muitas mudanças este ano na equipa: de
treinador, de jogadores e até de modelo de jogo. Estou concentrado, tal como toda a equipa, em
todos os objetivos que temos para conseguir esta época. O principal é vencer a Liga. Depois, logo se
vê...», afirmou o andebolista dos dragões, salientando a felicidade em vencer um prémio «que é o
reconhecimento máximo» do clube.
 
Sérgio Pires
 
 

Página 23



A24

  Tiragem: 8000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 24

  Cores: Cor

  Área: 5,29 x 7,11 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 62070408 29-11-2015

Islandeses
Benfica afasta
Vestmannaeyjar
O Benfica qualificou-se ontem  para
os oitavos de final da Taça Challen-
ge ao vencer por 34-26 a turma
islandesa do Vestmannaeyjar, na
Luz. Sábado, o Benfica tinha ganho,
também em Lisboa, a primeira
mão por 28-26.

§ontem
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ANDEBOL
| Rui Serapicos | 

Nos dois jogos da terceira ronda
da presente edição da Taça Chal-
lenge, a equipa bracarense des-
forrou-se da final da época ante-
rior, pautada por uma arbitragem
favorável aos romenos. 

Ontem, em Braga, mesmo em
várias inferioridades numéricas,
por  várias exclusões duvidosas
de jogadores, na etapa comple-
mentar o ABC /UMinho geriu a
vantagem que começou a erguer
no fim da primeira parte.

O início foi equilibrado, tendo
os romenos chegado por mo-
mentos  à vantagem, com   6-7
aos 17 minutos —que  embora
tangencial, lançou dúvidas. 

Entraram bem os guarda-redes
Humberto  Gomes e Jokanovic,
contribuindo com defesas de be-
lo efeito para o equilíbrio até
aos 19 minutos (8-8).  Desde en-
tão, os bracarenses, que entra-
ram  a defender em 5:1, com To-
más Albuquerque mais adian-
tado, não mais perderam o con-
trolo.

Aos 27 minutos, o primeiro
avanço de três golos (12-9)
resulta de uma acção de Diogo
Branquinho. Os romenos rea-
gem reduzindo (12-10) pelo
ponta-direita, Andrei Mihalcea,
em contra-ataque. O ABC vol-
tou à vantagem de três (13-10)
em  remate aos 6 metros do pivot
Ricardo Pesqueira. Os romenos
reduziram, fixando o resultado
ao intervalo, (13-11).

No segundo tempo, quase sem-
pre reduzidos por exclusões
temporárias, os minhotos manti-
veram bons níveis: aos 18 minu-
tos, Branquinho coloca, pela pri-
meira vez uma diferença de
quatro golos (21-17).

Nessa fase, Miguel Sarmento
foi excluído, Humberto Gomes
defende diante de um atacante
isolado aos  6 metros e na res-
posta Fábio Vidrago estabelece a
diferença de cinco (22-17). 

Havia mais 10 minutos e meio
e a eliminatória parecia contro-
lada pelos pupilos de Carlos
Resende — o treinador não es-
condeu, nas declarações que
prestou no fim, o nervosismo
que se viveu no jogo. 

Os romenos tornaram-se mais
agressivos e à entrada nos últi-
mos cinco minutos Elemer Talas
reduziu a diferença para dois
golos (22-20). Na resposta, João
Gonçalves  devolveu  aos de
Braga a margem de segurança
(23-20). Num contra-ataque, Fá-
bio Vidrago elevou (24-20). 

Havia para jogar quatro mi-
nutos. Mihalcea fez um chapéu
(24-21).  No ataque seguinte
Humberto Gomes defendeu pe-
rante Adrian Sipos isolado. A di-
ferença de três, beneficiando de
remates infelizes dos romenos
aos postes bracarenses, resistiu
até ao minuto 29, quando Nuno
Rebelo marcou (25-21) e Elemer
Talas fez o último golo (25-22).

ABC/UMinho apura-se para 
os oitavos da Challenge Cup
PAVILHÃO FLÁVIO SÁ LEITE assistiu ontem ao triunfo do ABC/UMinho sobre o HC Odorhei, por 25-22,
que ditou o apuramento dos bracarenses para os oitavos-de-final da Taça Challenge de andebol. Há uma
semana os minhotos haviam vencido na Roménia por 24-25. Vingada a final da época anterior.

FLÁVIO FREITAS 

Lateral esquerdo Nuno Grilo muito vigiado ontem pela defensiva romena 

ABC/UMINHO 25
Humberto Gomes, Emanuel Ribeiro e
Cláudio Silva (GR), Fábio Vidrago (4), Hugo
Rocha, Diogo Branquinho (4), Miguel
Sarmento (1), Ricardo Pesqueira (2),  João
Gonçalves (1 ), Carlos Martins (3 ), Nuno
Grilo (2 ), Nuno rebelo (4), Oleksander
Nekrushets, André Gomes e Tomás
Albuquerque (3). 
Treinador: Carlos Resende.

HC ODORHEI 22
Petar Jokanovic, Levente Szabo e Szilard
Orban (GR), Goce Ojleski (1), Andrei
Mihalcea (2), Adrian Sipos (2), Elemer
Talas (6), Cristian Ghita (4), Goran
Kuzmanoski (1), Andras Szasz (2), Petar
Jokanovic, Chike Onyejekwe (1) e Mitar
Markez (3).
Treinador: Lorant Sipos

Pavilhão Flávio Sá Leite (Braga)
Árbitros Ingvar Gudjonsson (Islândia)e
Eydun Lindenskov (Ilhas Faroe) .
Intervalo 13 - 11.

O Pavilhão Flávio Sá Leite
voltou ontem a aquecer,
com o público a animar a
equipa bracarense. 
Ainda assim, ficou por
preencher a bancada mais
pequena, do lado
nascente.

público

Carlos Resende (treinador do ABC/UMinho)
“Gostávamos que em todos os jogos
houvesse uma resposta assim” 
“No jogo lá [a contar para primei-
ra mão na Roménia] entrámos
muitíssimo bem. Tivemos um apa-
gão de 12 minutos, que nos custou
andar atrás do resultado mas na
primeira parte tivemos estofo de
campeões e foi bom vermos o pa-
vilhão composto como estava. Foi
uma resposta interessante por
parte do público. Nós gostávamos
que em todos os jogos pudesse
haver uma resposta [do público]
assim. 
Foi um jogo disputado por vezes
com menos cabeça e mais coração.
Às vezes também tem de ser as-
sim. Acabaram por ser duas vitó-
rias perante um adversário  muito
forte. O Odorhei tem uma equipa poderosa, como se comprova pelo trajecto
que fez no ano passado na Challenge.  Pese embora que nós reconheçamos
a esta distância que tínhamos valor desportivo no ano passado para ter fei-
to um bocadinho mais, porque a Taça nos ficava bem, a verdade é que é uma
época diferente, em que temos atletas diferentes e eles também têm atle-
tas diferentes.  Mas é curioso que as duas equipas mantiveram o seu núcleo
base, o que tornou os dois jogos bastante similares.  Agora, conseguimos
uma vitória engraçada num jogo não tão bonito de ver, porque se calhar na
cabeça tínhamos todos presentes algum desconforto por aquilo que foi a
não verdade desportiva da final que perdemos na época passada”. 

§cabinas

FLÁVIO FREITAS 

Carlos Resende pede apoio do público
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VINGADA A FINAL DA ÉPOCA PASSADA 

ABC/UMinho apura-se para
os oitavos da Challenge Cup
Pág. 24
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Madeira SAD consolida quinto lugar 
A equipa do Madeira Andebol SAD 
voltou ontem a impressionar, ao 
conquistar uma robusta vitória no 
reduto do Águas Santas, que permi-
tiu à turma funchalense consolidar o 
quinto lugar do campeonato, agora 
com três pontos de vantagem sobre 
o adversário de ontem, que nada 
conseguiu fazer para travar a 'garra 
madeirense'. 

Entrou bem o conjunto insular, 
liderado por Paulo Fidalgo, mas a 
jogar em casa o Águas Santas ainda 
conseguiu chegar ao intervalo em-
patado a doze bolas. 

Na segunda parte veio ao de 
cima a qualidade do Madeira SAD, 
que marcou 17 golos contra 10 do 
adversário, pelo que a partida ter-
minou com o triunfo da 'sociedade' 
por 29-22. 

Marítimo derrotado em casa 
Menos sorte teve a formação do 
Marítimo, que perdeu ontem em 
casa com São Mamede, por 27-35 
(9-18 ao intervalo). Com muitas 
baixas no plantei, os verde-rubros 
(8.°) nada conseguiu fazer perante 
o 2.° classificado. F.S. 
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Esfatia na Unha na Urde com a sult. 

ONA VIP 1 ENTEVISTA 

 

.ie 
ater com a ca eça no tecto 

O projecto do Madeira Andebol SAD 

está renovado e olha hoje de forma 

declarada para a formação, sem 

negligenciar a vertente competitiva, 

apostando em jogadores de qualida- 

de ímpar. Apesar do orçamento ser 

ridiculamente pequeno quando com- 

parado com os investimentos de 

FC Porto, Benfica, Sporting e ABC de 

Braga, o sonho é um dia chegar ao 

céu... com uma base madeirense. 
TEXTO FILIPE SOUSA 

FOTOS JOANA SOUSA/ASPRESS  

PELA PRIMEIRA, EM MUITOS ANOS, a equipa masculina do Ma-
deira Andebol SAD apresenta uma base compos-
ta apenas por jogadores forasteiros, ainda que al-
guns deles já estejam na Região há vários anos. 
Mas isto não significa que o atleta madeirense te-
nha sido 'esquecido'. Antes pelo contrário: o pro-
jecto conta com 15 atletas nascidos na Região, dez 
dos quais ainda com idade de júnior ou juvenil. 
Todos eles trabalham diariamente com os profis-
sionais, liderados por Paulo Fidalgo, técnico que 
regressou à 'sociedade madeirense', depois de ter 
trabalhado nas selecções jovens nacionais e na 
Associação de Andebol da Madeira. 

Em entrevista à MAIS, o treinador, nascido 
em Moçambique, que cresceu em Guimarães, 
mas que vive na Região há já 15 anos, apontou 
para o futuro e explicou a génese deste ambicio-
so projecto, que tem no topo da hierarquia Car-
los Pereira, presidente do Marítimo, que tam-
bém é o presidente da SAD do andebol madei-
rense, a quem Paulo Fidalgo tece elogios e ga-
rante ser um dos pilares do 'renascimento'. 

Para a Região voltar a ter um Madeira SAD 
competitivo em termos nacionais, como acon- 

tece, teria de obrigatoriamente recorrer a jo-
gadores nacionais? Não o poderia ter feito 
com uma base de atletas madeirenses? O Ma-
deira SAD é um projecto da Região Autónoma da 
Madeira, um projecto dos madeirenses, não só dos 
jogadores como também daqueles que acompa-
nham este desporto. Mas para jogarmos ao mais alto 
nível, mesmo ganhando e perdendo, há a questão da 
competitividade e o brio, que é obrigatório em todos 
os projectos regionais do calibre do Madeira SAD. E 
nesse sentido, julgo que era preciso demonstrar no-
vamente que a Madeira era competitiva mesmo pe-
rante os grandes emblemas nacionais. 

É por isso que o sete inicial é formado ape-
nas por jogadores que não são oriundos da 
Região? Sim, mas também é real que temos 15 
atletas nascidos na Região a treinar regularmen-
te com o Madeira SAD. São activos do presente, 
caso do Gonçalo Vieira, um jogador de eleição 
que dispensa apresentação, e do futuro, atletas 
que recrutámos dos juvenis e que queremos ca-
tapultar, mesmo sabendo que precocemente, 
acelerando os seus processos de desenvolvi-
mento, por forma a que a médio/longo prazo 
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MADEIRA ANDEBOL SAD 2015/2015 

Nome Anos C Anterior Naturalidade Observações 

Luís Carvalho 35 Madeira SAD Continental 8 Anos Madeira 

Yusnier Giron 31 Ismai Cuba Internacional A 

João Gonzalez 17 Júnior Bartolomeu Madeira 

Nelson Pina 30 SC Horta Continental Internacional A 

João Miranda 18 Júnior Bartolomeu Madeira 

Gonçalo Vieira 34 Madeira SAD Madeira 

Elias António 28 Ismai Angola Internacional A 

Nuno Carvalhais 20 Ismai Continental Internacional B 

Diogo Alves 17 Júnior Bartolomeu Madeira 

Nuno Silva 24 Madeira SAD Continental Internacional B 4 Anos Madeira 

Marco Gil 24 CS Marítimo Madeira 

Cláudio Pedroso 29 SL Benfica Continental Internacional A Madeira 

Ronaldo Barros 17 Júnior Académico Madeira 

Daniel Santos 30 Madeira SAD Continental Internacional B 4 Anos Madeira 

Francisco Martins 18 Madeira SAD Madeira 

António Freitas 18 Júnior Bartolomeu Madeira 

David Pinto 24 Passos Manuel Continental Internacional B 

Eduardo Pinto 22 Madeira SAD Madeira 

João Paulo 18 Júnior Bartolomeu Madeira 

Francisco Reis 16 Juvenil Madeira SAD Madeira Madeira SAD Juvenil 

Henrique Dias 17 Juvenil Académico Madeira Académico Juvenil 

Hugo Freitas 17 Júnior Marítimo Madeira 

Diogo Bento 17 Juvenil Bartolomeu Madeira Bartolomeu Juvenil 

Hugo Freitas 17 Juvenil Madeira SAD Madeira 

15 NATURAL RAM 3 Atletas Ainda Formação Juvenil 

DIOGO ALVES 
é uma das 
fortes apos-
tas de futuro 
do andebol 
madeirense. 

possam jogar ao mais alto nível, sendo titulares 
indiscutíveis, jogando de igual para igual com as 
melhores dos 'grandes' de Portugal. 

Mesmo sabendo que os orçamentos conti-
nuarão a ser díspares, comparativamente com 
esses 'grandes' de Portugal? Nunca funcionei 
com base em orçamentos. Se o tivesse feito ao lon-
go da minha vida desportiva, nem teria começado, 
nem colocaria objectivos de elevada dimensão. O 
FC Porto, Benfica e Sporting investem mais de um 
milhão de euros por época para ganhar títulos, 
mas não faço contas a isso, tenho objectivos, so-
nhos, juntamente com a administração da SAD, 
que não se derrubam com orçamentos. 

Tendo em conta um passado recente e as 
mudanças que têm acontecido, poderemos di-
zer que estamos a assistir ao renascimento do 
Madeira SAD? Creio que houve uma viragem 
evidente. A nossa administração decidiu que é 
muito importante o atleta madeirense. Que tem 
de ser projectado ao mais alto nível, colocado no 
mesmo padrão de exigência de todos os grandes 
jogadores do Madeira SAD. Para que isso aconte-
ça foi preciso um reajuste no trabalho, que esta-
mos a desenvolver desde o ano passado. É impor-
tante para a SAD ter atletas de referência, como 
são o Cláudio Pedroso, o Nuno Silva, o Luís Car-
valho, atletas que estão também a ajudar a poten-
cializar todos os atletas com qualidade da Região. 
Tenho a convicção que dentro de dois, três anos, 
muitos dos atletas madeirenses que trabalham 
diariamente connosco vão estar num Madeira 
SAD de alto rendimento. 

Depois de ter trabalhado nas 
selecções jovens nacionais 
e na Associação de Andebol da 
Madeira, Paulo Fidalgo regressou 
ao Madeira Andebol SAD 

dente Carlos Pereira, pelo dr. Rodolfo Ferreira e 
pelo professor Marco Costa. Tudo o que se pos-
sa conseguir de positivo é da responsabilidade 
destas pessoas. Mas também é preciso não es-
quecer o Governo Regional, que é um parceiro 
excepcional. Isto para dizer que a culpa nunca 
morre solteira, que uns têm mais responsabili-
dades que outros. Mas a este respeito, o que me 
apraz registar é que esses tempos passaram, que 
o Madeira SAD recuperou a sua credibilidade, fi-
nanceira e desportiva. Isso deve-se ao Governo, 
pelo apoio ao projecto, à nova equipa adminis-
trativa, que soube solucionar os problemas do 
clube, catapultando-o para o futuro, e também 
àqueles que trabalham diariamente, os treinado-
res e atletas. Esses três factores fazem com que 
hoje me sinta orgulhoso de estar neste projecto. 
No continente voltaram a dizer: cuidado com o 
Madeira SAD. Isso é um sinal positivo. 

Qual é a meta para esta época desportiva. 
Ficar logo atrás dos três 'grandes'? É muito di-
fícil, porque o ABC também tem um regime al- 

tíssimo de investimento. Para já fico orgulhoso 
quando, por exemplo, vamos ao Dragão Caixa, 
com o FC Porto, e dizem para ter cuidado com o 
Madeira SAD, numa partida que chegou ao in-
tervalo empatada. Ou então quando aos 43 mi-
nutos do jogo com o Benfica estávamos também 
empatados. Faltam-nos 17 minutos mas vamos 
chegar lá. É esse o nosso discurso, para os cre-
denciados, como também para os jovens madei-
renses, como o Marco Gil, o Diogo Alves ou o 
Ronaldo Barros... 

O Paulo Fidalgo está disposto a continuar à 
frente deste projecto? Estava a trabalhar com 
os melhores jovens portugueses na Federação 
de Andebol de Portugal, ligado às selecções de 
juniores e de juvenis B, bem como na Associa-
ção de Andebol da Madeira, com jovens madei-
renses, a tentar alavancar esta modalidade, 
criando outras forma de trabalho. Estava muito 
feliz e o meu regresso ao Madeira SAD aconte-
ceu, essencialmente, pela visão que o sr. Carlos 
Pereira, presidente do Marítimo. Ouvimos mui-
tas vezes no exterior dizer que existe alguma 
animosidade entre o presidente do Marítimo 
com o andebol, nomeadamente com o Madeira 
SAD, uma questão que me surpreende imenso. 
Eu regressei a este clube pelo projecto que me 
colocou na mesa, que tem cabeça, tronco e 
membros. Desde a vertente financeira, à cons-
trução desportiva. Nunca me irei esquecer do 
dia em que me disse que queria um Madeira 
SAD competitivo, a quebrar barreiras, que o 
queria colocar novamente no topo do andebol 

Mas não deveria ter sido sempre essa a gé-
nese do projecto do Madeira SAD? O que fa-
lhou para só agora estarmos neste patamar? 
Nunca deveria o Madeira SAD ter caído tanto, 
nem nunca deveria ter passado a viver com um 
discurso diário de luta pela permanência na I Divi-
são, posição que não deveria ter sido assumida, por 
muito que as condições fossem mínimas. Por si só 
esse discurso é um sinal de negatividade e de pres-
são desportiva. Era importante manter o projecto, 
pelo menos no seu trabalho, no seu rigor, na sua es-
sência, o mais elevado possível, o que não aconte-
ceu. O Madeira SAD caiu para patamares onde 
nunca tinha caído. Perdeu credibilidade em ter-
mos de competitividade, ao entrar em resultados 
muito díspares. Quando o Águas Santas vem à Ma-
deira e ganha por 16 golos de diferença está tudo 
dito. E não estou a falar do Porto, Benfica ou do 
Sporting. Deveria ter havido um maior equilíbrio, 
para que fosse mais fácil alavancar o projecto. 

De quem é a responsabilidade? ... por onde 
tudo começa. Sem estar a pisar muito no passa-
do, temos de pensar que qualquer projecto, 
quando avaliado, começa em quem o gere, em 
quem está a liderá-lo. Neste momento, os desti-
nos do Madeira SAD são liderados pelo presi- 
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ZONA VIP 1 E EV STA 

► nacional. Mesmo não tendo muito dinheiro, 
como fez questão também de explicar. 

Assim sendo, até onde poderá ir o Madeira 
SAD? Não posso falar numa vertente financeira e 
administrativa, mas na vertente desportiva e téc-
nica, no meu sonho, este Madeira SAD vai sempre 
em crescimento, até um dia bater com a cabeça no 
tecto. Aquilo que nós estabelecemos para o pri-
meiro ano, a época passada, foi criar de novo uma 
equipa competitiva, com muitas limitações finan-
ceiras, corrigindo os défices do passado, algo que 
foi altamente conseguido, com a cereja no topo do 
bolo a ser vivida numa quarta-feira, quando em-
patámos 20-20 com o Benfica. Neste segundo ano 
a exigência aumentou. O clube saneou-se finan-
ceiramente, o Governo continuou a sua aposta na 
modalidade e nós renovámos também a nossa fas-
quia. Queremos claramente entrar nos seis me-
lhores de Portugal, com a exigência de os confron-
tar ainda mais. De os poder vencer. 

Será possível nos próximos anos lutar pelo 
título nacional, mesmo que os 'grandes' de 
Portugal continuem a investir (muito) mais? 
Há aqui uma coisa importante que é saber qual 
será o suporte financeiro da SAD nos próximos 
anos, isto é, se o Governo Regional manterá a 
aposta na modalidade. Mas, acho, que o Madeira 
SAD, perspectivando um investimento dentro do 
actual, que para o ano estará ainda mais sólido, 
afinado e consolidado. Portanto, projectando um 
pouco o futuro, para o ano estaremos claramente 
a lutar pelos quatro melhores de Portugal. 

Que projecto lhe dá mais gozo: o Madeira 
SAD ou as selecções jovens de Portugal? Ado-
rei o trabalho de seleccionador nacional, tive 
muita pena de o deixar de fazer, gostava muito 
de um dia voltar a trabalhar na Federação, onde 

GONÇALO VIEIRA é referência do andebol regional. 

estão pessoas que admiro imenso, mas a minha 
grande paixão é o Madeira SAD. Dá-me um pra-
zer enorme ver o Madeira SAD ganhar e crescer. 

Disse que este projecto visa também fazer 
felizes aqueles que se deslocam ao Pavilhão 
do Funchal e que gostam do andebol. Porquê? 
A minha esposa e algumas pessoas mais próximas 
dizem que sou maluco mas a minha grande ale-
gria já nem é ganhar os jogos, é ver a exaltação dos 
apaixonados do andebol da Região, em torno das 
vitórias do Madeira SAD. Dá-me um prazer espe-
cial ver o pavilhão praticamente cheio e as pessoas 
felizes. Trabalho muito para que isso aconteça. 

E sente que os jogadores do Madeira SAD se 
identificam com o projecto, tal como a adminis-
tração e equipa técnica? Facilmente se percebe  

que o grupo de jogadores que foi recrutado pelo 
Madeira SAD está feliz. Sente muito este clube. 
Quando vejo um atleta como o Cláudio Pedroso, 
que tem mais de 100 internacionalizações, a feste-
jar golos como se fossem os melhores da vida dele, é 
contagiante, para mim e para quem está a trabalhar 
com ele. O nosso júnior Francisco Martins, de 18 
anos, no dia em que o Cláudio Pedroso foi contrata-
do ligou-me comovido a perguntar-me se iria mes-
mo jogar ao lado do Cláudio. A felicidade daqueles 
que estamos a tentar lançar ao mais alto nível, quer 
daqueles que vieram para o projecto com carreira 
feita é um factor de grande incentivo para conti-
nuarmos este trabalho. O Madeira SAD é já uma das 
equipas que mais treina em Portugal, cumprindo 
nove sessões de treino por semana, o que está a ser 
útil para todos. Dá-me um grande prazer ver esta 
harmonia e este trabalho. Sempre com um grau de 
exigência elevado. Não pode ser de outra maneira. 

Muitas vezes é discutido o retorno do inves-
timento público neste tipo de projectos des-
portivos. Como analisa esta situação? Não 
querendo ofender ninguém, sobretudo o mundo 
do futebol, para não sofrer represálias, acho que 
o projecto do Madeira SAD é o mais madeirense 
que pode haver. Pode ser um pouco forte dizer 
isto mas pergunto quantas equipas têm 15 atle-
tas a treinarem com regularidade num projecto 
de alto nível. Espero que vejam o trabalho que 
estamos a fazer em prol do futuro. 

Chegou há quinze anos ao Madeira SAD, para 
representar o clube enquanto atleta. Hoje é ca-
sado com uma madeirense, tem uma filha nas-
cida nesta Região. Sente-se já um madeirense? 
Eu nasci em Moçambique, foi criado em Guima-
rães mas sou mais madeirense do que moçambi-
cano ou vimaranense. Não tenho vergonha ne-
nhuma em dizer isto. Esta terra diz-me muito. 

Separados 'apenas' por 18 anos de diferença 

NUM PROJECTO QUE HOJE APOSTA deliberadamente na prata 

da casa, oferecendo aos atletas madeirenses a possibilidade de 

evoluírem de uma forma profissional, nada melhor do que saber 

pela boca de quem de direito se o Madeira SAD está (ou não) 

no caminho certo. Gonçalo Vieira, a cara mais conhecida do 

clube, já com 35 anos, e Diogo Alves, uma jovem promessa da 

modalidade (17 anos), reflectem esse exemplo. Estão 

separados por 18 anos mas revelam a mesma opinião e 

ambição. "Estou no Madeira SAD há 15 anos e entendo que 

este projecto está novamente no bom caminho. Por várias 

razões, o desporto sofreu um pouco num passado recente e 

o sector que mais saiu prejudicado foi a formação", 

começou por assinalar Gonçalo Vieira, como forma de 

explicar o facto da Região não ter hoje um jogador titular na 

equipa da SAD. "Neste momento não temos jogadores 

madeirenses à altura, isto se queremos ver o Madeira SAD 

num nível bastante elevado em termos competitivos. Mas 

isso não quer dizer que não tenhamos atletas de valor, que 

fazem já parte do projecto e que poderão ser num futuro 

próximo mais-valias. Temos jogadores muito novos a 

trabalhar no Madeira SAD e não tenho dúvidas de que o 

processo evolutivo e de construção das personalidades será 

muito maior por estarem no meio do desporto de alta 

competição", apontou o ponta esquerda, valorizando a "fase 

transitória que o clube está a viver". "Houve de facto uma 

interrupção ao nível da formação, não surgiram jogadores com 

aptidão para estarem a jogar ao mais alto nível mas a 

integração de jovens atletas, que aqui ganham diariamente 

experiência, fará com que dentro de alguns anos possamos ter 

jogadores nascidos na terra a competirem ao mais alto nível, 

como titulares, diante de equipas como o FC Porto, Benfica e 

Sporting. O objectivo tem de ser esse", considerou o atleta que 

já está a "passar o testemunho". "Nesta fase a minha vida o 

meu objectivo é transmitir tudo aquilo que aprendi aos mais 

novos, aproveitando o dia a dia. Quando acabar a época logo 

vejo se há mais ou não", disse o atleta, deixando no ar a 

hipótese de terminar a carreira enquanto jogador no final da 

corrente temporada. 

A experiência de Gonçalo Vieira contrasta com a juventude 

de Diogo Alves. "Estou a aprender imenso com os 

jogadores do sete inicial, atletas de referência a nível 

nacional, como o Elias António, Nuno Silva, Cláudio 

Pedroso, ou próprio Gonçalo Vieira. Não há nada melhor do 

isso. É com enorme prazer que treinamos e damos o nosso 

máximo, no sentido de captarmos todas as informações 

que recebemos dos mais velhos para que possamos 

melhorar o nosso rendimento", começou por referir este 

jovem de 17 anos, que vai conciliando os estudos — curso 

de desporto - com a prática desportiva quase profissional. 

"Tenho aulas da parte da manhã, dou treinos a miudinhos 

à tarde e depois trabalho na equipa principal", disse Diogo 

Alves, que sonha um dia impor-se como titular na 

`sociedade madeirense'. "O meu objectivo é trabalhar ao 

máximo nos próximos tempos e ganhar o meu espaço na 

equipa. Sinto que aposta do Madeira SAD na formação é 

evidente, que fazemos parte do projecto e isso motiva-nos 

a trabalhar ainda mais e com mais vontade", finalizou. 
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14 
Formação é aposta 
O Madeira Andebol SAD 

até pode não ter cofres 

cheios, mas sabe bem o 
que quer. E apesar do 

plantei 'estrangeiro' não 
esquece nativos. 
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ABC 
AFASTOU ODORHEI

NA TAÇA CHALLENGE
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 josé costa lima 

O
ABC/UMinho quali-
ficou-se ontem para 
a 4.ª eliminatória da 
Taça Challenge, con-

firmando o apuramen-
to europeu na receção ao 
Odorhei da Roménia. A 
equipa bracarense con-
quistou há uma semana, 
fora de casa, um impor-
tante triunfo e ontem, no 
Pavilhão Flávio Sá Leite, 
voltou a demonstrar que 
é melhor que o opositor 
nas quatro linhas, vingan-
do assim a derrota na fi-
nal da prova na época an-
terior frente ao mesmo 
Odorhei e com muitas 
queixas pelo meio à equi-
pa de arbitragem. 

O jogo de ontem não 
foi fácil para os acade-
mistas, tiveram alguns 
momentos menos posi-

tivos que, todavia, foram 
compensados com defe-
sas decisivas de Humber-
to Gomes e uma grande 
determinação ofensiva. 
O emblema minhoto pas-
sou por altos e baixos, mas 
esteve quase sempre na 
frente do marcador, à ex-
ceção de dois momentos 
(7’ e 17’) e por uma mar-
gem mínima favorável aos 
visitantes. A maior van-
tagem do ABC (três go-
los de diferença) apenas 
apareceu aos 27’, depois 
de três tentativas falha-
das, e até podia ter sido 
alargada para quatro, mas 
o melhor que os amare-
los conseguiram foi um
13-11 ao intervalo.  

Na 2.ª parte, e com sus-
pensões de 2 minutos de 
parte a parte, os homens 
de Carlos Resende nun-
ca perderam o sentido de 

orientação rumo à fase se-
guinte e novamente co-
mandados por um “su-
per” Humberto Gomes, 
mesmo com os romenos 
a ameaçar o empate. Nes-
sa fase de maior tremidei-
ra dos minhotos, apareceu 
a vontade suprema de es-
crever um final diferente 
e... feliz, consumado por 
um parcial de 22-17 a dar 
uma almofada de confor-
to a dez minutos do final. 
Até ao derradeiro apito, a 
inteligência do jogo luso 
sobrepôs-se a uma emo-
ção indesejada que podia 
deitar tudo a perder.    

Derrotado o campeão 
em título, mas ainda com 
a espinha atravessada na 
garganta pela derrota na 
Challenge em maio, a fi-
nal é um sonho que per-
manece bem vivo nes-
te ABC made in Europa. 

abc/uminho segue para a 4.ª eliminatória da taça challenge após nova vitória ante o odorhei 

Desforra em campo e o sonho fica mais perto 

Fábio Vidrago exibiu-se a grande nível neste duelo da 2.ª mão com o Odorhei da Roménia

Pavilhão Flávio Sá Leite, Braga

Árbitros: Ingvar Gudionsson (ISL) e 
Eydun Lindenskov (FAR)

ABC/UMinho 25
Humberto Gomes (GR), Fábio 
Vidrago (4), Hugo Rocha, Ricardo 
Pesqueira (2), Carlos Martins (2), 
Nuno Grilo (2) e Tomás Albuquerque 
(4).mJogaram ainda Diogo Bran-
quinho (5), Miguel Sarmento 
(1), Nuno Rebelo (4), Oleksander 
Nekrushets, João Pedro Gonçalves 
(1).)

Treinador: Carlos Resende

Odorhei 22
Petar Jokanovic (GR), Goce Ojleski 
(1), Andrei Mihalcea (2), Elemer 
Huba Talas (3), Andras Szasz 
(1), Chike Osita Onyejekwe (1) e 
Mitar Markez (3). Jogaram ainda 
Levente Szabo (GR), Adrian Sipos 
(2), Radu Cristian Ghita (4) e Goran 
Kuzmanoski (5).

Treinador: Emil Caba

Ao intervalo 13-11
Marcha do marcador: 04-04 (10 mi-
nutos), 08-08 (20), 16-13 (40), 22-18 
(50) e 25-22 (final). 

Carlos Resende, treinador do ABC/UMINHO 

«Mais com o coração»
Carlos Resende estava narturalmente satisfeito, em-
bora não eufórico após a passagem do ABC/UMinho 
à quarta eliminatória da Taça Challenge. O técnico 
volta a lembrar o objetivo de conquistar o troféu , mas 
lembra o poderio financeiro de outros emblemas. 

«Fizemos um jogo mais com o coração do que 
com a cabeça, mas é preciso lembrar que esta equi-
pa tem um orçamento três vezes superior ao nosso. 
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Carlos Resende elogiou apoio e pediu mais  

Público acedeu ao repto 
mas pavilhão não lotou   
O repto lançado durante a semana pela direção, 
equipa técnica e jogadores apontava para que o Flá-
vio Sá Leite voltasse a viver uma tarde como ou-
trora, onde não coubesse mais ninguém e o apoio 
não cessasse. É certo que os adeptos responderam 
em bom número à chamada dos principais inter-
venientes para o duelo com o Odorhei (a bancada 
central esteve praticamente cheia), mas foi insu-
ficiente para preencher todos os lugares do anfi-
teatro, pelo que a casa de ontem ficou-se pelo mi-
lhar de espectadores.

Se na Roménia, há uma semana, não houve um 
único adepto do ABC/UMinho nas bancadas, tam-
bém na partida da segunda mão não se vislum-
braram simpatizantes da formação do Odorhei: 
nesse aspeto particular fora das quatro linhas po-
de bem dizer-se que houve empate.   

«Foi engraçado ver assim o pavilhão, foi uma 
resposta interessante do público, mas gostáva-
mos que estivesse assim em todos os jogos», pe-
diu Carlos Resende, técnico do ABC/UMinho, no 
final da partida com o Odorhei e que valeu o apu-
ramento dos portugueses para a 4.ª eliminatória 
da competição. 
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Passámos uma eliminatória muito difícil, mas sa-
bíamos que tínhamos valor desportivo para vencer-
mos a competição na época passada. O nosso ob-
jetivo é ganhar a final, não é um sonho, apesar de 
sabermos que é difícil, porque há equipas como o 
Benfica, por exemplo. Se estamos a pensar nisso, 
mais vale irmos para casa», acrescentou o técnico 
dos bracarenses, lembrando que «já o ano passado 
queríamos vencer».

«Só não vencemos porque não tivemos outros ar-
gumentos que outras equipas têm...», deixou no ar o 
treinador português.   
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DESPORTO P.23

ABC VENCEU
ODORHEI
POR 25-22
E VINGOU DERROTA
DA ÉPOCA
PASSADA
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O ABC/UMinho passou à quar-
ta eliminatória da Challenge Cup
de andebol, ao vencer os rome-
nos do Odorhei por 25-22, num
jogo muito intenso e que vingou
a derrota na final da mesma
competição da época passada.
A equipa romena, com um or-
çamento cerca de quatro vezes
superior ao ABC, mostrou qua-
lidade, mas o ‘coração’ dos bra-
carenses foi mais forte. Ao in-
tervalo o resultado era de 13-11
para os bracarenses. Na segunda
parte, o equilíbrio manteve-se.
A maior diferença foi de cinco
golos (22-17), aos 49 minutos,
mas os romenos nunca se deram
por vencidos e recuperavam para
uma desvantagem mais curta,
mas sem nunca ameaçarem ver-
dadeiramente a vitória acade-
mista. JM

CHALLENGE CUP
ABC VENCEU ROMENOS
DO ODORHEI POR 25-22
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Em partida a contar para 9.ª
jornada do Campeonato Nacio-
nal da 2.ª Divisão - Zona Norte
(masculinos) o Marítimo foi der-
rotado em Santo António pela
Académica de São Mamede por
35 - 27. Ao intervalo o resultado
era já favorável à equipa conti-
nental, sendo que os madeiren-
ses já perdiam por 9-18. A partida
acabou por ser dominada pela
Académica de São Mamede num
jogo em que os madeirenses não
foram felizes e acabaram mesmo
por não conseguir os seus in-
tentos, perante um adversário
que foi notoriamente mais forte
e que mereceu a vitória. JM

II DIVISÃO
ANDEBOL DO MARÍTIMO
DERROTADO NO FUNCHAL
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Madeirenses conseguiram uma preciosa vitória no norte do país.

OMadeira SAD venceu na tar-
de de ontem a formação do
Águas Santas em partida a

contar para o Campeonato Na-
cional da I Divisão de Andebol
por claros 29-22.
Num jogo em que Cláudio Pe-

droso esteve imparável, ao mar-
car nove dos 29 golos que a
equipa madeirense marcou, a
equipa madeirense conseguiu
um resultado justo.
Ao intervalo, a formação do

Madeira SAD estava empatada
com os nortenhos a 12 golos.
No reatamento, os madeiren-

ses apareceram mais organiza-

Madeira SAD vitorioso diante do Águas Santas
dos e assumiram as despesas
da partida saindo para a frente
do marcador sem numa mais o
largar, isto perante um Águas
Santas que tudo fez para equili-
brar a partida mas que foi inca-
paz para o conseguir.
No final vitória da equipa ma-

deirenses que tem tudo de justa
como de merecida.
Pelos madeirenses marcaram

os seguintes jogadores: Cláudio
Pedroso (9), Nelson Pina (5),
Elias António (5), Daniel Santos
(4), Nuno Silva (4), David Pinto
(1) e Marco Gil (1). JM
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ANDEBOL
| Carlos Costinha Sousa | 

O Arsenal Andebol entra hoje
em campo com uma deslocação
a casa do Boavista, em partida
da nona jornada do Campeonato
Nacional de Andebol da II Divi-
são. A partir das 18 horas, os
bracarenses querem repetir a vi-
tória que alcançaram no último
fim-de-semana, em que conquis-
taram dois triunfos, em dois jo-
gos disputados a contar para
duas competições diferentes.

Para o responsável pelo clube,
Carlos Saraiva, os resultados do
último fim-de-semana demons-
tram que a equipa “começa a as-
similar os processos do novo
treinador” e que, por isso mes-

mo, a confiança é grande para o
encontro frente aos panteras.

“Sabemos que vai ser um jogo
complicado porque para nós, Ar-
senal Andebol, todos os jogos
são complicados. O Arsenal é
um alvo a abater. É uma equipa a
quem todas as outras querem
vencer. Por isso mesmo, as difi-
culdades são sempre redobra-
das”, referiu o dirigente despor-
tivo, acrescentando que, no en-
tanto, o objectivo é o triunfo:
“acredito que somos favoritos.
Temos mais qualidade de jogo e
de equipa. Mas reconhecemos a
valia do adversário e de que va-
mos ter dificuldades. Mas va-
mos dar o nosso melhor para
vencer esta partida e continuar a
luta pelos nossos objectivos”.

Asenal Andebol defronta o Boavista

“Vamos dar o nosso
melhor para vencer”

DR

Arsenal Andebol quer festejar nova vitória na deslocação a casa do Boavista
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TAÇA CHALLENGE
| Carlos Costinha Sousa | 

O jogo do tudo ou nada para
continuar na edição de 2015/16
da Taça Challenge, o ABC/UMi-
nho recebe, esta tarde, a forma-
ção romena do Odorhei, vence-
dora da competição na tempo-
rada passada, e anda no ar um
sentimento de vingança e de re-
posição da justiça, face à derrota
escandalosa averbada pelos bra-
carenses na final da edição pas-
sada da competição.

Os academistas não esquece-
ram (e não é fácil esquecer) o
que se passou na final da Taça
Challenge 2014/2015 e estão
com ‘sede de vingança’. Numa
eliminatória a duas mãos, a pri-
meira parte desta ronda já aca-
bou por repor, em parte, a justiça
nos confrontos dos barcarenses
com os romenos. Em casa do
Odorhei, a vitória do ABC/UMi-
nho chegou com um golo apon-
tado por Fábio Vidrago a um se-
gundo do fim.

A vingança serve-se fria e parte
dela já está assegurada pelos
academistas. Agora, segue-se a
segunda parte desta eliminató-
ria, com um jogo que se espera
difícil, como referiram Carlos

Resende e Pedro Seabra na ante-
visão à partida, mas em que os
academistas querem mostrar to-
da a sua qualidade para assegu-
rar um novo triunfo sobre os ro-
menos e o consequente apura-
mento para a próxima fase desta
competição europeia.

Para tal, o ABC/UMinho quer

replicar hoje, a partir das 17 ho-
ras, no Pavilhão Flávio Sá Leite,
o ‘inferno’ que a catedral do an-
debol nacional já foi em anos
passados, com dois mil adeptos
a lotarem completamente o míti-
co espaço desportivo, num apoio
e incentivo total aos academistas
na luta contra os romenos.

Repor a justiça...
mais uma vez
ABC/UMINHO recebe hoje o Odorhei, pelas 17 horas, e quer repor a justiça
que andou ‘desaparecida’ na edição passada da Taça Challenge.

DR

Academistas querem somar nova vitória sobre o Odorhei na Taça Challenge
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Madeira SAD tem teste 

difícil com o Águas Santas 
A recepção do Águas Santas ao 
Madeira SAD concentra as aten-
ções desta 13.a  jornada do Campeo-
nato Fidelidade Andebol 1. Isto 
porque, devido à participação do 
ABC e Benfica na Challenge Cup, 
as duas partidas em que deviam 
participar águias e bracarenses 
foram adiadas para o dia 2 de De-
zembro. 

Na Maia, o Águas Santas, sexto  

com 26 pontos, recebe o Madeira 
SAD, um lugar acima e mais um 
ponto, numa partida promete 
emoção. O jogo tem início ás 18 
horas. 

Marítimo joga em casa 
Por sua vez, o Marítimo, com 
muitas baixas, recebe às 15 horas 
a visita do São Mamede, partida 
da II Divisão masculina. 
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município minhoto vai homenagear perto de mil atletas e associações  

 

A 
Câmara Municipal 
de Fafe agendou 
para esta tarde, no 
Pavilhão Multiusos, 

a "Festa do Desporto 2015", 
da qual fazem parte a en-
trega de prémios, ativida-
des desportivas, mostra 
de associações desporti-
vas, num total de cerca de 
1.000 agraciações a atle-
tas e associações.

Neste evento será pres-
tada uma homenagem a 
alguns atletas da Cercifafe 
que conquistaram recen-
temente títulos mundiais 
na África do Sul, em des-
porto adaptado. Também 
com conquistas interna-
cionais, será sublinhado 
o desempenho desporti-
vo das atletas de patina-
gem artística do Grupo 

Nun`Ávares.
A partir das 14h30, o 

Pavilhão Multiusos vai ser 
palco de diversas ativida-
des desportivas, demons-
trações e a célebre entrega 
de prémios. Vão decorrer 
diversas demonstrações 
práticas de andebol, bas-
quetebol, BTT, cicloturis-
mo, dança, futebol, futsal, 
golfe, jogos de tabuleiro, 

karaté, kickboxing, patina-
gem, ténis e ténis de me-
sa para todos que queiram 
participar.

As comemorações ter-
minam com a entrega de 
prémios às camadas jo-
vens, seniores e veteranos, 
atletas individuais e ain-
da o “Prémio Não À Vio-
lência” e “Prémio Mérito 
Desportivo”.

"Festa do Desporto" hoje em Fafe
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Andebol (Taça challenge)

Benfica vence
turma islandesa
O Benfica venceu, ontem, por 28-26, o IBV Vest-
mannaeyjar, da Islândia, num jogo em que pa-
receu surpreendido com a qualidade dos islan-
deses, conseguindo contudo, vencer na primeira 
mão da terceira eliminatória da Taça Challenge 
de andebol. Os encarnados jogaram no pavilhão 
da Luz, mas na condição de visitante.
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 Pedro Vieira da Silva

A 
catedral do ande-
bol (que hoje de-
verá registar casa 
cheia), como é ape-

lidada por muitos adeptos 
da modalidade e, sobre-
tudo, pelos simpatizan-
tes do ABC/UMinho, será 
palco, esta tarde, a par-
tir das 17h00, de um jo-
go especial. Muito espe-
cial, sublinhe-se. 

Frente a frente estarão 
os dois finalistas da últi-
ma edição da Taça Chal-
lenge – ABC/UMinho e 
os romenos do Odorhei – 
e só isso bastaria para dar 
ao jogo um certificado de 
qualidade. Mas há mais...

Todos os amantes da 
turma academista e tam-
bém os que seguem, aten-
tamente, o andebol, se re-
cordam da forma como a 
turma lusa perdeu a Ta-
ça Challenge para os ro-
menos, na época passada.

Uma exibição desastro-
sa de uma dupla de arbi-
tragem da Macedónia no 
embate disputado na cida-
de de Odorheiu derrotou o 
ABC/UMinho, que amea-

ABC/UMinho-Odorhei joga-se a partir das 17h00

Finalistas da Taça Challenge
hoje na catedral do andebol

çou mesmo abandonar as 
provas europeias. Isso não 
aconteceu e, esta época, o 
sorteio ditou que os rome-
nos fossem, de novo, ad-
versário do ABC/UMinho 

que, na primeira mão, ba-
teram o adversário de ho-
je, na Roménia, por 25-24.

Hoje, os minhotos que-
rem carimbar a passagem 
à ronda seguinte.

D
M

Andebolistas do ABC/UMinho desejam que o Sá Leite esteja cheio de adeptos academistas
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ABC RECEBE ODORHEI
O ABC/UMinho recebe, esta 
tarde (17h00), o Odorhei, em 
partida relativa à terceira 
eliminatória da Taça Challenge. 
Vencer é a palavra de ordem.
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ABC/UMinho
quer ajustar
contas com Odorhei

DESPORTO P.29
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FUTEBOL
I Liga, 11.ª jornada: Vitória de
Setúbal-União da Madeira,
às 17h00 no Estádio do Bon-
fim; Boavista-Guimarães
(18h30 SportTV1); Tondela-
FC Porto (20h45 SportTV1).
Campeonato Nacional de Ju-
niores, Zona Sul, 13.ª jorna-
da: Nacional-Académica, às
15h00 no Cristiano Ronaldo
Campus Futebol.
Divisão de Honra Regional,
6.ª jornada: São Vicente-Por-
tosantense, às 15h00 no
Campo dos Juncos; Bairro
da Argentina-Pontassolense,
às 16h00 no Estádio Câmara
de Lobos; 1.º Maio-Marítimo
C, às 16h30 no Campo do
Palheiro Ferrreiro.
I Divisão Regional, 3.ª jorna-
da: Ribeira Brava-Xavelhas,
às 16h00 no Campo da Pon-
ta Sol; CF Formação da Ma-
deira-Sporting Porto Santo,
às 16h00 no sintético do
Centro Desportivo da Madei-
ra na Ribeira Brava; Carva-

lheiro-Andorinha, às 16h00
no Campo Adelino Rodri-
gues.

ATLETISMO
Meia Maratona do Porto San-
to, Mini Maratona “José Lino
Pestana” e Campeonato Re-
gioanl de Estrada, às 10h00
na marginal do Porto Santo.

BASQUETEBOL
Liga Masculina: CAB Madei-
ra-FC Porto, às 16h00 no pa-
vilhão da Nazaré.
Campeonato Nacional de
Basquetebol em Cadeira de
Rodas: A equipa “Os Espe-
ciais” defrontam o APD Lei-
ria, às 17h00 em Lisboa.

ANDEBOL
I Divisão Masculina, 13.ª jor-
nada: Águas Santas-Madeira
SAD, às 18h00 no Pavilhão
de Águas Santas.
II Divisão Masculina, 9.ª jor-
nada: Marítimo-São Mame-

de, às 15h00 no pavilhão de
Santo António.
HÓQUEI EM PATINS
III Divisão Masculina, zona
norte, 10.ª jornada: Maríti-
mo-Fão, às 17h00 no pavi-
lhão dos Barreiros.

PADEL
5.º Open da Madeira, para
atletas seniores, nos campos
de padel do Top Center.

JUDO
V Torneio Comendador Gas-
tão Fernandes, com Torneio
de Equipas Infantis e Inicia-
dos, Torneio Cadetes e Tor-
neio Absoluto, a partir das
10h00, no Dojo da APEL.

TODO-O-TERRENO
Piloto madeirense Alberto
Rosário integra “Team Tan-
queluz” que disputa as “24
horas TT de Fonteira 2015”,
com largada pelas 14h00, na
vila alentejana de Fronteira. 

Agenda desportiva
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Madeira SAD tem hoje um teste difícil em casa do Águas Santas, na Maia. 

©
 J

M

OMadeira SAD joga hoje na
Maia frente ao Águas Santas,
em jogo da 13.ª jornada do

Campeonato de Andebol 1. Uma
partida entre duas equipas que
estão nos seis primeiros lugares
e ambicionam ficar no topo da
classificação. O Madeira SAD é
quinto com 27 pontos, logo se-
guido dos maiatos com menos
um ponto. Para além deste apa-
rente equilíbrio, a equipa de
Paulo Fidalgo já não vence em

Madeira SAD joga na Maia

casa do Águas Santas desde há
quatro anos. Prevê-se pois um
jogo muito complicado para o
Madeira SAD que vai enfrentar
uma equipa difícil a jogar em
casa e dotada de jogadores que
fazem a diferença como Pedro
Cruz, o melhor marcador dos
últimos campeonatos, e Telmo
Ferreira na baliza (ex-Madeira
SAD). Já o Marítimo é anfitrião
do São Mamede, em jogo da II
divisão - Zona Norte.
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  ANDEBOL

FUTEBOL CLUBE DO PORTO DEFRONTA O MAIA 
EM VISEU
O Pavilhão Cidade de Viseu recebe este do-
mingo um jogo a contar para o principal 
campeonato português de Andebol.
O espaço desportivo viseense recebe a 13ª jor-
nada do Campeonato Fidelidade, com a presen-
ça do líder, Futebol Clube do Porto, e 10º clas-
sificado, Maia-ISMAI. Os dragões seguem na 
frente com 36 pontos em 12 jogos, totalmente 
vitoriosos na competição, e defrontam em Vi-
seu o Maia, equipa com 17 pontos, depois de 
duas vitórias, um empate e nove derrotas.

O jogo, marcado para as 18h00, terá trans-
missão televisiva no Porto Canal, e é o re-
gresso a Viseu do Futebol Clube do Porto, 
clube que domina a modalidade, e que nos 
últimos cinco anos ganhou cinco dos 20 tí-
tulos que detém no seu historial.
A última vez que os dragões estiveram em 
Viseu foi em 2014, no XVI Torneio Interna-
cional de Viseu, competição que acabaram 
por vencer, ao derrotaram, na final, o Ma-
deira SAD, por 28-20.

FC Porto jogou em 2014 a final do Torneio Internacional de Viseu

Fo
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 G
il 
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s
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P.35  ANDEBOL
LÍDER F.C. PORTO 
JOGA NO FONTELO
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Andebol a dobrar
no Antoine Velge

A formação vitoriana 
mostra-se este fi m-de-

-semana em dois jogos. No 
sábado, a partir das 11 ho-
ras, o recinto sadino serve 
de palco ao desafi o entre 
os infantis do Vitória e do 
União e Progresso, Azeitão, 
a contar para a 2ª fase do 
torneio de abertura.

No domingo, às 16 ho-
ras, entram em campo as 
equipas de iniciados do 
Vitória e do Independen-
te Torrense, para um jo-
go relativo ao campeona-
to nacional.  
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Iniciadas academistas 
destacadas em primeiro 

No passado sábado, a 
equipa de andebol de infan-
tis da Associação Académica 
de Espinho deslocou-se ao 
pavilhão do Arsenal de Ca-
nelas, de onde regressou com 
32 golos marcados e apenas 
oito sofridos. Já as juvenis 
academistas, na deslocação a 
São Pedro do Sul, não conse-
guiram vencer a Academia 
de Andebol, e perderam por 
cinco golos (23-19). 

No domingo, a Nave 
Polivalente de Espinho, as 
iniciadas e as juniores joga-
ram contra o Vacariça e o 
Salreu, e venceram por 25-19 
e 22-18, respetivamente. 

Juniores - Sara Silva, Re-
gina Rocha (1 golo), Rafaela 
Silva, Sofia Mota (1), Mariana 
Sousa (2),Inês Almeida (1), 
Viviana Silva (6), Rita Mota, 
Fabiana Moreira (6), Sara 
Moutinho (1), Leonor Gon-
çalves (3), Rita Pinho, Bárba-
ra Malta, Inês França (1) e 
Maria Mota. Treinador: Ade-
lino Pinto. 

Juvenis - Sara Silva, Re-
gina Rocha, Sofia Mota, 
Mariana Sousa (5 golos), Inês 
Almeida, Rita Mota (1), 
Viviana Silva (5), Sara Mou-
tinho, Leonor Gonçalves (4), 
Maria Cálix, Bárbara Malta, 
Maria Mota, Fabiana Moreira 
(2) e Inês França (2). Treina-
dor: Miguel Barbosa. 

Iniciados - Maria Cálix,  

Renata Couto (11 golos), 
Silvana Lopes, Luisa Olivei-
ra, Mariana Valente, Ana Ri-
beiro, Maria Pimenta, Maria 
Catarino (1), Carolina Lou-
reiro (5), Rita Gomez (3), Cla-
ra Bohnke, Ana Silva, Sofia 
Gonçalves (5) e Rita Correia. 
Treinador: Gustavo Silva. 
• Infantis - Luna Gomes, 
Lara Marques, Iris Marques, 
Ana Pereira (1 golo), Maria 
Carvalho (1), Inês Ramos (1), 
Francisca Cardoso (4), Raquel 
Tavares (1), Maria Sousa, Lia 
Gomes (5), Joana Campos 
(11), Luana Ferreira (1), Ana 
Branco (6) e Maria Venâncio 
(1). Treinador: Adelino Pin-
to. 

No próximo fim-de-sema-
na realizam-se os seguintes 
jogos: 

Alavarium-Académica de 
Espinho (juniores femininos), 
domingo, às 17h30, no Pavi-
lhão do Alavarium, em Avei-
ro; Monte-Académica de Es-
pinho (iniciados femininos), 
domingo, às 15 horas, no Pa-
vilhão do Monte, na Murto-
sa; Académica de Espinho-
LAAC (infantis femininos), 
domingo, às 10 horas, no Pa-
vilhão Arquiteto Jerónimo 
Reis, em Espinho; Feirense-
Académica de Espinho (minis 
femininos), domingo, às 13 
horas, no Pavilhão da La-
vandeira, em Santa Maria da 
Feira. 
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Andebol tigre interage 
com a Cerciespinho 

A equipa de andebol 
sénior do Sporting Clube de 
Espinho vai realizar no sába-
do, entre as 10 e as 11 horas, 
na Nave Polivalente de Espi-
nho, um convívio com os 
utentes da Cerciespinho. Tra-
ta-se de uma iniciativa que 
visa promover a integração 
da pessoa com deficiência na 
modalidade, além de promo-
ver o espirito de solidarieda-
de e de entreajuda entre os  

jogadores tigres. 
Na iniciativa do Sporting 

Clube de Espinho estarão pre-
sentes, entre outros, o presi-
dente da Câmara Municipal, 
Pinto Moreira, o presidente 
da Federação de Andebol de 
Portugal, Ulisses Pereira, o 
embaixador do andebol dos 
tigres, David Tavares e o pre-
sidente do Sporting Clube de 
Espinho, Bernardo Gomes de 
Almeida. 
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venis tigres 
acendem ao sego 
lugar de andebol 

A equipa de andebol de 
seniores masculinos do Spor-
ting Clube de Espinho sofreu 
a sua primeira derrota no 
Campeonato Nacional da 3.' 
Divisão, no sábado, no Pavi-
lhão Municipal Napoleão 
Guerra, em Cassufas (Anta), 
ante o Beira Mar, por 28-29 
(12-11 ao intervalo). 

Por sua vez, a equipa de 
juniores masculinos bateu 
o CAIC por 37-26 (17-11 ao 
intervalo), em encontro a 
contar para o Campeonato 
Nacional da 2.' Divisão. 

A equipa de juvenis 
masculinos do Sporting de 
Espinho foi a Moimenta da 
Beira vencer os locais por 
31-38 (19-21 ao intervalo), 
em partida a contar para o 
Campeonato Nacional da 
1.' Divisão. 

Os tigres, ao fim da pri-
meira volta, ocupam o se-
gundo lugar da tabela clas-
sificativa, atrás do Futebol 
Clube do Porto. 

Os iniciados masculinos 
do Sporting Clube de Espi-
nho sofreram uma derrota, 
em casa, ante o Feirense 'A', 
por 16-28 (7-17 ao interva-
lo), em jogo do Campeona-
to Nacional. 

A equipa de infantis mas-
culinos do Sporting Clube de 
Espinho, goleou a Sanjoa-
nense 'B' por 43-7 (24-2 ao 
intervalo). 

Por fim, as duas equipas 
de minis do Sporting Clube 
de Espinho defrontaram-se, 
com a equipa 'B' a levar a 
melhor sobre a equipa 'A',  

por 33-29 (14-9 ao intervalo). 
Seniores - Tiago Sousa, 

Vitor Pereira e João Ribeiro 
(guarda-redes); Pedro Al-
meida (1 golo), João Domin-
gues (5), André Machado (3), 
André Sousa (5), Manuel 
Sousa (1), João Pinhal, Bruno 
Antunes (2), Francisco Lopes, 
Filipe Lagarto (3), Filipe 
Meneses (1), Ricardo Soares 
(4), Gustavo Silva e Tiago 
Ferreira (3). Treinador: Pedro 
Lagarto. 

Juniores - João Pereira e 
Hugo Costa (guarda-redes); 
Jorge Ferreira, Tiago Guedes 
(7 golos), António Pinto (8), 
Francisco Lopes (3), José Cruz 
(1), José Caetano, Tiago 
Ferreira (12), Tiago Pereira 
(5) e Ivo Bernardo (1). Treina-
dor: Leonel Santos. 

Juvenis - João Castro e 
Francisco Vasconcelos (guar-
da-redes); Jorge Ferreira (2 
golos), João Póvoa (11), Tiago 
Fonseca, Tiago Guedes (2), 
António Pinto (7), Ricardo 
Silva (1), José Cruz (4), José 
Caetano, Tiago Soares (1), 
João Furtado (9) e Ivo Ber-
nardo (1). Treinador: Mário 
Lopes. 

Iniciados - Ruben Aguin-
cha (2 golos) e Bruno Aguiar 
(guarda-redes); Filipe Fer-
reira (1), João Félix (2), Sérgio 
Maganinho (1), Pedro Salva-
dor (2), André Sousa (2), 
Ricardo Silva (2), Bruno Lou-
renço (1), Bruno Castro, Ma-
nuel Melo, Manuel Campos, 
Goncalo Pinto, Frederico 
Queirós (2) e Nuno Lima (1). 
Treinador: Vítor Pinhal.  

reira (1), João Pinheiro (3), 
Ricardo Maganinho (5) e 
Ruben Tavares (12). Treina-
dor: José Aguincha. 

Minis (equipa B) - Pedro 
Gouveia, Gabriel Pinto, Gon-
çalo Rodrigues (2 golos), Gon-
çalo Soares (1), Gonçalo Bas-
tos (1), Francisco Loureiro 
(11), João Pereira (9), Tiago 
Sousa (8) e Alexandre Monte-
negro (1). Treinador: Rui Cor-
deiro. 

Próximos jogos: 
Académica de Coimbra-

Sporting de Espinho (seniores 
masculinos), sábado, às 16 
horas, no Pavilhão Universi-
tário N.° 3, em Coimbra; 
Sporting de Espinho-Feirense 
(juniores masculinos), domin-
go, às 17 horas, na Nave 
Polivalente de Espinho; In-
festa-Sporting de Espinho (ju-
venis masculinos), sábado, às 
16 horas, na Escola Secundá-
ria Abel Salazar, em S. Ma-
mede Infesta; Avanca-Spor-
ting de Espinho (iniciados 
masculinos), domingo, às 15 
horas, no Pavilhão Comen-
dador Adelino D. Costa, em 
Avanca; Alavarium-Sporting 
de Espinho (infantis masculi-
nos), sábado, às 11h45 no Pa-
vilhão do Alavarium, em 
Aveiro; S. Paio de Oleiros-
Sporting de Espinho 'A' 
(minis masculinos), domin-
go, às 15 horas, no Pavilhão 
de S. Paio de Oleiros; Sporting 
de Espinho 'B'-Feirense 'B' 
(minis masculinos), domin-
go, às 11 horas, na Nave 
Polivalente de Espinho.  

Infantis - Gonçalo Lou-
reiro (guarda-redes); Filipe 
Ferreira (8), Igor Duarte (5), 
João Félix (5), Bernardo Cos-
ta (3), Sérgio Maganinho (1), 
André Sousa (6), Miguel Lou-
reiro, Emílio Figueiras (3), 
Nuno Pinto (2), Diogo Ta-
vares (1), Gonçalo Silva (4), 
Ruben Tavares (4), Tiago Fon-
seca (1), Luís Relvas e Vasco 
Brandão. Treinador: Hugo 
Valente. 

Minis (equipa A) - Fran-
cisco Oliveira, Diogo Pereira, 
Diogo Tavares (4 golos), Gon-
çalo Carvalho (3), Gonçalo 
Rodrigues (1), Gustavo Fer- 
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 Ò andebol

seniores mascuLinos da sir 
Perdem na taça de PortuGaL

Os seniores masculinos de andebol 
da SIR 1.º de Maio ficaram muito perto 
de “fazer Taça”, ao perderem frente ao 
AC Sismaria, que lidera a sua zona da 
II Divisão, por apenas um golo (24-25), 
sofrido nos segundos finais, em partida 
a contar para a 2ª eliminatória da Taça 
de Portugal. Após uma excelente par-
tida disputada por duas equipas com 
aspirações totalmente diferentes e que 
militam em escalões diferentes, refira-se 
que este resultado foi injusto para as co-
res da SIR 1.º de Maio, que chegou a 
estar a ganhar por quatro golos, após 
um início de segundo tempo avassala-
dor dos jovens marinhenses. Porém a 
fortíssima equipa adversária nunca se 
entregou e acabou por arrancar o triun-
fo no último lance do jogo. Isto numa 
partida arbitrada pela melhor dupla 
nacional, os marinhenses Ivan Caçador 
e Eurico Nicolau, que estiveram em al-
tíssimo nível. Foi um verdadeiro hino de 
propaganda à modalidade, com três 
equipas em muito bom plano.

Após assistir a este jogo ficam, cla-
ramente, reforçadas as esperanças na 
hipótese de um apuramento da SIR 1.º 
de Maio, orientada por André Lage, 
para a fase seguinte do campeonato de 
seniores masculinos da III Divisão, cujo 
início está marcado para o próximo fim 
de semana, recebendo o Samora Cor-
reia, no sábado, pelas 18h. 

 Ò seNiores FemiNiNas 

somam mais um triuNFo traNQuilo

As seniores femininas prosseguem 
invictas na II Divisão Nacional, depois 
de vencerem o Oliveira de Frades por 
21 golos de diferença. No próximo sá-
bado, a SIR 1º de Maio terá uma deslo-
cação até à Batalha em jogo agenda-
do para as 19h.

Nos escalões de formação, as ju-
niores femininas jogaram na Costa de 
Caparica, onde defrontaram o Quinta 
Nova, apresentando-se desfalcadas de 
algumas atletas habitualmente titula-
res, casos de Isabel Cardoso e Joana 

Espinha, mas já com o reforço Tânia 
Marques, que regressou ao clube de 
origem, após iniciar a época no Colé-
gio João de Barros. O início da partida 
foi difícil para a SIR 1º de Maio, com 
muitos desperdícios na finalização, 
mas acabaria por vencer por 31-17, 
somando mais 3 pontos e mantendo o 
3.º lugar.

Quanto aos restantes escalões, os 
juvenis masculinos perderam em casa, 
frente ao Sismaria, por 17-35. Os ju-
venis femininos, também perderam em 
casa, frente à Juve Lis, por 23-25. Os 
iniciados masculinos foram derrotados 
na visita ao Sismaria, por 41-36. Os 
infantis masculinos, que voltaram a 
evidenciar uma evolução assinalável, 
jogaram em Alcobaça, e ganharam 
ao D. Fuas, por 43-8, e ao Cister, por 
23-8. Finalmente, as infantis femininas, 
jogaram na Nazaré, voltaram também 
elas a demonstrar evolução, acabando 
por perder frente ao Alcanena, por 
34-8 e ao D. Fuas, por 15-19. ß
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CaMpeoNato NaCioNal de seNiores MasCuliNos

sanjoanense continua sem vencer
Fermentões, 23

sanjoanense/mário rui LDa, 22

Jogo no Municipal Arq. F. Távora, em 
Fermentões.
Árbitros: Nuno Francisco e Cristiano Grave.
Fermentões: Tiago Cunha, Luís Peixoto, 
Paulo Santos, Hélder Cunha, João Car-
valho, João Martins, Raul Nunes, Carlos 
Fernandes, João Barbosa, Bruno Silva, 
João Roque, Armando Silva, Bruno Lemos.
Treinador: José Vieira.
Sanjoanense/Mário Rui Lda: Ricardo 

Gaspar, João Silva, Hélder Fonseca, Fábio 
Fernandes, Xavier Costa, Hugo Terra, Fa-
bian Scheck, Ricardo Pinho, Emanuel Silva, 
Pedro Amorim, Rui Rodrigues, Eduardo 
pereira, António Brandão, Ricardo Pinho, 
Rúben Silva.
Treinador: Nuno Baptista.
Ao intervalo: 12-14.

Ainda não foi desta que 
a Sanjoanense venceu para o 
campeonato, cedendo, desta 
feita, na sua deslocação a 

Guimarães para defrontar o 
Fermentões.

Foi um encontro bastante 
equilibrado, com a formação 
alvinegra a conseguir contra-
riar o jogo dos locais, que ao 
intervalo perdiam com os ho-
mens de Nuno Baptista (12-14).

Na segunda parte a par-
tida manteve o mesmo ritmo, 
mas a igualdade a 20 golos 

acabou por ditar a mudança 
no comando do marcador, com 
o Fermentões a passar para 
a frente e a vencer o encon-
tro, ainda que pela margem 
mínima.

De salientar mais uma ex-
celente exibição individual de 
Ricardo Pinho, que foi o melhor 
marcador do encontro, com 11 
golos apontados.

7.ª jornaDa

S. Bernardo 36-35 Gaia
Estarreja - Modicus Sandim

Boavista 22-25 Xico Andebol
Marítimo Madeira 26-28 Arsenal

FC Porto B 27-41 Stº Tirso
SP Oleiros 29-35 S. Mamede

Fermentões 23-22 Sanjoanense 

 P    J     V   E   D  GM-GS
1 Santo Tirso 21 7 7 0 0 235 190
2 S. Bernardo 19 7 5 2 0 219 192
3 Sao Mamede 17 7 5 0 2 208 187 
4 Arsenal 17 7 5 0 2 197 180 
5 Fc Gaia 15 6 4 1 1 168 156 
6 Fermentões 15 7 4 0 3 205 197 
7 M. Madeira 12 5 3 1 1 141 129 
8 Estarreja Ac 12 5 3 1 1 134 131 
9 Fc Porto ‘B’ 12 7 2 1 4 198 224 
10 S.P. Oleiros 9 7 1 0 6 158 185 
11 Boavista Fc 9 7 1 0 6 169 206
12 X. Andebol 9 7 1 0 6 182 200
13 Sanjoanense 9 7 0 2 5 179 197
14 Modicus 8 6 1 0 5 149 168

jornaDa 8

Gaia - SP Oleiros
Modicus - S. Bernardo

Xico Andebol - Estarreja
Arsenal - Fermentões

Stº Tirso - Marítimo Madeira
S. Mamede - FC Porto B
Sanjoanense - Boavista
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Campeonato Nacional 

da 2.ª Divisão de 
Juvenis Masculinos

NeM desFalCada a 
equipa Cede

aCaDémiCo Viseu, 23
sanjoanense, 30

Mesmo com a equipa algo 
desfalcada, a Sanjoanense al-
cançou uma excelente vitória na 
deslocação a Viseu. Com este 
resultado, os alvinegros deram 
uma prova cabal que todos estão 
prontos para o campeonato e 
com vontade de, jogo a jogo, 
lutar pelo ambicioso objetivo de 
subida. A Sanjoanense continua 
invicta, somando sete vitórias no 
mesmo número de jogos.
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taça de portuGal de seNiores MasCuliNos – 2.ª eliMiNatória

Vitória dá passagem à próxima eliminatória
sanjoanense/mário rui LDa, 22

boaVista, 16

Jogo no Pavilhão das Travessas.
Árbitros: André Nunes e Rúben Maia.
Sanjoanense/Mário Rui Lda: Ricardo Gas-
par, João Silva, António Brandão, Hélder 
Fonseca, Hélder Santos, Xavier Costa, 
Hugo Terra, Fabian Scheck, Pedro Morais, 
Rui Costa, Emanuel Silva, Pedro Amorim, 
Rui Rodrigues, Eduardo Pereira, Ricardo 
Pinho, Rúben Silva.
Treinador: Nuno Baptista.
Boavista: Alberto Silva, Tiago Nunes, 
João Silva, Duarte Gonçalves, Bruno Silva, 
Armando Costa, Delfim Silva, João Carmo, 
Pedro Santos, Filipe Lopes, Rui Duarte, 
Eduardo Moreira, Paulo Rainha, Rúben 

Moreira, Paulo Rodrigues, César Couto.
Treinador: Franclim Cardoso.
Ao intervalo: 12-10.

A Sanjoanense venceu o 
Boavista e conseguiu a passagem 
aos 16 avos de final da Taça de 
Portugal.

A jogar em casa, o conjunto 
alvinegro controlou sempre a 
partida e mesmo desfalcado de 
alguns jogadores importantes 
a equipa de Nuno Baptista che-
gou a ter ao longo do encontro 
vantagens de quatro e seis golos. 

Contudo, alguns momentos 
de desatenção permitiam que o 
Boavista conseguisse reduzir a 
diferença para dois golos. Mas 
o espírito alvinegro acabou por 
se evidenciar e, mesmo não 
jogando ao seu melhor nível, a 
Sanjoanense conseguiu vencer, 
alcançando um triunfo importan-
te e moralizador.

Na próxima eliminatória da 
Taça de Portugal, agendada para 
8 de dezembro, a Sanjoanense 
desloca-se ao recinto do CD 
Marienses.
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   P J V E D GM GS 
Santo Tirso 21 7 7 0 0 235-190
S. Bernardo 19 7 5 2 0 219-192
S. Mamede 17 7 5 0 2 208-187
Arsenal  17 7 5 0 2 197-180  
FC Gaia  15 6 4 1 1 168-156
Fermentões ‘A’ 15 7 4 0 3 205-197
Marítimo Madeira 12 5 3 1 1 141-129
Estarreja  12 5 3 1 1 134-131 
FC Porto ‘B’ 12 7 2 1 4 198-224
São Paio Oleiros 9 7 1 0 6 158-185 
Boavista  9 7 1 0 6 169-206
Xico Andebol 9 7 1 0 6 182-200
Sanjoanense 9 7 0 2 5 179-197
Modicus  8 6 1 0 5 149-168

ANDEBOL
NACIONAL DE SENIORES

II DIVISÃO
7.ª Jornada 

São Bernardo -  FC Gaia 36-35
Estarreja Ac - Modicus 10/1 
Boavista Fc - Xico Andebol 22-25
FC Porto ‘B’ - Santo Tirso 27-41
S. Paio Oleiros - S. Mamede 29-35
Fermentões - Sanjoanense 23-22

7.ª Jornada - 21/11
Fc Gaia -  São Paio Oleiros

Modicus Sandim - S. Bernardo
Xico Andebol - Estarreja
Arsenal  -  Fermentões

Santo Tirso -  Marítimo Madeira
Sao Mamede - Fc Porto

Sanjoanense - Boavista Fc
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Iniciados Masculinos
Campeonato Nacional

Sanjoanense, 32 - Espinho, 31
ADS: Gonçalo Oliveira (1), Francisco Silva (17), Gonçalo 

Fernandes (4), António Devile (2), Pedro Almeida, Rodolfo 
Silva (7), Orlando Correia (1), Marcos Carvalho, Luís Fer-
nandes, Tiago Godinho, Rui Coelho, André Teixeira 

O Espinho jogava em S. João uma cartada importante, 
porque, em caso de derrota, começava a complicar muito 
a sua possibilidade de passar à fase seguinte.

Entrando melhor no jogo, foi dominando, chegando ao 
intervalo a vencer por 15-17.

Contudo, na segunda parte, a Sanjoanense retifi cou 
alguns aspetos e começou a sua recuperação. Foi uma 
2.ª parte intensa, em que os últimos cinco minutos foram 
bastante emotivos. Felizmente o resultado sorriu aos da 
casa, que com esta importante e difícil vitória dão um passo 
muito importante rumo à fase seguinte.

Seniores Masculinos | Taça Portugal

ADS/Mário Rui Lda, 22 
Boavista, 16
Vitória dá acesso 
à próxima eliminatória

ADS: Ricardo Gaspar, João Silva, António Brandão, 
Hélder Fonseca (2), Hélder Santos (2), Xavier Costa (2), 
Hugo Terra, Fabian Scheck (1), Pedro Morais (1), Rui Cos-
ta, Emanuel Silva (5), Pedro Amorim (2), Rui Rodrigues, 
Eduardo Pereira (3), Ricardo Pinho, Ruben Silva (4)  
 

A Sanjoanense controlou sempre, e mesmo algo desfal-
cada de jogadores importantes, e no desenrolar do jogo 
atingiu mesmo vantagens de seis e quatro golos.

Contudo, em alguns momentos de alguma desatenção, 
o Boavista conseguiu encostar o marcador para dois golos.

Mas o espírito sanjoanense veio ao de cima e, mesmo 
não jogando ao seu melhor nível, conseguiu uma impor-
tante e moralizadora vitória.

A ver vamos quem será o próximo adversário na Taça 
de Portugal.

Juvenis Masculinos
Campeonato Nacional 2.ª Divisão

Académico Viseu, 23
Sanjoanense, 30

Excelente vitória dos alvinegros que, mesmo com a equi-
pa algo desfalcada, deu uma prova cabal de que todos os 
atletas estão prontos para o campeonato e com vontade 
de jogo a jogo lutar pelo ambicioso objetivo de subida.

Neste momento, a equipa tem o pleno de vitórias, com 
sete jogos, sete vitórias.

Seniores Masculinos | 2.ª Divisão Nacional

Fermentões, 23  
ADS/Mário Rui Lda, 22

ADS: Ricardo Gaspar, João Silva, Hélder Fonseca, Fa-
bio Fernandes, Xavier Costa, Hugo Terra, Fabian Scheck, 
Ricardo Pinho (11), Emanuel Silva (3), Pedro Amorim, 
Rui Rodrigues (1), Eduardo Pereira (4), António Brandão, 
Ricardo Pinho (2), Ruben Silva (1) 

Infantis Masculinos | Campeonato Nacional

Sanjoanense A, 28 - Monte, 5

Mais uma vez, a jovem equipa da ADS mostrou-se supe-
rior ao adversário, mas o jogo serviu para tornar evidente 
que o caminho ainda é longo e que, se esta equipa quer 
alcançar o objectivo a que se propôs, tem de trabalhar 
muito mais.

O calendário foi amigo desta equipa e talvez demasiado 
encorajador. 

No próximo fi m-de-semana, os nossos jovens atletas 
vão fi nalmente encontrar um adversário directo, onde vão 
ter de mostrar muito mais se querem trazer a vitória de S. 
Bernardo.

Resta agradecer ao público presente o apoio incondicio-
nal aos nossos jovens atletas.

ADS.PT

Infantis Femininos | Campeonato Nacional

Monte, 21 - Sanjoanense, 11

Neste sábado, a equipa de infantis da Sanjoanense 
deslocou-se ao Pavilhão do Monte para realizar o 4.º jogo 
do campeonato.

A evolução das atletas não se faz só de vitórias e para 
estas jovens, efetivamente, este jogo foi mais uma etapa 
no processo de evolução desta equipa. Este jogo permitiu 
ganhar mais experiência e ritmo de jogo, mesmo encon-
trando entraves que não deveriam ser encontrados.

Mas o crescimento é notório e o futuro para esta equipa 
será certamente risonho, com o apoio dos pais, adeptos, 
patrocinadores e técnicos.

Força, ADS!

Minis Femininos | Campeonato Regional

Vacariça, 6 - Sanjoanense, 32

No passado domingo, as mais jovens atletas da Sanjoa-
nense deslocaram-se ao Pavilhão do Vacariça para realizar 
o 2.º jogo do campeonato.

Foi um jogo sem grande história dado a superioridade 
das nossas meninas, como demonstra o resultado. Há que 
salientar que, apesar da tenra idade, foram colocados em 
campo bonitos momentos de andebol e foi percetível que a 
equipa está a crescer de treino para treino, de jogo para jogo.

Finalmente e porque sem eles o andebol não tinha a 
mesma força, um agradecimento super especial aos pais 
e família que se deslocaram ao Pavilhão do Vacariça para 
apoiar estas atletas.

Força, ADS!

TAÇA DE PORTUGAL
Sanjoanense vai no dia 8 de Dezembro aos Açores a 

contar para os 1/16 da Taça de Portugal.

CD MARIENSES 
SANJOANENSE/MARIO RUI Lda.

Juvenis Femininos| Campeonato Nacional

Alavarium,30-Sanjoanense, 24
Um jogo que já se previa difícil onde a AD Sanjoanense 

entrou mal no jogo chegando a um parcial de 3-0 para o 
Alavarium. O jogo manteve-se equilibrado até mais ou 
menos a meio da segunda parte.

As nossas atletas não conseguiram converter o resul-
tado na vitória mas seguem para a 2.ª volta prontas para 
mostrar o seu valor.
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AndeboL                    1
2.ª divisão Femininos

ResuLTAdos 6.ª joRnAdA
CB Cast. Branco 33-19 Canelas
Cister SA 22-15 Batalha AC
SIR 1.º Maio 43-22 ACOF
Salreu 20-37 Valongo Vouga

CLAssiFiCAÇão
   J V E D GM GS P
1 Ílhavo 6 5 1 0 177 115 17
2 Valongo Vouga 6 5 0 1 181 123 16
3 Cister SA 5 5 0 0 120 88 15
4 SIR 1.º Maio 5 4 1 0 163 89 14
5 Canelas 7 2 0 5 178 214 11
6 ACOF 6 2 0 4 131 167 10
7 Salreu 6 1 0 5 109 187 8
8 CB Cast. Branco 5 1 0 4 104 119 7
9 Batalha AC 6 0 0 6 110 171 6

mARCAdoRes dA Região
Érica Salvador (Cister SA) ................ 25
Maria Vieira (Cister SA)....................23
Inês Oliveira (Cister SA) ...................19

1.ª divisão juvenis m
ResuLTAdos 8.ª joRnAdA

Benavente 28-23 Juve Lis
Feirense 24-24 Alavarium
Pateira 28-34 Estarreja
Samora Correia 40-31 São Bernardo
Sismaria 36-22 Cister SA

CLAssiFiCAÇão
  J V E D GM GS P
1 Alavarium 8 7 1 0 238 218 23
2 Sismaria 8 6 1 1 261 189 21
3 Feirense 8 5 3 0 256 223 21
4 Estarreja 8 5 1 2 263 234 19
5 Juve Lis 8 3 1 4 203 209 15
6 Benavente 8 3 0 5 221 239 14
7 Samora Correia 8 3 0 5 233 254 14
8 São Bernardo 8 1 3 4 233 246 13
9 Pateira 8 2 0 6 245 276 12
10 Cister SA 8 0 0 8 211 276 8

mARCAdoRes dA Região
Denis Santos (Cister SA) .................. 63
Tiago Figueiredo (Cister SA) ............ 40
André Matos (Cister SA) ...................31

nACionAL iniCiAdos F
ResuLTAdos 6.ª joRnAdA

Ansião 22-32 JAC Alcanena
Batalha AC 10-34 Juve Lis
Cister SA 26-18 CB Cast. Branco
Dom Fuas AC 43-6 Col. João Barros

CLAssiFiCAÇão

   J V E D GM GS P
1 Juve Lis 6 6 0 0 248 72 18
2 JAC Alcanena 5 5 0 0 232 77 15
3 Dom Fuas AC 5 3 0 2 150 109 11
4 Batalha AC 5 3 0 2 74 98 11
5 Ansião 5 1 0 4 93 132 7
6 Cister SA 5 1 0 4 67 156 7
7 Col. João Barros 4 1 0 3 55 151 6
8 SIR 1.º Maio 3 1 0 2 46 94 5
9 CB Cast. Branco 4 0 0 4 61 137 4

mARCAdoRes dA Região
Bianca Sigismundo (Dom Fuas AC) .... 29
Carolina Paulo (Cister SA) ................22
Laura Frois (Cister SA) .....................16

nACionAL juvenis F
ResuLTAdos 5.ª joRnAdA

JAC Alcanena 39-20 Col. João Barros
SIR 1.º Maio 23-25  Juve Lis
Dom Fuas AC adiado Batalha AC
CB Branco 19-26 Cister SA

CLAssiFiCAÇão

   J V E D GM GS P
1 JAC Alcanena 5 5 0 0 169 102 15
2 Juve Lis 4 3 0 1 108 83 10
3 Col. João Barros 4 3 0 1 108 101 10
4 SIR 1.º Maio 4 2 0 2 107 85 8
5 Cister SA 4 2 0 2 106 112 8
6 Batalha AC 4 1 0 3 84 110 6
7 CB Cast. Branco 4 0 0 4 72 93 4
8 Dom Fuas AC 3 0 0 3 45 113 3

mARCAdoRes dA Região
Bruna Santos (Cister SA) ................. 34
Ana Marques (Cister SA) ..................32
Sandra Duarte (Cister SA)................ 18
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Câmara da Nazaré assina 
contrato para Europeu de 
andebol de praia em 2016
Por ocasião do XII Congresso Extra-
ordinário da EHF, em Bucareste, na 
Roménia, o presidente da Câmara da 
Nazaré assinou o contrato de orga-
nização do campeonato da Europa 
de sub-16 de andebol de praia, que 
decorrerá na vila. Walter Chicharro, 
um antigo andebolista, demonstra 
assim o grande carinho que tem pela 
modalidade e vai tentar aproveitar a 
oportunidade para divulgar a Nazaré

Foto da semana
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Os seniores femininos do 
Cister SA venceram o Batalha 
AC (22-15) e somam por vitórias 
os encontros realizados na 2.ª 
Divisão nacional. A equipa de 
Abel Ferreira, que também se 
apurou para a 2.ª eliminató-
ria da taça de Portugal, está 
a assinar um grande início de 
temporada, com um trajeto 
imaculado.

Menos positiva tem sido a 
prestação dos juvenis mascu-
linos do clube na 1.ª Divisão. O 
desaire no terreno do Sismaria 
(36-22) afundou ainda mais os 
alcobacenses no último lugar, 
embora nada ainda esteja 
perdido, uma vez que será na 
fase de manutenção que tudo 
se decidirá.

Entretanto, no nacional de ju-

venis femininos, o Cister SA foi 
vencer a Castelo Branco (19-26) 
e já está a meio da tabela, en-
quanto no nacional de iniciados 
femininos o emblema de Alcoba-
ça se estreou a vencer e precisa-
mente diante das albicastrenses 
(26-18). O Dom Fuas AC, por seu 
turno, “esmagou” o Colégio João 
de Barros (43-6) e segue no pódio 
da classificação.

aNdeBol   equipa de abel ferreira batem batalha (22-15)

seniores femininos do Cister sa 
continuam a somar vitórias
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SANTARÉM A equipa senior de futsal 
dos Caixeiros de Santarém goleou 
em casa a equipa do Escorpiões de 
Lisboa. Depois de estar a perder 
por 0-1, a equipa dos Caixeiros uniu 
esforços e venceu por 8-3. Com esta 
vitória a equipa sobe ao 4.º lugar do 
Nacional da 2.ª divisão, a 4 pontos 
do 1.º, mas com um jogo a menos.

A equipa de futsal juvenil dos 
Caixeiros deslocou-se ao Entron-
camento para defrontar a equipa 
local, e depois de estarem a vencer 
por 1-4, o guarda redes dos Caixei-
ros saiu por lesão, para agravar 
a situação o árbitro expulsa com 
duplo amarelo outro atleta, apenas 
com 3 jogadores e com nova lesão o 
jogo terminou por falta de atletas.

Os juniores tiveram um jogo 
menos conseguido e perde-
ram por 1-7 com a equipa dos 
Patos de Abrantes, jogo grande 
da jornada com 2 das melho-
res equipas da prova, embora 
o resultado não o demonstre.

No futebol infantil sofreu pesada 
derrota em casa, frente ao Soccer 
Scalabis.

No hóquei em patins, a equipa 
dos Caixeiros perdeu por 4-6 com a 
equipa de Sever do Vouga. A equipa 
de Santarém ainda não conseguiu 
vencer um jogo em casa.

No andebol os iniciados mas-
culinos dos Caixeiros venceram 
por 26-28 em Salvaterra frente aos 
locais, jogo vencido nos momentos 
fi nais, através da garra e ambição.

Os juvenis do andebol também 
venceram por 38-34 em Santarém, 
a equipa do Inijovem de Niza, o que 
permite nesta 1.º jornada estar na 
liderança no Nacional da 2.ª divisão.

Os Infantis também de andebol, 
perderam em casa com o Ponte 
de Sôr, 16-31 mas os pequenos 
Caixeiros a demonstrarem gran-
de evolução.

Futsal Caixeiros de Santarém 
sobem ao 4.º lugar do nacional
Equipa dos Caixeiros de Santarém goleou em casa a equipa do Escorpiões de 
Lisboa e sobe ao 4.º lugar do nacional da 2.ª divisão.
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Memorial André Castro 
no domingo 

MEMORIAL 
ANDRÉ CASTRO 

22.NOV.2015 

> O Memorial André 
Castro realiza-se no pró-
ximo domingo. A inicia-
tiva, que homenageará o 
antigo jogador do Despor-
tivo Francisco de Holan-
da, falecido recentemente, 
começa às 11h30, com 
uma missa de sufrágio na 
Igreja dos Padres Reden-
toristas, na Rua Francis-
co Agra (Santa Luzia). 
Segue-se, às 12h30, a 
romagem ao Cemitério 
Municipal de Monchique. 
Para as 14 horas está 
marcado, no Pavilhão do 
Desportivo Francisco de 
Holanda, o jogo entre a  

Selecção Nacional Júnior 
de 1994 (Vice-Campeã Eu-
ropeia) e o Xico Andebol/ 
Clássicos de Guimarães 
(Bi-Campeã Nacional de 
Veteranos +35). Será en-
tregue à equipa vencedora 
o troféu 'Memorial André 
Castro', da autoria do Arq. 
Eduardo Guimarães. Mais 
tarde, às 16 horas, realiza-
se, na Escola Secundária 
Francisco de Holanda 
uma refeição/convívio, 
oferta do Clube Desporti-
vo Xico Andebol (embora 
seja grátis é necessária 
uma pré-inscrição). 
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Xico Andebol 
já sabe ganhar 

Finalmente! O Xico An-
debol saboreou o primeiro 
triunfo no campeonato, 
num fim-de-semana em 
que também ganhou na 
Taça de Portugal e deixou 
o último lugar da tabela 
classificativa, que conti-
nua a ser liderada pelo 
Ginásio de Santo Tirso. 

A primeira vitória da 
equipa comandada por 
Gustavo Castro foi con-
quistada na casa do Bo-
avista. O Xico Andebol 
acabou por triunfar por 
22-25. 

O Fermentões também 
teve uma jornada positiva, 
ao vencer a Sanjoanense, 
por 23-22. Armando Silva 
foi o melhor marcador da 
equipa com 5 golos. 

Na Taça, o Xico Ande-
bol garantiu o apuramen-
to para a 3.'-' eliminatória, 
ao deixar pelo caminho a 
AD Amarante (32-19).  
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JJP 

Iniciadas do Externato Dom Fuas Roupinho 

Andebol: Iniciadas Femininos da AEDFR 
venceram por margem folgada 

II No Campeonato Nacional Juvenis perdeu fora com a Juve Lis, (45-16), concelhos de Nazaré e Alcobaça, o 
Masculinos da la Divisão, ia Rise, Zona 3, enquanto o Cister SA foi derrotado no seu Externato Dom Fuas Roupinho perdeu 
e na ronda 8, o Cister SA perdeu fora com pavilhão perante a JAC Alcanena (24-40). em Alcanena com a JAC, (38-21). 

a Sismaria "A" (36-22). Em jogo da 78  jor- Iniciados Femininos Iniciados Masculinos 
nada, o Cister SA perdeu fora com a Juve A contar para a ronda 6 do Na ronda 3 do Campeonato Nacional 

Lis, (33-27). Campeonato Nacional de Iniciados de Iniciados Masculinos, zona 5, a AED 
Juvenis Femininos Fémininos, zona 4, o Cister SA venceu no Puas Roupinho venceu fora o Batalha AC, 
Na 58  ronda do Campeonato Nacional seu pavilhão a Casa do Benfica de Castelo (7-43). 

de Juvenis Ibmininos, zona 4, o Cister SA Branco, (26-18), enquanto o Externato Infantis Masculinos 
foi vencer a Casa do Benfica de Castelo Dom Puas Roupinho recebeu e o Colégio No Torneio de Abertura de Infantis 

Branco, (19-25).Nos jogos referente à 48  João Barros (43-6). Na 58  jornada e em Masculinos, 28onda, série B, na 38  o SIR 1° Maio, (23-8), na ronda 2 beu e venceu o Externato Dom Fuas 

jornada, o Externato Dom Puas Roupinho jogos onde intervieram as equipas dos jornada, o Cister SA perdeu fora com desta competição, o Cister SA rece- Roupinho (32-12).11 JJP 
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Minis da LAAC começam a vencer

AS MINIS da LAAC 
começaram a sua partici-
pação no campeonato re-
gional da melhor maneira 
ao receberem e vencerem a 
Académica de Espinho por 
28-16, com 12-6 ao intervalo. 
A equipa é constituída por 
um misto de atletas bambis 
e minis, mas mostrou já um 
certo � o de jogo.

Jogaram pela LAAC: 
Soraia Barbosa, Mariana 

Ferreira, Matilde Ferreira, 
Ana Rita, Margarida Lou-
renço, Beatriz Figueiredo, 
Juliana Valente, Iris Costa, 
Iara Martins, Marta Pon-
tes, Adriana Tomás, Leonor 
Abrantes, Luana Martins  e 
Carolina Cabral. Treinador: 
Daniel Cardoso. Domingo, 
deslocam-se a São João da 
Madeira para medir forças 
com a Sanjoanense.

Em infantis femininos, a 

LAAC venceu fora o Fei-
rense por 21-5, tendo ali-
nhado: Joana Oliveira (2), 
Inês Ferreira (3), Catarina 
Ferreira (2), Sara Azevedo, 
Beatriz Figueiredo (4), Iara 
Santos (2), Marta Pontes (1), 
Nicole Rodrigues, Beatriz 
Costa, Beatriz Valente (3), 
Lara Santos e Sara Mergulho. 
Treinador: Cátia Figueire-
do. O próximo jogo, com 
a Casa do Povo da Vaca-

riça, foi adiado para 5 de 
dezembro.

Em juvenis femininos, a 
LAAC perdeu 15-22 com 
a Académica de Espinho, 
tendo utilizado: Mariana 
Marques (1), Luana Mota, 
Daniela Sousa (2), Inês 
Silva (1), Ana Jesus (3), 
Maria Luís (3), Mafalda 
Mota (2), Inês Mesquita 
(3), Beatriz Almeida e Inês 
Pontes. Treinadores: Daniel 
Cardoso e Jorge Mesqui-
ta. Sábado (17h) recebe a 
Sanjoanense.

 Minis da LAAC
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Clube Desportivo São Pedro abre modalidade de Andebol
Paulo Resendes: Desde logo

a prioridade foi iniciar a
modalidade pelo escalão mais
baixo, criando assim as raízes
necessárias para ter nos anos
seguintes a continuidade e
solidez para os restantes
escalões, preferencialmente com
os atletas formados no clube. A
ideia de formar uma equipe
sénior, foi posterior, teve a ver
com a impossibilidade de
continuação do projecto da época
transacta dos Séniores “B” do
Clube Desportivo “Os Marienses,
que por várias limitações
federativas, faziam com que a
equipe não cumprisse os
requisitos exigidos para as
equipes “B”( nomeadamente os
limites de idades), assim e por
existir uma vontade muito
acentuada dos atletas em
continuar com uma pratica a que
tinham regressado após alguns
anos de paragem, foi decidido
reunir alguns dos atletas da
época passada e formar os
Séniores de Andebol do GD São
Pedro. Obviamente e tendo em
conta dimensão do clube, a
sustentabilidade financeira do
projecto sénior só será possível,
com angariação de fundos por via
de eventuais apoios e alguns
eventos que se pretende
organizar, só assim tal projecto
será viável. A intenção de ambos
os escalões é participar nas
competições organizadas
localmente e posteriormente caso
seja possíveis as competições

regionais.
O Baluarte: Iniciar a atividade

pelos minis teve também em
conta o “ Despertar” dos mais
jovens da freguesia, e da ilha,
para a prática de desporto, de
andebol neste caso
específico?

Paulo Resendes: De fato é
nestas idades que se começa a
cativar os mais jovens para o
desporto, por exemplo a AAISM
tem o projecto das Escolinhas do
Desporto - Andebol, onde estes
atletas com idades baixas,

começam a ter o primeiro
contado com a modalidade,
começando a ganhar gosto por
esta pratica, assim, nós (GDSP)
queremos fazer com que tais
atletas da freguesia e em geral da
ilha, possam depois deste
primeiro contacto, continuar uma
prática regular do Andebol, e que
gostem deste desporto, que é tão
exigente, mas ao mesmo tempo
muito espectacular. é também
nossa intenção motivar os pais
dos atletas a estarem mais perto
da prática desportiva dos seus
filhos, pois estes são os parceiros

O Grupo Desportivo de São
Pedro a partir do mês de outubro
passou a ter uma secção de
Andebol, uma novidade para o
clube, que até então apenas
contava com a modalidade de
futsal.
Nesta nova época desportiva

clube competirá com dois
escalões, uma equipa sénior e
outra de minis masculino.
O Baluarte esteve à conversa

com o técnico Paulo Resendes
para perceber mais sobre este
projecto.

O Baluarte: O que pretendem
com a criação desta
modalidade no vosso clube?

Paulo Resendes: A criação da
seção de andebol, derivou de um
convite da Associação de
Andebol da Ilha de Santa Maria
(AAISM), que quer criar uma
nova dinâmica local, com mais
competição interna, de forma a
trazer mais-valias para a
qualidade no andebol praticado
em Santa Maria. O clube não
pretende estar alheio ás boas
práticas desportivas em Santa
Maria, como tal e tendo em conta
a envolvência e vontade
demonstrada decidiu avançar
com este novo projecto
desportivo.

O Baluarte: Nesta época
competirão em dois escalões,
que objectivos têm?

mais adequados dos clubes.
O Baluarte: Entre a equipa

de seniores e minis, quantos
atletas estão envolvidos?

Paulo Resendes: O escalão
de Minis ainda está numa fase
inicial de cativar os miúdos, mas
teremos uma média de 10 a 15
atletas. Nos seniores o grupo foi
idealizado para não ultrapassar
os 22 atletas, que até podem
parecer muitos, mas na realidade
por ocupações profissionais
diversas, às vezes até são
poucos.
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Clube Desportivo São
Pedro abre modalidade
de Andebol - Pág. 19
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ANDEBOL 

Associação Masters Andebol 
sagra-se campeã europeia 
Um golo no último segundo da final levou a equipa da Associação Masters Andebol do Porto ao desempate por 
livres frente à Rússia e à consequente conquista do título de campeões europeus. A participar pela primeira vez 
nesta prova, a equipa, criada há apenas dois anos e meio, não podia estar mais satisfeita com o resultado. Já o 
presidente da Associação, Luís Camarinha, apesar de afirmar que este título "é indescritível" lamenta a falta de 
mediatismo dado ao andebol em Portugal. 

Por Joana Vasconcelos 
joanavasconcelos@jornalaudiencia.pt  

A

d 

 participar pela primeira 
num Campeonato Europeu 

e Masters, a equipa da 
Associação Masters Andebol do 
Porto conseguiu um feito inédito 
ao conquistar o troféu de campeão 
em Nice, França. Sob a liderança de 
Luís Camarinha, a equipa trouxe 
também para Portugal o prémio de 
MVM e de Melhor GR para Miguel  

Solha e Sérgio Morgado, respecti-
vamente. 
"É alio indescritível. Sabíamos que 
íamos encontrar muitas dificulda-
des mas fomos humildes, lutamos 
num grupo muito difícil e com um 
nível elevadíssimo e conseguimos 
chegar ao objectivo", afirmou ao 
AUDIÊNCIA Luís Camarinha, acres-
centando que este resultado "é a 
realização de um sonho". 
"Desde a nossa fundação que te-
mos como objectivo participar 
neste torneio. E todo o mérito tem 

de ser dado aos jogadores que lu-
taram como guerreiros para con-
seguir trazer este troféu. Seria 
impensável que dois anos e meio 
depois da nossa fundação, iriamos 
ter pessoas no aeroporto à nossa es-
pera a gritar 'campeões—, reforçou 
o presidente. 
De facto, toda a equipa fez um 
enorme esforço para conquistar o 
10  lugar nesta prova. Logo no pri-
meiro encontro, frente ao Kolding, 
a equipa lusa defendeu ao máximo 
e impôs o seu ritmo, conseguindo  

uma vitória importante e moti-
vadora. Já o segundo jogo, frente 
a uma equipa polaca, foi "o mais 
difícil do grupo", segundo Luís Ca-
marinha, mas o terceiro acalmou 
os ânimos dos jogadores. 
Desta forma, a Associação Mas-
ters Andebol do Porto entrou para 
o último jogo do grupo já com o 
primeiro lugar garantido e, conse-
quentemente, o apuramento para 
a final, pelo que a equipa pôde des-
cansar alguns jogadores e terminar 
a fase de grupos sem derrotas. Já a 
final, contra a selecção da Rússia, 
"foi um jogo atípico", refere Luís 
Camarinha. 
"Ao intervalo, estávamos a ganhar 
por seis golos de diferença. Na se-
gunda parte, a experiência de uma 
das melhores escolas de andebol do 
mundo fê-los vir para cima de nós, 
conseguindo mesmo passar para a 
frente no marcado por um golo. A5 
segundos do fim, o árbitro marcou 
um livre de 9m a nosso favor que 
Jorge Carvalho converteu em golo 
no último segundo, conseguindo 
o empate que permitiu irmos ao 
desempate por livres de 7m. Fo-
mos mais fortes que eles e quando 
o Jorge Ribeiro marcou o último e 
decisivo livre, foi uma explosão de 
alegria", contou o presidente ao 
AUDIÊNCIA. 
Esta prova também junto o cam-
peonato da Europa aos jogos de 
Masters, pelo que a equipa da As-
sociação Masters Andebol do Porto 
conquistou, igualmente, a meda-
lha de ouro dos EMG2015 e o título 
de campeã europeia EHF. 
Ainda a desfrutar deste excelente 
resultado, jogadores e dirigentes 
pensam agora em participar no 
campeonato nacional e tentar re-
validar o título de campeões euro-
peus em 2017. 
Contudo, e apesar de algumas men-
sagens e telefonemas dos vários 
quadrantes andebolísticos a felici-
tar e agradecer por esta conquista, 
Luís Camarinha admite que "pou-
co mediatismo se gerou em torno 
desta conquista". "Infelizmente, o 
andebol continua a ser um parente 
pobre do desporto. Parece-me que 
a falta de apoio que encontramos 
nas modalidades amadoras se deve 
ao facto de sermos uma sociedade 
que só se interessa por futebol. Até 
me disseram que se fossemos nór-
dicos, seriamos heróis nacionais", 
afirma. 
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