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Andebol
Sorteio da Fase Final a 25 de Fevereiro

Com a conclusão da primeira fase do Andebol 1 no passado dia 22 de
Fevereiro, o sorteio da Fase Final - Grupo A e Grupo B já está marcado para
as 17 horas do próximo dia 25 de Fevereiro, terça-feira. 
O sorteio da Fase Final do Andebol 1 e que vai definir a ordem de jogos da
segunda fase da prova, está marcado para as istalações da Federação
Portuguesa de Andebol.
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14 de fevereiro de 2014 07:30h
 
 FC Porto Vitalis, na EHF Champions League; Sporting Clube de Portugal, na EHF Cup e Águas Santas
Milaneza, na Challenge Cup estão em ação este fim-de-semana.
 
 São três as equipas portuguesas que este fim-de-semana entram em ação noutras tantas provas
europeias de clubes do Velho Continente. As equipas masculinas do FC Porto Vitalis, Sporting Clube de
Portugal e Águas Santas Milaneza vão ter a seu cargo a representação nacional na EHF Champions
League; EHF Cup e Challenge Cup.
 
 Começando pelo FC Porto Vitalis, a turma de Ljubomir Obradovic viaja até França onde, sábado, pelas
18 horas locais (menos uma em Portugal Continental) defronta o Dunkerque HB em jogo da nona e
penúltima jornada do grupo B da fase de grupos da EHF Champions League. Uma partida que coloca
frente a frente as duas formações que antecipadamente já sabem que não seguem em frente na
competição, estando em jogo os 5.º e 6.º lugares do grupo. Recorde-se que na primeira volta, e em
jogo disputado no Dragão Caixa, o FC Porto Vitalis venceu pela margem tangencial (22-21) triunfo que
vai querer repetir para desse modo garantir o quinto lugar do grupo. Não será tarefa fácil mas os
pentacampeões nacionais já conseguiram suplantar obstáculos mais difíceis.
 
 Para a fase de grupos da EHF Cup, o Sporting CP recebe, também este sábado (16 h.) em Mafra, os
franceses do Montpellier Agllomeration, em jogo da segunda jornada do grupo B. Depois da excelente
entrada nesta fase da prova, com triunfo claro na deslocação à Dinamarca, onde venceu o Skjern
Handbold por 25-32, a formação nacional não vai querer perder o comboio e tudo fará para, perante
uma equipa que na primeira ronda também venceu facilmente em casa, somar dois pontos o que, a
acontecer, lhe dará a liderança do grupo. Também aqui a tarefa não é fácil, já que os franceses têm
um plantel de luxo, onde pontifica o guarda-redes da seleção francesa, Thierry Omeyer, para além de
outros internacionais gauleses e cinco jogadores estrangeiros. Uma verdadeira prova de fogo para os
pupilos de Frederico Santos.
 
 Quanto ao Águas Santas Milaneza, estreia-se na Challenge Cup, entrando diretamente nos oitavos-
de-final. O sorteio não lhe foi de todo favorável, já que a equipa de Paulo Faria vai defrontar, este
sábado, a partir das 18 horas, no seu pavilhão, uma equipa do Kosovo, o KH BESA, com um plantel
com quatro jogadores estrangeiros. Trata-se de uma formação que nos últimos anos tem sido
frequentadora assíduo das competições europeias, embora não tenha passado das primeiras fases.
Esta temporada, e na ronda anterior, eliminou uma equipa da Grã-Bretanha, com quem disputou os
dois jogos no Kosovo.
 
 Os primeiros minutos do jogo na Maia serão importantes para a o Águas Santas Milaneza que quererá
rapidamente adaptar-se ao jogo do adversário e depois construir uma vantagem que lhe permita
encarar o jogo da segunda mão com alguma tranquilidade já que são conhecidas as dificuldades de
jogar no Kosovo.
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ANDEBOL
| Rui Serapicos | 

Ontem, entre minhotos e insula-
res, as equipas foram variando,
ao longo do jogo, ora exibindo
períodos pautados por sucessi-
vos passes errados, ora oferecen-
do ao público momentos, raros,
de execução técnica a roçar a
perfeição. 

Os bracarenses controlaram a
vantagem no marcador desde o
segundo minuto, chegando no
primeiro tempo a avanços de
seis golos, por 13-7 aos 17 mi-
nutos e por 14-8 aos 21. 

Carlos Resende aproveitou o
desnível para dar rodagem aos
jogadores menos utilizados. O
treinador do ABC/UMinho fez a
gestão das suas soluções, tendo
em conta que no sábado volta a
defrontar, em casa, esta equipa
para o campeonato. Os açoria-
nos reduziram para uma diferen-
ça de 16-13 ao intervalo.

Na segunda parte, prossegui-
ram os desempenhos irregulares,

com invulgar frequência de pas-
ses errados. 

Os insulares reduziram a dois
golos (21-19, 22-20 e 23-21).

A meio da etapa complemen-
tar, o ABC voltou a distanciar-se
(26-21, com 15 minutos para jo-
gar) e foi gerindo o avanço, por

vezes com jogadas de belo efei-
to, como o lance aéreo em que
Nunio Grilo fez o 27-22. 

Com o guardião bracarense

Bruno Dias em bom plano a de-
fender situações de um contra
um, a defensiva minhota acer-
tou. A seis minutos do fim, o
vencedor parecia encontrado
com o marcador a indicar uma
diferença de 10 golos (34-24).

Nos últimos minutos, os insu-
lares acusaram o nervosismo da
derrota iminente. Por exclusões,
por vezes precipitadas, o Sp.
Horta chegou a jogar só com
cinco. A arbitragem rigorosa, da
dupla bracarense, mostrou aos
açorianos Rui Barreto e Diogo
Simão dois cartões vermelhos,
em ambos os casos por empur-
rões a jogadores do ABC em
contra-ataque.

Carlos Resende 
(treinador do ABC)
“Temos de rectificar a forma
como entrámos no jogo”

“Houve momentos da segunda parte que
foram mais fáceis. Mas também entrámos a
falhar muito. Marcámos 40 golos... com os
remates que falhámos e com as defesas
que eles fizeram  nem me atrevo a pensar o
que seria se jogássemos bem o jogo todo. Ganhámos. Continuamos na Taça. 
No campeonato, temos outra vez o Sporting da Horta e temos de rectificar a
forma como entrámos no jogo.”

Filipe Duque
(treinador do Sp. Horta)
“ABC foi muito rápido 
nas transições”

“Estivemos em diferenças de três, de dois,
de três, de dois. Na segunda parte tivemos
diferenças de duas para uma. Mas a
recuperação defensiva fez muita diferença. O ABC foi muito rápido nas
transições. Mas, se as coisas já não são fáceis, e temos situações de um contra
um à margem das leis, uma e outra vez, e nada acontece, ainda fica mais
difícil. A arbitragem foi fraca. Não devíamos ter deixado golos tão fáceis.”

ABC marca encontro na Maia
para quartos-de-final da Taça
NO PAVILHÃO FLÁVIO SÁ LEITE, o ABC/UMinho goleou, ontem, o Sp. Horta, em jogo dos oitavos-de-
-final da Taça de Portugal de andebol e marcou encontro na Maia com o ISMAI na próxima eliminatória.

ROSA SANTOS

Nuno Grilo, que marcou onze golos ao Sp. Horta,  lança uma transição atacante do ABC/UMinho

§cabinas

ABC/UMINHO, 40
Humberto Gomes e Bruno Dias (G.R.);
Fábio Vidrago (6), Hugo Rocha (2),
Pedro Seabra (4), Carlos Siqueira,
Diogo Branquinho (2), Ricardo
Pesqueira (1), Carlos Martins (4), Nuno
Grilo (11), Nuno Rebelo (8), Vasco
Areias (1), Tomás Albuquerque e João
Pinto (1) e Emanuel Ribeiro.
Treinador: Carlos Resende.

SP. HORTA 26
Nuno Silva e Paulo Contente (GR); Rui
Barreto (5), Tiago Rodrigues (3), Filipe
Pinho (2), Jorge Silva, Bruno Castro (1),
Tiago Silva (1), Yuriy Kostetskyy (8),
Afonso Almeida (5), Diogo Simão (1) e
Bernardo Rosa.
Treinador: Filipe Duque.
Pavilhão Flávio Sá Leite.
Árbitros: Alberto Alves e Jorge.
Fernandes (Braga).
Ao intervalo: 16-13

O ABC de Braga/UMinho
vai agora defrontar nos
quartos-de-final da Taça
de Portugal, o Maia ISMAI,
na Maia, dia 1 de Março. 
Na mesma data, as
restantes partidas dos
quartos-de-final são:
Águas Santas-Benfica;
Sporting-FC Porto;
Fermentões-Xico Andebol.

O Sporting da Horta volta
a jogar no Flávio Sá Leite,
sábado, às 17 horas, com 
o ABC, desta vez em jogo a
contar para a 21.ª jornada
do campeonato nacional
Andebol 1. Para a mesma
ronda já se disputou por
antecipação o jogo 
AC Fafe, 21 - FC Porto, 29.

+ mais
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ABC seca Horta e marca 
encontro com ISMAI 

FRANCISCO DE ASSIS

O ABC/UMinho não 
teve quaisquer dificulda-
des em derrotar o Spor-
ting da Horta, ontem, em 
jogo dos oitavos de final 
da Taça de Portugal em 
andebol masculino. Numa 
partida realizada num pa-
vilhão Flávio Sá Leite qua-
se deserto, pode dizer-se 

que o ABC de Braga se-
cou a Horta e marcou en-
contro com o ISMAI nos 
quartos de final da com-
petição. 

Num jogo globalmente 
morno, os de Braga es-
tiveram sempre à fren-
te do marcador. No en-
tanto, é de justiça referir 
que, sobretudo na primei-
ra parte, os açorianos de-

ram boa réplica, indo para 
o intervalo a perder por 
apenas três golos, 16-13. 
A primeira parte do ABC 
foi fraca, sobretudo per-
dendo demasiadas bolas, 
irritando sobremaneira o 
técnico.

ABC marca 24
na segunda parte 

Porém, na segunda par-

FRANCISCO DE ASSIS

BRACARENSES NOS QUARTOS DE FINAL DA TAÇA DE PORTUGAL

Nuno Grilo foi o melhor marcador do ABC/UMinho, além de ter estado bem a defender

Apesar do resultado expressivo, o 
técnico do ABC/UMinho não gostou da 
primeira parte. «Houve momentos na 
segunda parte em que foi mais fácil. 
Chegámos a 40 golos com os remates 
que falhámos e com as defesas permissi-
vas que tivemos. Imagine  marcássemos 
os golos que falhámos. Mas ganhámos 
ponto final parágrafo. Continuamos na 
Taça, onde já nos espera o ISMAI. Para o 
campeonato, temos que retificar a forma 
como entramos, porque o jogo poderia 
estar resolvido na primeira parte. Não 

podemos falhar tanto», avisou.

«Assim fica difícil»
Filipe Duque, treinador do Sp. da Horta, 

reconheceu a superioridade do ABC, mas 
não gostou da arbitragem. «Durante a 
primeira parte estivemos perto de cinco 
bolas, estivemos sempre de 3-2,mas não 
foi o nosso melhor jogo. O ABC foi muito 
rápido nas saídas para o ataque. As coisas 
já são difíceis e com uma arbitragem 
destas fica muito mais difícil. O ABC ainda 
não perdeu em casa», lembrou.

Carlos Resende: «não 
podemos falhar tanto»

Pavilhão Flávio Sá Leite, Braga

Árbitros: Alberto e
Jorge Fernandes

ABC/UMinho 40
Humberto Gomes, Fábio Vidrago 
(5), Hugo Rocha (2), Pedro Marques 
Seabra (3), Carlos Siqueira, Diogo 
Branquinho (2), Emanuel Oliveira, 
Ricardo Pesqueira, Carlos Martins 
(4), Nuno Pereira Grilo (11), Nuno 
Rebelo (9), Vasco Areias (1), Bruno 
Dias, Tomás Albuquerque e João 
Pinto (1)

Treinador: Carlos Resende

Sp. Horta 26
Rui Barreto (4), Tiago Rodrigues 
(3), Filipe Pinto, Jorge Silva, Bruno 
Castro (1), Nuno Silva (2), Paulo 
Contente, Yuriy Kostetsky (5), 
Afonso Almeida (7), Diogo Simão 
(1) e Bernardo Rosa

Treinador: Filipe Duque 

te, o ABC/UMinho intensi-
ficou o seu jogo e disparou 
no marcador, aproveitan-
do os contra-ataques, de-
monstrando clara superio-
ridade em relação à equi-
pa dos Açores.

O Sporting da Horta, com 
menos soluções no banco, 
não aguentou a pedalada 
e quebrou de rendimento. 
Uma das consequências 
evidentes foram as várias 
exclusões, incluindo um 
vermelho, enfraquecendo 
ainda mais a equipa. 

De referir que o árbi-
tro exagerou nas exclu-
sões, prejudicando o es-
petáculo, uma vez que os 
açorianos, já fragilizados, 
ficaram praticamente ino-
fensivos.

Por isso, no final da 
partida, o placard assina-
lava uns expressivos 40-
26 a favor do ABC/UMi-
nho. Assim, os bracaren-
ses marcaram encontro 
nos quartos de final da 
competição. 

O primeiro “round” foi 
ganho pelo ABC, sem 
qualquer contestação. O 
segundo encontro, agora 
para o campeonato, é já 
este sábado.

DIA 1 DE MARÇO

ABC visita Maia
nos quartos de final

Garantido o apuramento para os quartos de final da 
Taça de Portugal o ABC visita agora o ISMAI; em partida 
a disputar na Maia, no dia 1 de março. Os restantes 
encontros desta ronda são: Águas Santas-Benfica, 
Sporting-FC Porto e Fermentões-Xico Andebol.
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• ABC nos quartos de final da Taça de Portugal
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DESPORTO PÁGINA 23

ABC 
nos quartos de final
da Taça 
de Portugal
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CAMPEONATO

Sporting e Águas Santas
venceram fora de portas

No campeonato de andebol, e em jogos da 21.ª ron-
da, o Sporting venceu, ontem, no pavilhão do Passos 
Manuel por 31-23, e o Águas Santas fez o mesmo 
frente ao Maia (28-22). A ronda prossegue sábado 
com os encontros: ABC-Horta e Madeira SAD-Benfica 
(17h00) e completa-se domingo, com o Belenenses-
-Avanca (18h00).
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13 de fevereiro de 2014 17:50h
 
 As equipas e a delegação da Federação Angolana de Andebol (FAAND) chegam à cidade de Malanje
no dia 4 de Abril, enquanto a reunião técnica realiza-se às 17h30 do mesmo dia.
 
 A época nacional de andebol, em ambos os sexos, arranca dia 5 de abril na cidade de Malanje, no
pavilhão Palanca Negra, com a disputa em seniores da Supertaça Francisco de Almeida, e termina a
30 de janeiro de 2015 com os campeonatos nacionais de juvenis e juniores.
 
 Segundo o comunicado da Federação Angolana de Andebol chegado à Angop, as equipas e a
delegação da Federação Angolana de Andebol (FAAND) chegam à cidade de Malanje no dia 4 de Abril,
enquanto a reunião técnica realiza-se às 17h30 do mesmo dia.
 
 A Supertaça na classe feminina será jogada entre as formações do 1º de Agosto (campeã em título) e
Petro de Luanda, vencedor da Taça de Angola, partida que vai marcar a estreia do novo treinador da
formação" militar", Viktor Chicolayev.
 
 Na classe masculina jogam 1º de Agosto, campeão nacional, e Interclube, vencedor da Taça de
Angola.
 
 Na classe juvenis feminino o título de campeão nacional está na posse do Atlético Sport Aviação
(ASA) e em masculino com o 1º de Agosto.
 
 Já em juniores o Kabuscorp do Palanca é o atual campeão nacional feminino e o Sporting de Luanda
em masculino.
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Mais de uma déca-
da depois, o SVR 
Benfica (SVRB) 

volta a fazer história no pano-
rama do andebol, carimbando 
a tão esperada presença na 2ª 
Fase, que dá acesso ao Campe-
onato Nacional da 1ª Divisão 
de Juvenis Masculinos.

Inseridos na Associação de 
Andebol de Braga, os juvenis 
do SVRB alcançaram o 3º lu-
gar na 1ª Fase. A passagem as-
segurou-se na penúltima jor-
nada, na deslocação ao terreno 
do Callidas, em Vizela, com 
uma vitória por 23-27. Após 
uma primeira parte atribula-
da e para cumprir calendário, 
os vila-realenses receberam e 
venceram, no passado sábado, 
no Pavilhão de Desportos de 
Vila Real, o Xico Andebol “B” 
por 25-23.

Henrique Oliveira, trei-
nador dos juvenis do SVRB, 
mostrou-se extremamente sa-
tisfeito com o feito alcançado, 

salientando todo o esforço que 
os atletas fizeram. “Mesmo 
com as lesões dos 2 jogado-
res mais influentes da equipa, 
conseguimos os nossos objec-
tivos, o que nos deixa muito 
felizes”. Questionado sobre a 
expectativa da 2ª Fase, o téc-
nico não prevê uma tarefa fá-
cil. “Esperam-se muitas difi-
culdades, jogaremos contra as 
melhores equipas dos distritos 

do Porto e de Braga. Além da 
supremacia das equipas, espe-
ra-nos muitas deslocações, o 
que para um clube de pequena 
dimensão e com pouco pode-
rio financeiro é uma agravan-
te, sendo que todo o apoio será 
bem-vindo”. 

O treinador reforça que esta 
passagem à 2ª Fase foi muito 
importante “para colocar Vila 
Real novamente no mapa do 

andebol”, lembrando que a 
realização do I Vila Real An-
debol Cup, em setembro de 
2013, que trouxe as 3 melho-
res equipas de juvenis ao nível 
nacional (Benfica, FC Porto 
e Águas Santas), foi o princi-
pal impulsionador para tal su-
cesso. Daí Henrique Oliveira 
querer que os seus atletas “dis-
frutem desta nova realidade 
e que joguem para dignificar 
esta cidade”.

Com a esperança de voltar a 
ver o pavilhão cheio, o técnico 
do SVRB espera que “este feito 
sensibilize o público, que estes 
apareçam no pavilhão para ver 
jogos de andebol, como acon-
tecia antigamente, e também 
que com isto surja o interesse 
de novos atletas para praticar a 
modalidade”, concluiu.

O sorteio da 2ª Fase reali-
za-se na sede da Federação de 
Andebol de Portugal, em Lis-
boa, no próximo dia 18. 

Sofia Brum

Andebol

Juvenis do SVR Benfica carimbam 
passaporte à 2ª Fase
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O Instituto Politécnico da 
Guarda (IPG) acolhe a 31 de 
março e 1 de abril o primeiro Con-
gresso Ibérico Técnico e Científico 
de Andebol.

Investigadores, técnicos, pro-
fessores, estudantes e público geral 
vão conhecer e debater a investi-
gação que está a ser produzida na 
modalidade, mas também os aspe-
tos técnicos inerentes à formação, 
ao ensino e treino do andebol. Os 
oradores são os treinadores, téc-

nicos federativos e docentes José 
António da Silva, Paulo Sá, Mário 
Santos, Rolando Freitas, Joaquim 
Reverter Másia, Juan Antonio 
García Herrero, Óscar Gutiérrez, 
Manolo Laguna, Pedro Sequeira, 
Carlos Garcia e Teresa Fonseca. O 
congresso é organizado pela Escola 
Superior de Educação, Cultura e 
Desporto do IPG, com o apoio da 
Federação Portuguesa de Andebol 
e a Associação de Treinadores de 
Andebol de Portugal.

Andebol

Congresso Ibérico no IPG
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Campeonato Nacional 
da 1.ª Divisão de Juniores 

Masculinos

s. bernardo, 33
sanjoanense, 22

Sanjoanense: Rui Costa; Ricardo Pinho; 
Alexandre Duarte; Hélder Fonseca; Ivo 
Silva; Rodrigo Novo; João Pérez; André Re-
sende; Rui Martins; Pedro Morais; Daniel 
Oliveira; Ricardo Silva; Tiago Correia; João 
Costa; Emanuel Silva; Fábio Fernandes.
Técnico: Hélder Vieira.

Na primeira parte a San-
joanense voltou a entrar algo 
desconcentrada, com diversas 
perdas de bola no ataque, si-
tuações que permitiram que a 
equipa do S. Bernardo fosse para 
o intervalo com uma vantagem 
de onze golos (19-8).

Na segunda metade, com 
uma atitude diferente, a Sanjo-
anense conseguiu equilibrar o 
encontro, revelando bons índices 
atacantes e criando inúmeras 
dificuldades ao ataque adversá-
rio, acabando por conseguir um 
parcial de 14-14.

Fase Complementar de 
Juvenis Masculinos

monte, 37
sanjoanense, 35

Sanjoanense: Gonçalo Fernandes; Diogo 
Pinto; André Ferreira; Hélder Fonseca; 
Guilherme Novo; Miguel Pinho; Emanuel 
Carneiro; João Silva; João Pérez; Ramiro Pi-
nho; Cláudio; Pedro Morais; João Martins; 
Francisco Silva; André Cardoso.
Treinador: Pedro Neto.

Jogo muito equilibrado, 
onde a alternância no marcador 
foi uma constante. No final 
da primeira parte a equipa do 
Monte deu a volta ao resultado 
e saiu para o intervalo com uma 
vantagem de um golo.

Na segunda metade do 
encontro, a ADS não entrou bem 
nos primeiros minutos, permitin-
do que a equipa da casa ganhas-
se uma vantagem de cinco golos. 
A Sanjoanense correu atrás do 
prejuízo e conseguiu passar para 
a frente do marcador, mas na 
reta final o Monte foi mais eficaz.

 
Campeonato Nacional de 

Iniciados femininos

valongo vouga, 25
 sanjoanense, 23

Sanjoanense: Carla, Cláudia, Joana Pinho, 
Ana Viera, Andreia Santos, Rita, Eulália, 
Mariana Neves, Andreia Fernandes, Fran-
cisca, Catarina Ferreira, Mariana Brandão, 
Joana Alves, Ana Tavares, Catarina Arro-
jado, Cheila Conceição, Lara, Ana Luísa.
Técnico: Rui Andrade.

Bom jogo da Sanjoanense 
que poderia ter alcançado a 
vitória não fosse a equipa de 
arbitragem, que condicionou o 
jogo das alvinegras com a sua 
atuação, sendo de mencionar  a 
expulsão injusta de uma atleta 
quando a equipa de S. João da 
Madeira vencia por quatro golos.

Campeonato Nacional de 
Iniciados femininos

andeboL
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alavarium, 26
 sanjoanense, 28

Sanjoanense: Carla, Cláudia, Joana Pinho, 
Ana Viera, Andreia Santos, Rita, Eulália, 
Mariana Neves, Andreia Fernandes, 
Francisca, Catarina Ferreira, Mariana 
Brandão, Joana Alves, Ana Tavares, 
Catarina Arrojado, Cheila Conceição, 
Lara, Ana Luísa.
Técnico: Rui Andrade.

A Sanjoanense obteve 

mais uma vitória num jogo em 
que, apesar de não ter entrado 
da melhor forma, soube con-
tornar as dificuldades que fo-
ram impostas pelo adversário.

Campeonato Nacional 
de Iniciados femininos

sanjoanense, 26
aC espinho, 19

Sanjoanense: Carla, Cláudia, Joana 
Pinho, Ana Viera, Andreia Santos, 
Rita, Eulália, Mariana Neves, Andreia 
Fernandes, Francisca, Catarina Ferreira, 
Mariana Brandão, Joana Alves, Ana 
Tavares, Catarina Arrojado, Cheila 
Conceição, Lara, Ana Luísa.
Técnico: Rui Andrade.

Partida bastante dura fisi-
camente, sem que a equipa de 
arbitragem tomasse qualquer 
posição. A Sanjoanense soube 
contrariar as adversidades e 
conseguiu vencer. O resultado 

poderia ter sido ainda mais di-
latado se a Sanjoanense tivesse 
sido mais eficaz na marcação de 
livre de sete metros.

Campeonato Nacional de 
Infantis femininos

vacariça, 36
sanjoanense, 36

Sanjoanense: Francisca Silva, Rita Leite, 
Carolina Pereira, Patrícia Pereira, Inês 
Bastos, Patrícia Faria, Leonor Silva, Nádia 
Correia, Mariana Pinho, Ana Beatriz 
Resende, Inês Lima e Mariana Almeida.
Treinadores: Joana Santos e Carlos 
Ferreira.

O empate não espelha o 
que aconteceu neste encontro. 
A equipa já consegue repetir e 
desencadear mais vezes e mais 
consolidadas ações e gestos em 
campo prolongando no tempo.

 
Minis femininos

salreu, 27
sanjoanense, 6

Sanjoanense: Patrícia Pereira, Inês Bastos, 
Patrícia Faria, Leonor Silva, Nádia Correia, 
Mariana Pinho, Mariana Almeida, Ana 
Beatriz Resende, Inês Lima, Leonor 
Carvalho Silva, Mariana Barata, Laura 
Tavares, Susi Costa, Daniela Sebastião, 
Maria Pinho, Nádia Soares, Maria Teixeira 
e Joana Faria.
Treinadores: Joana Santos e Carlos 
Ferreira.

O resultado deste fim 
de semana comprova que os 
jogos têm de ser enfrentados 
com aquela garra e concentra-
ção que a ADS deve assumir 
sempre que compete. Os jogos 
são momentos de avaliar e 
observar o desempenho de 
todos, o que nem sempre é 

conseguido, mas com o tra-
balho empenho e dedicação lá 
chegarão a bom porto.

Andebol dA AdS 
trAz 20 equipAS 
de eSpAnhA A S. 

João dA mAdeirA

Durante a semana da 
Páscoa a secção de Andebol 
da ADS vai organizar mais 
uma edição do Torneio inter-
nacional de S. João da Madeira 
“Andebolmania” destinado 
a jovens dos 11 aos 18 anos.

Esta iniciativa será o 
maior evento desportivo do 
ano na cidade que, durante 
4 dias, irá receber 50 equipas 
que disputarão 120 jogos nos 
vários pavilhões do concelho.

Neste momento, a cerca 
de 2 meses do evento, estão 
já confirmadas 38 equipas, 
das quais 20 vêm de Espanha, 
uma procura que demonstra a 
qualidade do torneio.

A compet ição tem o 
apoio da Associação de An-
debol de Aveiro, Federação 
Portuguesa de Andebol e da 
Câmara Municipal de S. João 
da Madeira.
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andeBol   equipa em bom plano no campeonato regional

Infantis do dom fuas vencem 
na Batalha e seguem invictos

os infantis masculinos do dom 
Fuas aC foram ganhar à Bata-
lha (22-30) e seguem invictos no 
campeonato regional. após três 
jornadas, a equipa da nazaré di-
vide o 2.º lugar da tabela com o 
siR 1.º Maio, com 8 pontos, sen-
do a tabela liderada pela Juve Lis, 
com 9 pontos. o Cister sa ocupa 
o último lugar, tendo sofrido três 
derrotas consecutivas. 

no regional de infantis fe-

mininos, as equipas da região 
sofreram desaires: o Cister na 
receção à CB Castelo Branco (10-
33) e o dom Fuas na viagem a 
alcanena (37-16). as nazarenas 
lideram o campeonato, com 11 
pontos, mas têm mais um jogo. 
no polo oposto surgem as alco-
bacenses, que procuram ainda 
um triunfo.

Entretanto, Cister sa inicia, no 
próximo sábado, a participação 

na zona 3 do Grupo B da 1.ª di-
visão nacional de juvenis, com 
a receção ao alavarium. o dom 
Fuas estreia-se na 2.ª jornada, em 
casa, diante do são Bernardo. as 
duas equipas procuram assegurar 
a manutenção entre os grandes 
do andebol nacional, mas a tarefa 
dos jovens alcobacenses parece 
mais difícil de alcançar, uma vez 
que perderam todos os jogos na 
1.ª fase da competição.
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 ANDEBOL

Valongo ganha na LAAC por 24 golos de diferença
Para as fases seguintes, as valonguenses iniciam com o Alavarium

A equipa de iniciados femini-
nos da Casa do Povo de Valon-
go do Vouga venceu (41-17) a 
LAAC, em Aguada de Cima, para 
a última jornada da segunda 
fase do campeonato nacional. 
As equipas alinharam e marca-
ram: LAAC - Márcia Rocha, Ma-
riana Marques (2), Luana Mota, 
Daniela Sousa (3), Inês Silva (1), 
Ana Jesus, Tatiana Figueiredo 
(3), Inês Mesquita (8), Mafalda 
Mota (1), Beatriz Almeida, Inês 
Pontes e Verónica Fernandez. 
Treinador: José Santos e Jorge 
Mesquita. CPVV – Tânia Veiga 
(5), Nadia Gonçalves (8), Inês 
Chaves (6), Filipa Silva,Inês Al-
ves (4), Marta Arede (2), Juliana 

Arede (2), Etelvina Santos (2), 
Joana Santos (4), Ana Gonçal-
ves, Ana Saraiva (2), Mariana 
Morais (2), Juliana Marques (3) 
e Verónica Nelson (1). Treina-
dor: Diogo Santos.

Classifi cação fi nal: Sanjoanense 
e CPVV, 10 jogos/28 pontos; 3º Ala-
varium, 10/20; 4º Espinho, 10/18; 
5º São Pedro Sul, 10/14; 6º LAAC, 
10/12.

Para a fase seguinte, a CPVV vai 
iniciar dia 16 de fevereiro (12h16) 
recebendo o Alavarium, seguindo-
-se Espinho (23 de fevereiro, fora), 
Colégio João de Barros (2 de Mar-
ço, casa), São Félix da Marinha (9 
de março, casa) e Sanjoanense 
(16 de março, fora). Seguir-se-á a 

segunda volta, com inversão de 
jogos.

Iniciados femininos do Pa-
teira – Derrota (12-39) em 
Oliveira de Frades para a fase 
complementar do campeonato 
nacional, tendo alinhado e mar-
cado: Ana Carvalho (1), Beatriz 
Taboada, Catarina Carvalho (1), 
Patrícia Tavares (2), Maria Fer-
reira, Bárbara Ferreira, Lorena 
Marques (8) e Jéssica Ribeiro. 
Treinador: José Melo. Domingo 
(19h) recebem a Ac. Espinho.

Juvenis femininos – A CPVV 
inicia a segunda fase do cam-
peonato nacional no dia 15 de 

fevereiro, recebendo o Ansião. 
Seguem-se jogos com São Fé-
lix da Marinha (22 de fevereiro, 
fora), Sanjoanense (8 de março, 
casa), Juve (15 de março, casa) 
e Alavarium (22 de março, fora), 
cumprindo-se depois a segunda 
volta.

Infanti s femininos – A CPVV 
A recebeu e venceu (28-16) a 
Académica de Espinho para o 
campeonato nacional, manten-
do o 2º lugar, tendo alinhado e 
marcado: Ana Gonçalves, Julia-
na Pinheiro, Maria Figueiredo 
(1), Mariana Morais (12), Cata-
rina Pires, Juliana Marques (3), 
Nanci Lopes (2), Beatriz Teixeira 
(4), Inês Pereira e Verónica Nel-
son (6). Treinador: Rui Calhau. A 
equipa B da CPVV recebeu e per-
deu (15-45) com o Canelas, líder 
da classifi cação, tendo alinhado 
e marcado: Marta Corga, Tati a-

na Moita (2), Erica Moita, Bruna 
Ladeira (2), Naida Gonçalves (7), 
Ana Silva, Ana Costa, Ana Saraiva 
(2) e Inês Almeida (2). Treinador: 
Rui Calhau. A equipa B valon-
guense está em 9ºlugar.

Minis femininos – A LAAC per-
deu (3-13) com a Ac. Espinho A, 
fora. Daniel Cardoso, Cáti a Fi-
gueiredo e Cláudia Salgueiro uti -
lizaram as atletas: Cáti a Cabral, 
Mati lde Ferreira, Inês Ferreira, 
Catarina Escada, Sara Azevedo, 
Beatriz Figueiredo (1), Juliana 
Valente, Lara Santos (1), Beatriz 
Valente (1), Carolina Ribeiro, 
Iara Santos, Marta Pontes, Nico-
le Rodrigues e Tati ana Almeida. 
Domingo (16h) recebem o Sal-
reu, naquele que será o jogo que 
defi ne o 3º lugar na classifi cação 
geral. As duas equipas estão com 
os mesmos pontos na classifi ca-
ção.
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ANIVERSÁRIO

Callidas Clube
comemorou
40 anos 

É uma das colectividades mais anti-
gas de Vizela. O Callidas Clube, que tem 
João Vaz como presidente, está a viver 
quatro décadas de existência, tendo 
reunido no sábado atletas, dirigentes 
e muitos daqueles que ao longo destes 
40 anos deram vida a esta colectividade 
que tem como modalidade de topo o 
andebol. 

Nos presentes esteve também Alfre-
do Santos, primeiro presidente desta 
colectividade.

João Vaz, actual presidente, referiu 
a necessidade de todos continuarem 
a dar o seu contributo, no sentido de 
fazer perdurar o clube no tempo. Tam-
bém Carlos Alfredo Santos usou da pa-
lavra para recordar os primeiros passos 
do clube que representou.

A vereadora do Desporto da Câma-
ra Municipal de Vizela, Dora Gaspar, 
deixou ainda palavras de incentivo à 
direcção do clube e a todos os jovens 
que fazem parte das suas equipas de 
andebol.
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18ª JORNADA

Campeonato
regressa
no sábado

A 18ª jornada do Campeonato Na-
cional Andebol 2 disputa-se no próximo 
fim-de-semana. O Fermentões recebe a 
Sanjoanense, no sábado, às 17h.30, en-
quanto o Xico Andebol tem uma curta 
deslocação ao terreno do Infesta, igual-
mente no sábado, às 18h.30.

A jornada 18 fica completa com os 
seguintes jogos: FC Porto B-Académico, 
Marítimo-Módicus, São Bernardo-São 
Paio Oleiros, FC Gaia-Santana e Ginásio 
de Santo Tirso-Académica de São Ma-
mede.

Página 21



A22

  Tiragem: 3000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 20

  Cores: Cor

  Área: 22,52 x 35,99 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 52289485 04-02-2014

REPORTAGEM DE
REDACÇÃO

Xico Andebol
e Fermentões
nos quartos
da Taça

Sucesso digno de registo dos dois clubes vimaranenses na Taça de Por-
tugal. São os representantes do Campeonato Nacional Andebol 2 numa 
prova tradicionalmente destinada aos ‘tubarões’.

O Fermentões e o Xico Andebol 
apuraram-se para os quartos-
de-final da Taça de Portugal, 

ao eliminarem o Arsenal de Devesa e 
o São Bernardo, respectivamente. Um 
feito de registo para os dois clubes vi-
maranenses, que garantiram a presença 
numa fase adiantada da prova, apesar 
de disputarem o Campeonato Nacional 
Andebol 2.

Em Braga, o Fermentões sentiu mais 
difuculdades para confirmar o favoritis-
mo diante do Arsenal da Devesa, que 
disputa a 3ª Divisão. O jogo iniciou-se 
com um ligeiro ascendente dos vimara-
nenses, que chegou à vantagem de 4-1. 
Mas, logo a seguir, o Arsenal da Devesa 
empatou o jogo a cinco golos. O Fer-
mentões conseguiu passar para a frente 
do marcador e a meio da primeira par-
te vencia por 9-6. Após os pedidos de 
desconto dos dois treinadores, o jogo 
tornou-se muito equilibrado e o marca-
dor era disso mesmo fiel, assim aos 24 

minutos registava uma igualdade a 14 
golos. Até ao final do primeiro tempo, 
o resultado pouco se alterou, com um 
ligeiríssimo ascendente dos vimaranen-
ses que foram para o descanso a vencer 
pela margem mínima de 14-15.

A segunda parte iniciou-se com o  
Arsenal da Devesa a marcar e o equilí-
brio no marcador só se desfez a favor 
dos bracarenses (19-17), aliás a primeira 
vez no jogo que passaram para a frente 
do marcador. O jogo entrou novamente 
numa fase de equilíbrio quase total, as-
sim e a 10 minutos do fim registava-se 
um empate a 23 golos. Com o jogo ex-
tremamente equilibrado, com um am-
biente de festa nas bancadas, e um pou-
co de nervosismo pela incerteza quanto 
ao vencedor final, o Arsenal da Devesa 
conseguiu uma vantagem de dois golos 
(25-23) a cinco minutos do final. O téc-
nico Luís Pereira solicitou mais um des-
conto de tempo que deu tranquilidade 
ao Fermentões, conseguindo chegar ao 
empate a 25 golos. Os últimos minutos 
foram intensos, com o Fermentões a 
gerir melhor as emoções do jogo. O Ar-

XICO ANDEBOL 33
Ricardo Castro, Tiago Cunha, Gustavo Castro (1), 
Pedro Correia (3), João Santos (4), Mário Peixoto 
(2), André Caldas (6), Rui Oliveira (1), Pedro Car-
valho, Luís Sarmento (2), João Gonçalves (4), Luís 
Castro, Rui Lourenço (3), Nuno Silva (4), Jaime Bar-
reiros
T: EDUARDO RODRIGUES

João Pinho, Tiago Filipe (2), João Pinho, Filipe La-
garto, Ricardo Senos (3), Hélder Carlos (1), Augusto 
Pereira (2), Ulisses Ribeiro, Jorge Justino, Hugo 
Silva (1), Paulo Alo, Fernando Marques (6), Tiago 
Gonçalves (1), Tiago Sousa (6), Leandro Rodrigues 
(4), Albano Lopes (2)
T: PEDRO LAGARTO
LOCAL: Pavilhão do D.F.H.
Árbitros: Alberto Alves e Jorge Fernandes

SÃO BERNARDO 28

A. DEVESA 26
João Costa, Bruno Moura, Bruno Silva (1), Jorge 
Pinto (8), Nuno Machado (1), Pedro Barbosa, Pedro 
Pereira, Ricardo Saraiva (2), Romeu Torres (2), 
Virgílio Pereira (5), João Mendes, José Costa (1), 
Nuno Silva, Jorge Costa e André Azevedo (5)

T: JOAQUIM SILVA

Raúl Nunes, Rui Paulo, Miguel Freitas (1), José Mar-
tins, Carlos Fernandes (2), João Carvalho, Filipe 
Silva, Rui Carvalho (4), Sérgio Ribeiro (6), Nuno 
Pinheiro, António Salgado (4), João Martins (5), 
Daniel Oliveira, Bruno Silva, Armando Silva (5)

T: LUÍS PEREIRA
LOCAL: Pavilhão Flávio Sá Leite
Árbitros: Alberto Alves e Jorge Fernandes

FERMENTÕES 27

Ac. S. Mamede - Sporting 22:38 
Águas Santas - FC Gaia 40-22
Ars. Devesa - Fermentões 26:27 
ABC - Sp. Horta (12/02) 
AC Fafe - Benfica 23:33 
Maia-ISMAI - ACR Zona Sul 41-19
Xico Andebol - S. Bernardo 33-28
Passos Manuel - FC Porto 27:34

TAÇA DE PORTUGAL - 8-AVOS-DE-FINAL

senal da Devesa ainda conseguiu forçar 
o empate a 26 golos, mas o Fermentões 
concretizou o derradeiro ataque de-
pois de uma defesa providencial do seu 
guarda-redes.

Uma semana depois, o Xico Andebol 
voltou a ser claramente mais forte que o 
São Bernardo. Depois do triunfo para o 
campeonato, os vimaranenses derrota-
rem os aveirenses nos quartos-de-final 
da Taça de Portugal, por 33-28.

A equipa vimaranense desde cedo 
mostrou vontade de resolver o jogo a 
seu favor, mas o São Bernardo conse-
guiu equilibrar o encontro e até mo-
mentaneamente esteve em vantagem 
tangencial, por mais do que uma vez, 
pelo que o 6-6 a meio do primeiro 
tempo não escandalizava ninguém. O 
Xico Andebol teve uma boa reacção e 
conseguiu passar para a frente por dois 
golos de diferença (9-7). A reacção dos 

aveirenses, que ainda conseguiram o 
empate a 10 golos, foi por pouco tem-
po, pois a equipa de Eduardo Rodrigues 
conquistou uma vantagem confortável 
antes do intervalo, 15-10, e depois em 
17-11, aliás, este último foi o resultado 
que se verificava ao intervalo. 

Na segunda parte, após um reinício 
equilibrado, o Xico Andebol disparou 
no marcador e fez o 23-16. Até final do 
jogo os aveirenses equilibram o marca-
dor, reduzindo a desvantagem para os 
cinco golos.

O sorteio dos quartos-de-final reali-
za-se esta terça-feira, ao final da tarde.

Xico Andebol confirmou
favoritismo em casa
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Andebol

Juvenis do 
Feirense a um 
triunfo de garantir 
o primeiro lugar
Os juvenis do Feirense estão a um 
jogo de garantir o primeiro lugar 
na fase de apuramento depois de 
vencer o CAIC por 41-22. Já os 
iniciados B perderam diante do 
Espinho por 30-26. Os minis per-
deram em Oleiros por 26-24.
Quanto ao SP Oleiros, em juvenis 
venceu o Avanca por 30-21 e os 
iniciados bateram a Sanjoanense 
por 56-11, na fase complementar. 
Já os infantis foram ao reduto do 
ACD Monte vencer por 35-18.

Atletismo
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ANDEBOL FEM.
Colégio de
Gaia perto da
Final Four

Para a 17ª jornada do
Campeonato Nacional
da 1ª Divisão de Andebol
Feminino, o Colégio de
Gaia recebeu a Madeira
SAD e empatou (22-22).
No entanto, a vitória
ficou guardada para o
jogo seguinte na receção
à equipa do CS Madeira,
onde a formação gaiense
venceu por 29-27, fi-
cando assim a um passo
da Final Four.
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ANDEBOL - TAÇA DE PORTUGAL

O FC Gaia joga hoje, às 18h, os 1/8 final da taça de Portugal
frente ao Águas Santas. “Queremos ser a grande surpresa da taça”.

FC Gaia desloca-
-se hoje, às 18h,
ao reduto do
Águas Santas pa-

ra disputar os 1/8 final da
taça de Portugal.
“Queremos ser a grande
surpresa da taça”, referiu o
treinador da formação
gaiense, Claúdio Alves.
“Estou à espera de encon-
trar muitas dificuldades
frente a uma formação
forte e de grande quali-
dade, que está bem classi-
ficada na 1ª Nacional”,
disse o técnico, salien-
tando que a equipa tem
“trabalhado bem e tudo vai
fazer para seguir em frente
na prova”.
Para chegar a esta fase, o

FC Gaia ficou isento na 1ª
eliminatória para depois,
na 2ª eliminatória, receber
e vencer o Infesta  por 30-
26. Nos 1/16 de final,
voltou a jogar em casa e a
vencer frente ao Aca-
démico por números mais
expressivos (25 - 17).
A formação gaiense, in-

serida na 2ª Nacional -
Zona Norte, ocupa, neste
momento, a 12ª posição da
tabela classificativa com 16
jogos realizados, nos quais
obteve cinco vitórias, um
empate e dez derrotas.
Por sua vez, o Águas Santas
está no quinto lugar da 1ª
Nacional com 45 pontos.

●

O
MÁRCIO GONÇALVES

FC Gaia enfrenta
Águas Santas

O FC Gaia espera visita muito difícil a Águas Santas
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ANDEBOL FEMININO

S. Félix da Marinha celebra
16ºaniversário

O Pavilhão Escolar de Ar-
cozelo, será, hoje, palco das
comemorações do 16º
aniversário do clube
gaiense. Às 14h será dada a
partida para o dérbi  entre o

S. Félix e o Madalenense.
Segue-se uma atividade
entre os pais dos atletas, um
mini torneio com os
próprios, e ainda  o jogo dos
séniores contra os diri-
gentes. 
Com snack-bar aberto du-

rante todo evento, os
parabéns ao clube serão
cantados pelas 23h15. O
convite fica feito, por parte
da organização, a todos os
pais, familiares, sócios,
amigos e simpatizantes do
clube.

NUNO DIAS
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Nacionais de ginástica rítmica em Santo Tirso
ANDEBOL

No passado mês de janeiro, a
nossa equipa sénior alcançou a lide-
rança do Campeonato Nacional da
2ª Divisão, depois de vencer perante
o seu público o Xico Andebol por
30-29. Neste momento, e passadas
17 jornadas da primeira fase do Cam-
peonato, o Ginásio lidera juntamente
com o Xico Andebol, estando como
tal bem posicionada para a obtenção
de um dos três primeiros lugares que
garantem o acesso à fase final de dis-
puta da subida à 1ª Divisão Nacional.

Já a equipa de Juniores, a dis-
putar a 1ª Divisão Nacional, iniciou
da melhor forma o ano com duas vi-
tórias, frente à AAS Mamede e à AD
Sanjoanense, encontrando-se no 6º
lugar da classificação geral.

Os Juvenis, com uma vitória
frente ao Fermentões, e uma derrota
frente à AAS Mamede, terminaram a
primeira fase do Campeonato Nacio-
nal da 1ª Divisão na 7ª posição. Em
fevereiro arrancará a segunda fase,
na qual a nossa equipa continuará a
sua luta pela manutenção na princi-
pal divisão nacional do escalão.

A equipa de Iniciados encon-
tra-se na Fase de Qualificação do
Campeonato Nacional, situando-se
a meio da tabela, depois de alguns
jogos menos conseguidos.

Os Infantis terminaram em 3º
lugar a 2ª ronda do Campeonato Na-
cional, e os Minis têm tido desempe-
nhos interessantes, num escalão de
iniciação em que o fundamental é
despertar o gosto pela modalidade.
Agenda do primeiro fim de semana:
Juniores: Ginásio - Fafe (2/2, 15:00,
Pav. Municipal Santo Tirso);
Iniciados: CPN - Ginásio (2/2, 17:00,
Pav. Municipal Ermesinde);
Minis: Ginásio - Amarante (1/2, 15:00,
Pav. Municipal Santo Tirso);
Minis: Ginásio - Col. Carvalhos (2/2,
17:00, Pav. Municipal Santo Tirso).

ATLETISMO
Os atletas do Ginásio marca-

ram presença no passado dia 19 de
janeiro, na 16ª Meia Maratona Ma-
nuela Machado, que decorreu na ci-
dade de Viana do Castelo.

GINÁSTICA RÍTMICA
O Ginásio esteve representa-

do no VII Torneio do Ginásio Clube
Português com duas das suas mais
promissoras ginastas, Carolina maia
e Marta Ferreira, as quais tiveram uma
participação muito positiva neste
Torneio. Já no último domingo do

mês, decorreu o Campeonato Distri-
tal Base, organizado pela AGN, e
que teve lugar no Centro de Alto Ren-
dimento de Sangalhos. O Ginásio
esteve representado por 8 atletas,
sendo de destacar o 2º lugar alcança-
do pela nossa ginasta Juliana Ama-
ral, e os 3ºs lugares da Ana Maia e
Inês Pacheco.

De realçar o facto de a Fede-
ração de Ginástica de Portugal ter
atribuído ao nosso Clube a organi-
zação de duas das suas provas na-
cionais de Ginástica Rítmica:
- Campeonato Nacional de Base (1 e
2 de Março de 2014);
- Qualificativa 1ª Divisão (22 e 23 de
Março de 2014).

Ambas as provas terão lugar
no fantástico Pavilhão Municipal de
Santo Tirso, e dinamizarão fortemen-
te a hotelaria e a restauração locais
nesses dois fins de semana. Mais
uma vez, resultado da sua competên-
cia e dinamismo, o nosso Clube con-
segue garantir para Santo Tirso a or-
ganização de eventos com claros be-
nefícios para a comunidade local.
Março será, pois, o mês da Ginástica
Rítmica em Santo Tirso. Contamos
com todos os tirsenses para tornar
estes eventos memoráveis!
Agenda do primeiro fim de semana
de fevereiro:

Nós de Dança: Ginástica Rí-
tmica e Jazzmoves (2/2, 15:00, Nave
Cultural da Fábrica de Santo Thyrso).

NATAÇÃO
Decorreu ao longo do último

fim de semana de janeiro, na Piscina
Municipal da Mealhada, o VIII Open
de Inverno de Masters. Esta prova
contou com um total de 455 nadado-
res em representação de 53 clubes
nacionais e 6 estrangeiros (Alema-
nha, Espanha e República Checa),
constituindo-se indiscutivelmente
como um grande evento organizado
pela Federação Portuguesa de Nata-
ção. A equipa do Ginásio esteve pre-
sente com 15 nadadores. O rescaldo
global da participação neste Open é
excelente:
- 12 pódios: 3 segundos lugares e 9
terceiros lugares;
- 35 novos recordes pessoais;
- 12º lugar na Taça Master entre os
53 Clubes nacionais participantes.

Além do aspeto competitivo,
fomos também reconhecidamente
um exemplo de desportivismo, com-
panheirismo e animação ao longo de
todo o fim de semana.

Também nesse fim de semana
teve lugar na Piscina do Clube Fluvial
Portuense, o Torneio Ano Novo In-
fantis e Juvenis. Numa competição
que contou com 426 nadadores de
20 Clubes, os nossos 7 representan-
tes tiveram um desempenho médio
de 106,0 por cento, destacando-se a
obtenção de 13 novos Recordes Pes-
soais.

Ainda no mês de janeiro, no
dia 11, a nossa equipa de Absolutos
participou em mais uma edição do
Torneio Cidade da Maia, integrado
em Maia Cidade Europeia do Des-
porto, tendo os nossos nadadores
registado prestações positivas face
aos objetivos traçados.
Agenda do fim de semana:
Cadetes A/B: Torneio Preparação 2
(1/2, 15:30 | 2/2, 9:30, Piscina Muni-
cipal de Paços de Ferreira).

TÉNIS
A equipa de Sub 16 do Giná-

sio apurou-se no último fim de sema-
na de janeiro, para as meias-finais do
Interclubes Regional, ao derrotar
por 5-0 o CT Porto B. Na meia-final
o adversário será a ET Maia.

Já em Seniores, também para
o Interclubes Regional, a nossa equi-
pa foi a Viana perder por 3-2, num
confronto muito equilibrado só re-
solvido no supertiebreak por 7/10.

Tivemos ainda em janeiro vá-
rios atletas a disputar diversas pro-
vas por esse país fora, principalmen-
te na zona norte. Desde Sub 10 a Sub
18, o Ginásio tem estado muito bem
representado, conseguindo já con-
quistar alguns Torneios e obter posi-
ções muito meritórias. De referir ainda
o Circuito Interno do Clube, uma or-
ganização já tradicional da secção.
Foi disputada no mesmo fim de se-
mana, a última meia final da Etapa I
do Circuito Interno (Nível V) e o ven-
cedor foi João Lopes, por 6/3 6/2
frente a Francisco Marques.

TÉNIS DE MESA
A nossa equipa de Seniores

de Ténis de Mesa encontra-se a dis-
putar o Campeonato Distrital de
Equipas da 1ª Divisão. Na 11ª jorna-
da, realizada na penúltima sexta-fei-
ra do mês, o Ginásio deslocou-se ao
Núcleo Valongo “B”, conseguindo
a primeira vitória de 2014. Foi uma
vitória sofrida por 3-2, mas muito sa-
borosa, frente a uma boa equipa, que
conseguimos ultrapassar na classifi-
cação com o resultado obtido. Os re-
sultados dos parciais foram:

Santos/Sousa 1 – Carneiro/Furtado
3; João Paulo 3 – Manuel Carneiro 2;
Pedro Sousa 0 – José Mascarenhas
3; Anabela Santos 3 – António Fur-
tado 0; João Paulo 0 – José Masca-
renhas 3.

O Ginásio encontra-se assim
na 4ª posição da tabela classificativa.
Agenda do fim de semana:
Seniores: Ginásio - Madalena “B”
(31/1, 21:15, Ginásio - Sala 2).

VOLEIBOL
A nossa equipa de Seniores

Femininos de Voleibol, a disputar o
escalão máximo nacional, a 1ª Divisão
Nacional, conseguiu, no último fim
de semana de janeiro, dar forte répli-
ca ao Castelo da Maia, vencendo um
set, deixando dessa forma o último
lugar da tabela classificativa. A nossa
equipa, com várias atletas muito jo-
vens (algumas ainda Cadetes ou Ju-
niores), tem vindo a evoluir positiva-
mente, esperando-se que na 2ª fase
do Campeonato, com a colaboração
de algumas atletas mais experientes,
possam assegurar a manutenção.

Já os Seniores Masculinos,
enquadrados na 2ª Divisão Nacional,
terminaram já a primeira fase, que foi
muito equilibrada, com vários jogos
a serem decididos a 5 sets, mas em
que a sorte raramente esteve presen-
te. Assim, irão disputar a fase de ma-
nutenção, juntamente com a Ala Gon-
domar, AA Coimbra, CV Espinho, CN
Ginástica e GDC Gueifães.

O Ginásio tem em atividade
várias equipas dos escalões de for-
mação de Voleibol, tanto femininos
como masculinos, que têm tido re-
sultados globalmente positivos, ten-
do algumas das equipas já assegura-
do a classificação para as fases na-
cionais.
Agenda do fim de semana:
Seniores Femininos: Leixões - Giná-
sio (2/2, 17:00, Pav. Leixões); Junio-
res Femininos: Esmoriz - Ginásio (1/
2, 18:00, Pav. Esmoriz); Juniores Mas-
culinos: Ginásio - Amares (1/2, 17:00,
Pav. Ginásio); Cadetes Femininos: Gi-
násio - Senhorense (1/2, 15:00, Pav.
Ginásio); Iniciadas Femininas: Giná-
sio - AAS Mamede (2/2, 15:00, Pav.
Ginásio); Iniciados Masculinos: Es-
moriz – Ginásio (1/2, 15:00, Pav. Es-
moriz); Iniciados Masculinos: Fiães
- Ginásio (2/2, 17:00, Pav. Fiães); In-
fantis Femininos: SC Espinho - Gi-
násio (2/2, 15:00, Nave Espinho); In-
fantis Masculinos: Ginásio - Espinho
(1/2, 19:00, Pav. Ginásio). • Página 27
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