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Mais Andebol 

O  RESCISÃO. Flavio Fortes rescindiu 
com o Benfica e vai jogar no Puente 
Genil da Liga espanhola. mas o clube 
da Luz com direito de preferència. 
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mais desporto 

ANDEBOL NACIONAL 

Quintana operado a rotura no baço 
YOEO COHEN/ISRAEL ASSOCIAT *N 

Guarda-redes do FC Porto 
deve demorar aproximadamen-
te cinco semanas a recuperar 

O guarda-redes do FC Porto. Alfredo 
Quintana, foi operado ontem a uma 
rotura do baço em dois tempos, com 
traumatismo e rompimento, uma 
intervenção cirúrgica bem sucedida, 

das acordo com o site oficial do clube. O 
atleta lesionou-se durante um treino, 
após um choque com um companheiro 
de equipa. Contactado por A BOLA, o 
diretor do andebol portista, Jose 
Magalhães, disse «desconhecer>,  o 

tempo de recuperação do atleta, 
afirmando que a equipa «tem outros 
bons atletas e que o desporto é 

Alfredo Quintana foi operado com sucesso 

mesmo assim'', mostrando-se pronto 
para os próximos desafios dos campeões 
nacionais. Estima-se, porém, que o 
tempo de recuperação seja de 
aproximadamente cinco semanas. 

Neste caso, o atleta nascido em Cuba e 
naturalizado portugués falhará, 
naturalmente, os quartos de final do 
play-off, que começam sexta-feira 
para os dragões, provavelmente as 
meias e também a final-four da Taça 
de Portugal, onde o FC Porto espera 
chegar depois do jogo como Boa-Flora 

divisão). 
Quem dificilmente contará com 
Quintana é o selecionador nacional, 
Rolando Freitas, nos jogos particulares 
que realizará, em Moimenta da Beira, 
em abril, tendo em vista a preparação 
para outro play-off, este de acesso ao 
Mundial de 2017, em junho. Nessa 
altura, Portugal deverá contar já com 
Quintana no seu melhor. 
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SERGIO MIGUEL SANTOS/ASF 

«Não me via a jogar noutro clube» 

, Pedro Solha, 34 anos, renovou com leões 

Ponta-esquerda Pedro Solha 
renovou contrato com Sporting 
por mais dois anos 

Pedro Solha vai jogar no Spor-
ting até final da época 2017/18, al-
tura em que completará nove anos 
de leão ao peito. «O Sporting re-
presenta muito para mim, foi o 
clube que me pós no topo, que me 
fez chegar onde cheguei. Neste 
momento, não me via a jogar nou-
tro clube», confessou o internado- 

nal português. «O meu principal 
objetivo é ser campeão, desde logo 
porque é o único título que ainda 
não ganhei e acredito que vamos 
ser campeões nestes dois anos e 
espero entrar no novo pavilhão já 
como campeão. Saber que posso 
estrearum pavilhão é um estímu-
lo enorme, é um recinto que ain-
da não está construído, mas que 
já representa muito para muita 
gente. Para nós também, porque 
estamos há muitos anos sem casa  

e aquela vai ser a nossa casa», ex - 
plicou o ponta. 

Pedro Solha chegou ao Sporting 
em 2009/10, conquistando a Taça 
Challenge, prova em que se sagrou 
igualmente melhor marcador. Além 
da competição europeia, ganhou 
ainda três Taças de Portugal 
(2011/12, 2012/13 e 2013/14) e a Su-
pertaça em 2013/14, faltando o tão 
desejado título de campeão nacio-
nal, que começa a discutir domin-
go, em Aguas Santas. 
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Técnico romeno MIrcea Costache chegou a Portugal com 49 anos e por cá ficou 

Roménia chora Costache 
Ex-selecionador nacional traído pelo coração v Herói do andebol 

romeno liderou Portugal, em 1994, no primeiro Europeu da história 

Por 

EDITE DIAS 

IRCEA COSTACHE, 75 
anos, morreu ontem 
devido a problemas 
cardíacos. O treinador 
romeno que passou os 

últimos anos em Serpa, a trabalhar 
na formação, foi o primeiro estran-
geiro a liderar a Seleção Nacional e 
esteve com a equipa de seniores no 
primeiro Europeu da história do an-
debol, em 1994, erri Lisboa. 

O antigo internacional romeno 
foi bicampeão mundial e os rome-
nos transformaram no em herói 
quando, em 1961, das suas mãos saiu 
o golo decisivo na final cio Mundial, 
frente à então Checoslováquia. O 
seu funeral realiza-se amanhã, em 
Bucareste, e a Roménia decretou 
luto nacional. 

«Ele vinha da Argélia, onde tinha 
sido selecionador, e tinha uma ima-
gem muito estranha. Quando che-
gou, olhei para o Torrinha e disse-lhe  

: Se faz _favor vai comptur roupa para 
este homem!' Mas tinha um currí T  
culo invejável, métodos peculiares e 
isso, às vezes, fazia com que as pes-
soas não gostassem dele. Naquela 
altura, tinha de dar metade do sala 
rio - 5 contos [25 euros] - ao gover - 
no romeno, e era muito dinheiro na-
quela altura, por isso decidimos  

terminar oficialmente o contrato e 
mantivemo-lo apenas com a nossa 
palavra», recordou Luís SantoS, en -
tão presidente da Federação, que o 
contratou. Costache recebeu, em 
1992, a Medalha de Bons Serviços 
Desportivos, atribuída pelo governo 
português, após o ouro no Europeu 
de juvenis, nesse ano, na Suíça. 
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Colégio de Gaia 
conquista Madeira 
4  Gaienses muito próximas de 
segurar 1.Q lugar na fase regular 
do campeonato feminino 

Pela primeira vez desde 1998/99, o 
Colégio de Gaia conseguiu vencer a 
Madeira SAD no Funchal! O sucesso por 
24-23 coloca as gaienses em posição 
privilegiada de manterem a liderança no 
final da fase regular, tendo vantagem em 
casa no play-off! Num fim-de-semana de 
jornada dupla no Funchal, a Madeira SAD 
vencera o Alavarium no dia anterior, 23-19. 
enquanto as gaienses bateram o Sports 
Madeira, 32-27. As tricampeãs nacionais 
aveirenses acabaram por sucumbir com o 
Sports por 31-22, sendo assim igualadas 
no 3.° posto pelo Colégio João de Barros 
que recebeu e venceu o Maiastars, 25-15. 
Na luta pelo play-off, o Santa Joana 
conquistou importante sucesso na 
Assomada, 34-31, o Passos Manuel 
recebeu e ganhou ao CALE, 26-23. e Juve 
Use Alpendorada empataram a 17 golos. 
Com  os seis primeiros já com lugar 
garantido na próxima fase, a luta pelos dois 
lugares restantes esta ao rubro: dois 
pontos separam quatro equipas! H. C. 
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ANDEBOL -SPORTING 

SOLHA RENOVA ATÉ 2018 
Pedro Solha. jogador de ande-
bol do Sporting, renovou con-
trato com os leões por mais 
duas temporadas. até 2018. 
"Renovar è fantástico. O Spor-
ting representa muito para 
mim. Não me via a jogar nou-
tro clube", disse o atleta 
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Equipa de Sandra Fernandes vai ser reforçada para a semana. FOTO ASPRESS 

Cubanas reforçam 
Madeira Andebol SAD 
NADDEZZA VALERA 
ABREU E LORENA 
TELLEZ DELGADO 
CHEGAM PARA A 
SEMANA 

HERBERTO D. PEREIRA 
desporto@dnoticias.pt  

O plantel do Madeira Andebol 
SAD de seniores femininos vai 
poder contar para a fase final do 
campeonato nacional da I Divi-
são com duas andebolistas oriun-
das de Cuba, apurou a reporta-
gem do DIÁRIO. 

Trata-se de Naddezza Valera 
Abreu e Lorena Tellez Delgado, 
duas atletas que actuam na primei-
ra linha, que passarão a estar sob a 
trabalhar sob a orientação de San-
dra Fernandes, a técnica principal 
do Madeira Andebol SAD. 

Já inscritas da Federação de An-
debol de Portugal, há muito que as 
duas jogadoras cubanas estavam 
referenciadas pela 'sociedade' do 
andebol feminino madeirense mas 
só agora poderão rumar para Por-
tugal e vestir a camisola da turma 
insular, nesta fase crucial da tem-
porada. 

Segundo foi ainda possível apu- 

rar, tudo indica que os dois refor-
ços comecem já na próxima sema-
na trabalhar com as novas compa-
nheiras, tendo em vista a prepara-
ção para a fase final da competição, 
onde a a equipa madeirense se pro-
põe a atacar a conquista do título 
nacional, que está nas mãos do 
Alavarium. 

Recorde-se que a duas jornadas 
do fim da primeira fase da compe- 

tição, o Madeira SAD é segundo 
classificado da competição, atrás 
do Colégio de Gaia, conjunto que 
venceu no último domingo, curio-
samente, a 'sociedade madeirense', 
por 23-24, em jogo disputado no 
Pavilhão do Funchal. 

O Madeira SAD não tinha ao seu 
serviço andebolistas estrangeiras 
desde a saída de Tanya Milanovic e 
Barbara Braue. 

Página 7



A8

  Tiragem: 30575

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 30

  Cores: Cor

  Área: 22,47 x 23,55 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 63177847 17-02-2016

ANDEBOL Ponta esquerda acertou a continuidade no Sporting por 
mais duas temporadas e vai realizar o sonho de jogar no novo pavilhão 

SOLHA RENOVOU 
PARA SER CIIIIPEA0 

Pedro Solha é uma das 
grandes referências do 
andebol leonino, sendo dos 
poucos jogadores portu-
gueses que venceram uma 
competição europeia, a 
Taça Challenge de 2010, em 
que foi o melhor marcador 

RUI GUIMARÃES 

***A versão 2016/17 do Spor-
ting começou ontem a ser de-
senhada com a renovação de 
contrato do ponta-esquerda 
Pedro Solha, que assinou um 
novo vínculo válido para as 
duas próximas temporadas. 

"O meu principal objetivo é 
ser campeão, desde logo por-
que é o único título que ainda 
não ganhei_ Acredito que va-
mos ser campeões nestes dois 
anos e espero entrar no novo 
pavilhão já como campeão", 
disse o extremo ao site dos 
leões. Considerando "fantás-
tico ter renovado", reconhe-
ceu que " ficar foi sempre prio-
ridade", justificando: "o Spor-
ting representa muito para 
mim, foi o clube que me pôs no 
topo, que me fez chegar onde 
cheguei. Nunca pensei mudar, 
neste momento não me viajo-
gar noutro clube". 

Natural do Porto, onde nas-
ceu a 22de novembro de1981, 
Pedro Solha começou a jogar  

no Águas Santas, tendo passa-
do ainda porFC Maia e FC Por-
to antes de chegar ao Spor-
ting, onde cumpre a sétima 
temporada. Faz parte do redu-
zido lote de jogadores portu-
gueses que venceu uma com-
petição europeia - a Taça  

Challenge, pelo Sporting, em 
2009/10, na qual foi o melhor 
marcador, com 57 golos con-
quistando também uma Taça 
da Liga (FC Porto), uma Su-
pertaça (Sporting) e cinco Ta-
ças de Portugal (três pelos 
leões, uma pelos dragões e ou- 

tra pelo Águas Santas). 
Aos 34 anos, além de sercam-

peão, Pedro Solha, a frequen-
tar o terceiro ano de Adminis-
tração e Gestão Desportiva, 
tem outro grande desejo. "Jo-
gar no novo pavilhão. É um re-
cinto que ainda não está cons- 

truído, mas que já representa 
muito para muita gente. Para 
nós também, porque estamos 
há muitos anos sem casa e 
aquela vai ser a nossa casa. Sei 
que os sportinguistas nos vão 
apoiar muito lá", concluiu o in-
temacional A português. 

11 
"Acredito 
que vamos 
ser cam-
peões 
nestes dois 
anos e 
espero 
entrar no 
novo 
Pavilhão já 
como 
campeão" 

Pedro Solha 
Jogador rk) 
spr-wring 

Pedro Solha e Bruno de Carvalho após a assinatura do contrato 
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Alfredo Quintana é uma peça fulcral nos dragões 

Quintana foi operado e é baixa de vulto no FC Porto 
Tempo de paragem 
não foi divulgado, 
mas o próprio pro-
mete ficar mais forte 
para o play-off 

IMO Alfredo Quintana, guar-
da-redes do FC Porto, foi on-
tem operado, no Porto, a uma 
rotura do baço, com trauma-
tismo e rompimento. A inter-
venção cirúrgica correu con-
forme o previsto e o interna-
cional português de origem 
cubana está estável, mas não  

se sabe qual o período de para-
gem. "Só o ritmo da recupera-
ção permitirá estipular o tem-
po de afastamento da compe-
tição", pode ler-se no cite dos 
dragões. Já o próprio Quintana 
adiantou mais detalhes. "Cor-
reu tudo bem, a operação cor-
reu muito bem. Agora, é só re-
cuperar para o que aí vem, foi 
sóparaficarmaisforte no play-
off", escreveu no Facebook. 
Recorde-se que o play-off ar-
ranca neste fim de semana e o 
FC Porto começa por defron-
tar o Avanca. 

CAMPEONATOS 

Alfredo Quintana, que 
esteve nos 22 jogos que o 
FC Porto fez, e venceu, 
nesta fase regular, chegou 
ao FC Porto em janeiro de 
2011e foi cinco vezes 
campeão nacional 
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semáforo 
Per Nfirberts A. Lopes 

lonas 

•
Fala-se muito so-
bre a importancia 
de formar jogado-

res, mas lonas contraria to-
das as teses académicas. Só 
começou a jogar aos 20 
anos e, ontem, voltou a 
mostrar um enorme instinto 
goleador, ao dar a vitória do 
Benfica sobre o Zenit O fu-
tebol é isto não é uma ca-
deia de laboratóno, é talento. 

Quhdana 
O sucesso de uma 
equipa assenta 
multo na solidez da 

base É assim quase em to-
das as modalidades coleti-
vas e a lesão de Alfredo 
Quintana, guarda-redes da 
equipa de andebol do F C. 
Porto, faz soar o alarme no 
arranque do play-off Agora, 
a equipa lera de ser, forço-
samente, muito mais coesa. 

Makon 

•

Mal chegou ao São 
Paulo, onde vai jo-
gar por empresti-

mo, Maicon jurou amor ao E 
C Porto e à cidade São pa-
lavras bonitas, sem dúvida. 
Mas o amor não é apenas 
uma ideia, é, sobretudo, uma 
atitude Tudo o que o jogador 
não teve quando virou as 
costas aos colegas no céle-
bre jogo com o Arouca. 
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Andebe• Sporting 
segura Pedro Solha 
por mais dois anos 
• A série de renovações no 
Sporting chegou ao ande-
bol. O ponta esquerda Pe-
dro Solha assinou por mais 
duas épocas. O jogador 
venceu cinco títulos nas úl-
timas sete épocas ao servi-
ço dos leões. mas nunca se 
sagrou campeão nacional. 
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ANDEBOL 

Flávio Fortes vai jogar 
no Puente Genil 
ui  O lateral-direito Flávio Fortes, de 23 anos, 
rescindiu com o Benfica e vai jogar no Puente 
Genil. penúltimo da liga espanhola. O Benfica 
reservou o direito de preferência sobre o atle-
ta num eventual regresso a Portugal. 

/  
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ANDEBOL 

Pedro Solha fekz 
com renovação 
Cie  Pedro Solha está feliz com o 
prolongamento do vínculo que 
o liga ao Sporting por mais duas 
temporadas, avançado ontem 
pelo nosso jornal. "Renovar é 
fantástico. O Sporting represen -
ta muito para mim. Foi o clube 
que me pôs no topo, que me fez 
chegar onde cheguei", disse o 
ponta-esquerda de 34 anos ao 
site do Sporting. 

O Jogador, que ao serviço da 
equipa leonina já conquistou três 
Taçasde Portugal, umaSuperta-
ça e a única Taça Challenge que 
uma equipa portuguesa venceu, 
aponta como principal objetivo a 
conquista do titulo nacional. "É o 
meu principal objetivo, porque é 
o único titulo que ainda não ga-
nhei. Acredito que vamos ser 
campeões", confessa. o v.v. 
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Marienses recebe 
Sporting para a 
Taça de Portugal 
O sorteio dos quartos de final da 
Taça de Portugal de andebol mas-
culino ditou a receção do Ma-
rienses à formação do Sporting. 

A equipa leonina vai deslocar-
se à ilha de Santa Maria no próxi-
mo dia 13 de março para no Pa-
vilhão do Complexo Desportivo 
de Vila do Porto, às 20h00, jogar 
a passagem às meias finais da 
competição frente ao Marienses 
da II Divisão. * AM 
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A15Flávio Fortes deixa o Benfica e ruma a Espanha
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16-02-2016

Meio: Bola Online (A)

URL:http://www.abola.pt/nnh/ver.aspx?id=598074

 
O Benfica anunciou, esta terça-feira, que o andebolista Flávio Fortes vai rumar ao campeonato
espanhol, para representar as cores do Ángel Ximénez. O clube encarnado ressalva que fica com
opção sobre o lateral direito, de 23 anos, caso este regresse a Portugal. O Ángel Ximénez é o atual
penúltimo classificado da Liga Asobal, o principal campeonato de Espanha.
 
 16-02-2016
 
 

Página 15



A16

  Tiragem: 5550

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 30

  Cores: Preto e Branco

  Área: 21,04 x 16,51 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 63161753 16-02-2016

BEIRA-MAR                                    29

Treinador: Eugénio Bartolomeu.
Diogo Portas; André Miranda (4), Diogo
Coelho (5), Bruno Morgado (1), Carlos
Oliveira (1), Mlinarzik Lourenço (1) e
Bernardo Gonçalves (3) - sete inicial -
Paulo Alô, Ricardo Senos (2), André
Marques (3), Edgar Martins (1), Rodrigo
Cunha (3), André Cruz, Ruben Alves (1),
Sérgio Costa e Felino Lopes (4).

SP. ESPINHO                                   26

Treinador: Pedro Lagarto.
João Ribeiro; André Machado (4),
Bruno Antunes (1), João Domingues (7),
Pedro Almeida (6), Tiago Ferreira e
Vasco Marques (4) - sete inicial - Vitor
Pereira, Ricardo Soares, André Sousa
(3), João Pinhal (1) e Francisco Lopes.

Pavilhão Gimnodesportivo de Angeja.
Assistência: cerca de 50 espectadores.
Árbitros: André Andrade e Telmo
Neves (A.A. Aveiro).
Oficiais de Mesa: Fernando Carvalho e
Manuel Gonçalves (Aveiro).
Ao intervalo: 15-16.

Avelino Conceição

Com o aproximar do final da
fase regional do campeonato
todos os jogos ganham carácter
decisivo no que às equipas da
frente diz respeito, e este jogo

entre Beira-Mar e Sporting de
Espinho envolvia duas das qua-
tro equipas que estão na luta
pelos três lugares de acesso à
fase seguinte, sendo que Monte
e Feirense (folgaram este fim-
de-semana) perfazem o quar-
teto que, ombro a ombro, vão
discutir o apuramento.

E como as equipas sabiam
que uma derrota nesta fase da
prova as atrasava na luta pelo
objectivo, assistiu-se a um jogo
extremaste calculista de ambos
os conjuntos. O Beira-Mar en-
trou bem, mas cedo o Sp. Espi-
nho passou para a frente (3-4)
nunca mais largando o co-
mando do marcador, apesar da
magnifica réplica dada pelos
“auri-negros”, que estiveram
sempre na discussão de cada
jogada, apresentando um bloco
defensivo muito cerrado, que
dificultava e muito a acção ata-
cante dos “tigres”, que foram
para o intervalo apenas com a
vantagem mínima no marca-
dor (15-16).

Entrando algo receoso para a
segunda parte, mas sempre

muito apoiado por uma pe-
quena mas ruidosa claque, o
Beira-Mar foi alternando a equi-
pas e demorou algum tempo a
encontrar o rumo do seu jogo.
E só passou mesmo para a
frente no último quarto de hora
do jogo, altura em aproveitou
alguma desconcentração do ad-
versário para fazer um parcial
de 4-0 e colocar o marcador em
25-21.

Com quatro golos de desvan-

tagem a seis minutos do final
do jogo, o Sp. Espinho via com-
plicado a sua tarefa de vencer
uma partida que comandou na
maior parte do tempo. A equipa
orientada por Pedro Lagarto
ainda esboçou uma reacção,
mas não foi suficiente para al-
cançar uma vitória num jogo
que teve boa arbitragem.

O Beira-Mar, com o triunfo,
junta-se ao Monte na liderança
da prova, tendo no próximo sá-

bado uma deslocação a Viseu,
para defrontar a turma do Aca-
démico local, num jogo em que,
se vencer, poderá definitiva-
mente assegurar a passagem à
próxima fase. Já o Sp. Espinho
complicou as “contas”, mas
tem ainda mais duas hipóteses
(leia-se dois jogos) para o fazer,
sendo que, na última jornada,
terá um confronto directo no
recinto do Feirense, outros dos
candidatos. |

Equilíbrio e emoção até final
“Derby” O Beira-Mar soube dar a volta a um jogo em que esteve quase sempre a perder.
O Sporting de Espinho deixou fugir o triunfo num momento crucial

3.ª Divisão Nacional
1.ª Fase/16.ª Jornada

Carregal Sal-Ac. Viseu                 19 Fev.
Beira Mar-Sp. Espinho                  29-26
Académica-Alavarium                  17-29
Folga: Feirense e Monte.
Classificação
                                               J      V    E     D   GM-GS     P

Monte                        13       9    1      3  357-31732

Beira-Mar               13       9    1      3  372-33132

Sp. Espinho             12       7    2      3  345-32628

Feirense                    12       8    0      4  346-31328

Ac. Viseu                   11       5    0      6  295-31921

Alavarium               13       3    1      9  323-33020

Carregal Sal           12       3    0      9  284-35118

Académica             12       2    1      9  292-33717

Próxima Jornada
Alavarium-Feirense, Sp. Espinho-
Académica e Ac. Viseu-Beira Mar;
Folga: Carregal Sal e Monte.

Andebol
3.ª Divisão Nacional

O Beira-Mar pode assegurar o apuramento se vencer em Viseu

D.R.
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Sporting renova com Pedro Solha
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16-02-2016

Meio: Jogo Online (O)

URL:http://www.ojogo.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=5032313

 
Publicado hoje às 13:53hoje às 15:34
 
 Jogador dos leões confessa ter realizado um desejo e já estar focado na conquista do título nacional.
 
 O Sporting e Pedro Solha chegaram à acorda para a renovação do vínculo contratual por mais dois
anos. Depois de sete anos a representar os leões, o jogador de andebol confessa ter realizado o
desejo de permanecer em Alvalade.
 
 "Renovar é fantástico. O Sporting representa muito para mim, foi o clube que me pôs no topo, que
me fez chegar onde cheguei. Nunca pensei mudar, ficar aqui foi sempre a minha prioridade. Neste
momento, não me via a jogar noutro clube", frisa o ponta esquerda e detentor, pelo Sporting, de três
Taças de Portugal, uma Supertaça e uma Taça Challenge, única em Portugal.
 
 "O meu principal objetivo é ser campeão, desde logo porque é o único título que ainda não ganhei.
Acredito que vamos ser campeões nestes dois anos e espero entrar no novo Pavilhão já como
campeão", acrescentou Pedro Solha, já depois de ter prolongado o contrato por mais duas
temporadas.
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FC Porto perde Quintana para o play-off
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16-02-2016

Meio: Jogo Online (O)

URL:http://www.ojogo.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=5032650

 
Publicado hoje às 16:22
 
 Guarda-redes da equipa de andebol dos dragões foi operado esta terça-feira ao braço e é baixa
confirmada para os próximos desafios dos azuis e brancos
 
 Alfredo Quintana, guarda-redes internacional A português de origem cubana, irá falhar pelo menos a
primeira eliminatória do play-off do campeonato nacional de andebol, que se iniciará este fim de
semana, e na qual os dragões irão defrontar o Avanca.
 
 Leia o comunicado do FC Porto na íntegra:
 
 "Alfredo Quintana, guarda-redes do FC Porto, foi esta terça-feira operado com êxito a uma rutura do
braço em dois tempos, com traumatismo e rompimento.
 
 O internacional português está bem, em observação, e só o ritmo da recuperação ditará o tempo de
paragem. Quintana sofreu a lesão durante o treino da tarde desta segunda-feira, na sequência de um
choque com um companheiro de equipa."
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Andebol: FC Porto perde Quintana para os play-off | Maisfutebol.iol.pt
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16-02-2016

Meio: Mais Futebol Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=3c767383

 
Modalidades Andebol FC Porto Modalidades Andebol: FC Porto perde Quintana para os play-off
Guarda-redes lesionou-se com gravidade no treino desta terça-feira Por Redação Há 10 minutos
Facebook Twitter Google+ PUBLICIDADE Guarda-redes lesionou-se com gravidade no treino desta
terça-feira Por Redação Há 10 minutos Facebook Twitter Google+ Contrariedade para o FC Porto.
Alfredo Quintana lesionou-se com alguma gravidade no treino desta terça-feira e será baixa para os
próximos jogos dos azuis e brancos. O guarda-redes sofreu um traumatismo e uma rotura do baço,
num choque com um colega de equipa, informaram os dragões através de comunicado, sem
especificarem um tempo de paragem. Depois de contribuir para o primeiro lugar dos dragões na fase
regular do campeonato nacional, Quintana falha assim os jogos dos play-off.
 
 Há 10 minutos
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Andebol: Flávio Fortes do Benfica para o Ángel Ximénez | Maisfutebol.iol.pt
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16-02-2016

Meio: Mais Futebol Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=22d78aa

 
Flávio Fortes vai deixar o Benfica e rumar ao campeonato espanhol de andebol, para representar as
cores do Ángel Ximénez de Puente Genil.
A saída do lateral direito do clube lisboeta, de 23 anos, foi anunciada pelos encarnados, que informam
que ficam com opção sobre o jogador, em caso de regresso a Portugal.
Fortes deve chegar a Puente Genil na quinta-feira e já poderá alinhar sábado, contra o BM Benidorm.
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Flávio Fortes troca Benfica por espanhóis do Ángel Ximénez
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16-02-2016

Meio: Record Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=1cf7e583

 
O andebolista Flávio Fortes deixa o Benfica e ruma ao campeonato espanhol, para representar as
cores do Ángel Ximénez de Puente Genil, foi anunciado esta terça-feira. A saída do lateral direito do
clube lisboeta, de 23 anos, foi anunciada pelo Benfica, que ressalva que fica com opção sobre o
jogador, em caso de regresso a Portugal. O jogador luso, de 1,94 metros de altura e 85 kg de peso, é
o terceiro reforço de inverno do clube andaluz, que ocupa o penúltimo lugar da Liga Asobal. Flávio
Fortes deve chegar a Puente Genil na quinta-feira e já poderá alinhar sábado, contra o BM Benidorm.
Autor: Lusa
 
 21h16
 
Lusa
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Flávio Fortes deixa o Benfica e muda-se para o Ángel Ximénez
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16-02-2016

Meio: Sapo Online - Sapo Desporto Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=ed787686

 
16-02-2016 21:24
 
 Jogador luso está a caminho do campeonato espanhol.
 
 Foto: José Sena Goulão
 
 Flávio Fortes deixa o Benfica e muda-se para o Ángel Ximénez
 
 Por SAPO Desporto c/Lusasapodesporto@sapo.pt
 
 O andebolista Flávio Fortes deixa o Benfica e ruma ao campeonato espanhol, para representar as
cores do Ángel Ximénez de Puente Genil, foi hoje anunciado.
 
 A saída do lateral direito do clube lisboeta, de 23 anos, foi anunciada pelo Benfica, que ressalva que
fica com opção sobre o jogador, em caso de regresso a Portugal.
 
 O jogador luso, de 1,94 metros de altura e 85 kg de peso, é o terceiro reforço de inverno do clube
andaluz, que ocupa o penúltimo lugar da Liga Asobal.
 
 Flávio Fortes deve chegar a Puente Genil na quinta-feira e já poderá alinhar sábado, contra o BM
Benidorm.
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Flávio Fortes troca Benfica por espanhóis do Ángel Ximénez
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16-02-2016

Meio: Sábado Online

URL:

http://www.sabado.pt/ultima_hora/detalhe/flavio_fortes_troca_benfica_por_espanhois_do_angel_ximenez.html

 
21:16 . Record Por Record O andebolista Flávio Fortes deixa o Benfica e ruma ao campeonato
espanhol, para representar as cores do Ángel Ximénez de Puente Genil, foi anunciado esta terça-feira.
A saída do lateral direito do clube lisboeta, de 23 anos, foi anunciada pelo Benfica, que ressalva que
fica com opção sobre o jogador, em caso de regresso a Portugal. O jogador luso, de 1,94 metros de
altura e 85 kg de peso, é o terceiro reforço de inverno do clube andaluz, que ocupa o penúltimo lugar
da Liga Asobal. Flávio Fortes deve chegar a Puente Genil na quinta-feira e já poderá alinhar sábado,
contra o BM Benidorm.
 
 21:16 . Record
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ANDEBOL

FC Porto termina campeonato de andebol 
só com vitórias

O heptacampeão nacional de 
andebol FC Porto alcançou o ple-
no de vitórias na fase regular do 
campeonato ao vencer em casa do 
Passos Manuel, por 35-25, e vai 
disputar os quartos de final dos 
‘play-offs’ com o Avanca (8.º).

Orientado pelo antigo pon-
ta-direita Ricardo Costa, de 39 
anos, o FC Porto continua domi-
nador a nível interno e a somar re-
cordes, já que obteve o feito iné-
dito no andebol nacional de ser o 
primeiro clube a terminar só com 
vitórias a fase regular.

A este novo feito, ao que se 
soma o de melhor arranque de 
um campeonato, que os portis-
tas já detinham e bateram à pas-

sagem da 16.ª jornada, a equipa 
de Ricardo Costa igualou ainda o 
máximo de 22 triunfos consecu-
tivos, alcançado pelo seu ante-
cessor Ljubomir Obradovic, em 
2012/13.

A 22.ª e derradeira jornada 
da fase regular encerrou defini-
tivamente algumas contas ainda 
em aberto, no que toca apenas 
às classificações, uma vez que os 
oito clubes apurados para os quar-
tos de final dos ‘play-offs’ já eram 
conhecidos.

O ABC sofreu para vencer em 
casa do Fafe, por 31-30, e asse-
gurar o segundo lugar da fase re-
gular, que lhe permite disputar os 
quartos de final, a realizar à me-

lhor de três jogos, com o Passos 
Manuel.

No dérbi da capital, uma vez 
que na Maia houve outro, entre 
o ISMAI e o Águas Santas (26-
29), o Sporting impôs-se no ter-
reno do Benfica, pela margem 
mínima de um golo (32-31), e as-
segurou o terceiro lugar, ganhan-
do ligeira vantagem sobre o rival 
‘encarnado’.

O Sporting vai assim defron-

tar nos quartos de final dos ‘play-
-offs’, que têm o primeiro jogo 
a 20 de fevereiro, o Águas San-
tas (6.º classificado), enquanto o 
Benfica (4.º) vai medir forças com 
o Madeira SAD (5.º).

ISMAI (9.º), AD Fafe (10.º), 
Belenenses (11.º) e Sporting da 
Horta (12.º) vão integrar o gru-
po B, a disputar em seis jornadas, 
que irá decidir a permanência e a 
descida de divisão.

O heptacampeão nacional de andebol FC 
Porto alcançou o pleno de vitórias na fase 
regular do campeonato ao vencer em casa 
do Passos Manuel. FO
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Andebol - La Div, Nac.: AC Fafe, 30 - A3C/Ufv1INHO, 31 

Fafenses impuseram 
muito respeito ao ABC 

João Carlos Lopes 
despor to@noticiasdefafe.com  

No último jogo da primei-
ra fase da 1.3  Divisão Nacional 
em Andebol o AC Fafe obri-
gou o ABC a puxar dos galões 
e manteve o vencedor incóg-
nito ate praticamente ao últi-
mo minuto da partida. Gran-
de exibição por parte da equi-
pa fafense que, não fosse al-
guns erros de arbitragem na 
segunda parte poderia ter le-
vado a melhor sobre uma das 
melhores equipas nacionais 
que terminou em 2.° lugar. 
O ABC viu o ACF 20 minutos 
sem ficar na posição de ven-
cido na segunda parte e isso 
deixou os bracarenses nervo-
sos, daí festejarem cada golo 
que marcavam como se fosse 
o da vitória. Na retina ficam 
dois excelentes golos de João 
Fernandes, um na concreti-
zação de uma jogada aérea 
e outro quando partiu literal-
mente os rins ao adversário. 
De resto, o ACF fez belas jo-
gadas e muito bons golos. 

O AC Fafe entrou de for-
ma descontraída nesta par-
tida e apesar de ter sofrido 
o primeiro golo do jogo con-
seguiu chegar aos 4-1, com 
golos de Dario Andrade, Nu-
no Pimenta e dois de João 
Fernandes. Depois, de for- 

ma inexplicável permitiu que 
o ABC fizesse um parcial de 
7-0 e colocasse o resultado 
em 4-8. 

Aos poucos, o ACF recom-
pôs-se e igualou a partida a 
nove aos 15:20m. O ABC foi 
mantendo a vantagem de um 
ou dois golos ate aos 25:46m 
em que os fafenses iguala-
ram a quinze golos, tendo 
pouco depois passado para a 
frente, 16-15, o ABC igualou 
mas os fafenses chegariam 
ao intervalo a vencer por uma 
bola, 17-16. 

Na segunda parte, foi de 
forma surpreendente que os 
fafenses iniciaram o jogo da 
mesma forma que tinha ter-
minado a primeira e foram  

ganhando vantagem che-
gando aos 21-18. Depois, a 
equipa orientada por Jose An-
tónio Silva foi gerindo o re-
sultado sempre na frente e 
aos 31:30m o ABC conseguiu 
igualara 23 golos. 

Os fafenses voltaram a 
estar mais oito minutos na 
frente do marcador com van-
tagens de um e dois golos, 
ate que a equipa orientada 
por Carlos Resende igualou a 
26 golos aos 39:38m. 

O ACF voltou novamente 
à frente, 27-26 mas os bra-
carenses repuseram o em-
pate. Depois os árbitros não 
marcaram uma falta sobre 
Cláudio Mota que foi trava-
do quando se ia a recuperar a 

DE  ;o1L 

Campeonato Nacional da 1' Divisão 

EQUIPAS J. 13  
1. FC Porto 22-66 
2. ABC 22-58 
3. Sporting CP 22-56 
4. SL Benfica 22-54 
5. Madeira SAD 22-51 
6. Águas Santas 22-48 
7. Passos Manuel 22-37 
8. Awanca 22-36 
9. I SMAJ 22-33 
10. Belenenses 22-30 
11. AC Fafe 22-30 
12. Sp. Horta 22-29 

RESULTADOS 

ISM.41 - Águas Santas 26-29 
Benfica- Sporting 31-32 
AC Fafe - ABC 30-31 
Awanca - Madeira SAD 31-32 
Passos Manuel - FC Porto 25-35 
Belenenses - Sp. Horta 26-25 

bola e se isolava e ainda o ex-
cluíram por dois minutos. Esta 
situação foi aproveitada pelo 
ABC para se colocar na fren-
te tendo ganho vantagem de 
dois golos mas os fafenses 
nunca desarmaram e ate ao 
apito final mantiveram o re-
sultado em aberto e quando 
perdiam por dois nos instan-
tes finais, Cláudio Mota redu-
ziu para 30-31. 

Um grande jogo por parte 
dos fafenses, a deixarem bo-
as indiciações para a fase se-
guinte, que começará depois 
de três semanas de descanso 
da competição e preparação 
da nova fase. 
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CAMPEONATO NACIONAL 
DE INFANTIS MASCULINOS

JORNADA DUPLA 
NEGATIVA

ALAVARIUM, 32
SANJOANENSE B, 11

S. BERNARDO, 48
SANJOANENSE B, 14

Sanjoanense: Rodrigo Lopes, Tiago Lima, 
Francisco Brandão, Afonso Tavares, Bruno 
Lima, Tomás Silva, Bruno Costa, Bernardo 
Morais, Vasco Pereira, Pedro Silva, Diogo 
Moreira, Vasco Silva.
Treinador: Hélder Vieira.

Num fim de semana de 
jornada dupla, a Sanjoanense 
defrontou dois adversário mais 
experientes e que se encontram 
nos primeiros lugares da tabela 
classificativa.

Contudo, e apesar das difi-
culdades com que a equipa alvi-
negra se deparou, acabando por 
sair derrotada nos dois encontros, 
a Sanjoanense demonstrou sinais 
evidentes de evolução e lutou 
sempre por diminuir a diferença 
no marcador.

CAMPEONATO NACIONAL 
DE INFANTIS FEMININOS

ADS CEDE FRENTE 
AO MONTE

SANJOANENSE, 10
ACD MONTE, 22

Sanjoanense: patrícia Pereira, Inês Bastos, 
Inês Lima, Mariana Barata, Leonor Silva, 
Maria Pinho, Luciana Rebelo, Inês Coelho, 
Andreia Correia, Patrícia Faria, Ana Gon-
çalves, Jessica Correia.
Treinador: Manuel António.

Frente a uma equipa que 
ocupa os lugares cimeiros da 
classificação, não se esperava 
um jogo fácil para a jovem for-
mação alvinegra. Ainda assim o 
conjunto de S. João da Madeira 
conseguiu manter o encontro 
equilibrado durante a primeira 
parte, chegando ao intervalo 
com três golos de desvantagem. 
No segundo tempo a história foi 
bem diferente, com as locais a 
não conseguirem contrariar o 
jogo da equipa do Monte, que 
com um parcial de 2-11 conseguiu 
uma vitória folgada.

Agenda
Seniores masculinos
S. Mamede-Sanjoanense
Dia 13, às 17h00, Pav. Eduardo Soares

Juvenis masculinos
Avanca-Sanjoanense
Dia 13, às 15h00, 

Pav. Com. Adelino D. Costa

Infantis masculinos
Estarreja-Sanjoanense A
Dia 13, às 14h00, Pavilhão Estarreja

Infantis masculinos
Sanjoanense B-Feirense B
Dia 13, às 15h00, Pavilhão Travessas

Infantis femininos
Feirense-Sanjoanense
Dia 13, às 15h00, Pavilhão Lavandeira

Iniciados masculinos
Sanjoanense-Monte
Dia 14, às 11h00, Pavilhão Travessas

Minis masculinos
Espinho B-Sanjoanense B
Dia 14, às 13h00, Nave de Espinho

Minis masculinos
Espinho A-Sanjoanense C
Dia 14, às 15h00, Nave de Espinho

Minis femininos
Feirense-Sanjoanense
Dia 14, às 09h30, Pavilhão Lavandeira
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andebol
CAMPEONATO NACIONAL DA 2.ª DIVISÃO DE SENIORES MASCULINOS

Encontro suspenso ao intervalo

SANJOANENSE/MÁRIO RUI, 10
GD SANTO TIRSO, 14

suspenso ao intervalo

Jogo no Pavilhão das Travessas.
Árbitros: Rúben Maia e André Nunes.
Sanjoanense/Mário Rui: Ricardo Gaspar, 
Pedro Morais, Hélder Fonseca, Fábio 
Fernandes, Xavier Costa, Hugo Terra, 
Fabian Scheck, Ricardo Pinho, Emanuel 
Silva, Pedro Amorim, Rui Rodrigues, Bruno 

Pinho, Eduardo Pereira, António Brandão, 
Rúben Silva.
Treinador: Nuno Baptista.
GD Santo Tirso: Jorge Pereira, João Poças, 
Bernardo Gomes, João Nogueira, Pedro 
Machado, António Gomes, Tiago Silva, 
João Valente, Paulo Martins, Francisco 
Fontes, Ricardo Moreira, Jorge Avidos, 
Hugo Silva, Manuel Vieira, Edgar Cruz, 
Manuel Lima.
Treinador: Luís Santos.
Ao intervalo: 10-14.

Este foi o jogo que marcou 
a jornada e pela pior forma, 
com a partida a chegar ao 
intervalo mas a não ter reata-
mento para a segunda parte por 
decisão da dupla de arbitragem, 
que após um pequeno incidente 
no caminho para os balneários, 
para o período de descanso, 
e após exigir a presença de 

forças de segurança, acabaria 
por suspender o encontro. 
Uma decisão que fez com que 
a seção de andebol da Asso-
ciação Desportiva Sanjoanense 
demonstrasse a sua indignação 
através de um comunicado nas 
redes sociais, onde explica todo 
o sucedido.

Quanto à primeira parte do 

encontro, a Sanjoanense até en-
trou bem na partida e apesar da 
diferença entre as duas equipas, 
já que os alvinegros tinham pela 
frente o líder da classificação, 
o conjunto de Nuno Baptista 
conseguiu manter marcador 
equilibrado e ao intervalo ape-
nas quatro golos separavam as 
duas formações (10-14).

16.ª JORNADA

Estarreja - Boavista
S. Bernardo 34-26 Fermentões
Gaia 26-28 Marítimo Madeira

Xico Andebol 30-32 S. Mamede
Sanjoanense 10-14 St. Tirso
Arsenal 32-17 S.P. Oleiros
Modicus 24-27 FC Porto B

 P    J     V   E   D  GM-GS
1 Santo Tirso 43 16 13 1 2 504 440 
2 Arsenal  43 16 13 1 2 484 400 
3 Sao Mamede 41 16 12 1 3 468 419
4 São Bernardo 37 16 9 3 4 473 447 
5 Fc Gaia 37 16 9 3 4 436 414 
6 M. Madeira 36 17 8 3 6 476 486 
7 Fermentões 31 16 7 1 8 479 475 
8 M. Sandim 29 16 6 1 9 398 416 
9 S. P. Oleiros 27 16 5 1 10 373 407 
10 Fc Porto ‘B’ 27 16 5 1 10 461 502 
11 Sanjoanense 26 15 4 3 8 406 418 
12 Estarreja 26 15 5 1 9 402 415
13 X. Andebol 24 16 4 0 12 405 432
14 Boavista Fc 17 15 1 0 14 360 454

JORNADA 17

SP Oleiros - Estarreja
Boavista - S.Bernardo
Fermentões - FC Gaia

FC Porto - Xico Andebol
S. Mamede - Sanjoanense

St.Tirso - Arsenal
Marítimo - Modicus
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AT11 de Fevereiro de 2016

Jogo n.º 376 (PO02) 

Sanjoanense 
St.º Tirso
A Associação Desportiva Sanjoanense vem por este meio demonstrar a sua 

indignação pelos acontecimentos no jogo do último fi m-de-semana.
O referido jogo foi interrompido ao intervalo e não teve reatamento por decisão 

da dupla de arbitragem.
O jogo decorreu normalmente até ao intervalo sem ocorrências disciplinares de 

destaque, o público estava um pouco “irrequieto”, pois existiu uma sucessão de 
decisões polémicas, mas não vamos comentar a arbitragem. A única “anormalidade” 
registada foi a elevada afl uência de público a este jogo, assim como algum “ruído” 
devido à existência de alguns tambores no recinto.

Logo que terminou a primeira parte, na altura em que as três equipas se dirigiam 
para os balneários, um indivíduo “mascarado” da bancada entrou no terreno de jogo 
em direcção ao árbitro com as mãos nos bolsos e foi imediatamente interceptado por 
elementos da AD Sanjoanense e recolocado no seu lugar. Nunca houve qualquer 
contacto físico e os árbitros só deram conta do sucedido porque os elementos da 
ADS correram de forma desenfreada para interceptar o indivíduo, porque se não o 
fi zessem provavelmente os árbitros nem davam conta. Este indivíduo era um miúdo 
de 14 ou 15 anos de idade que, por estar “mascarado”, provavelmente devido à 
época do ano em que estamos (fi m de semana de Carnaval), com certeza deixou 
a dupla desconfortável, situação que até compreendemos.

De referir que nunca foi necessário utilizar a força, o “miúdo” foi pelo próprio pé 
para o lugar de onde veio.

A dupla de arbitragem exigiu a presença de forças de segurança e a direcção do 
clube prontamente contactou a “PSP”, que rapidamente deslocaram uma viatura e 
se colocaram de prevenção no campo, na zona de entrada dos atletas. Mas nunca 
necessitando de intervir.

Desde essa altura até se ter dado o jogo como suspenso passaram 40 minutos 
e obviamente as pessoas que estavam na bancada não compreendiam o motivo 
do não reatamento do jogo e foram protestando dos seus lugares.

Mais não podíamos fazer senão esperar algum bom senso dos árbitros, mas a 
decisão foi de não continuar o jogo.

Associação Desportiva Sanjoanense

Nota:
Em face do comunicado da secção de andebol da A.D. Sanjoanense, procuramos 

indagar junto de um elemento da Direção do andebol alvinegro, que nos disse que 
pouco mais há acrescentar ao comunicado acima descrito, efectivamente houve 
uma pessoa, um jovem de 15 anos, que atravessou o recinto de jogo quando este 
já estava parado para intervalo, mascarado devido à quadra que se estava a atra-
vessar, o carnaval.

O jovem de imediato foi “travado” no seu percurso, sem prestar qualquer re-
sistência, por elementos da secção e não fosse a alguma efervescência que a 
situação criou, os árbitros nem dariam por nada, pois o jovem nem perto da dupla 
de arbitragem chegou.

Lamentavelmente  resolveram não continuar o jogo, pelo que agora a Sanjoanen-
se aguarda pela decisão do Conselho de Disciplina da Federação de Andebol de 
Portugal, que quando muito deverá ser uma multa entre as duas a três centenas de 
euros, assim como averbada derrota à equipa alvinegra, mas tudo isto são meras 
suposições.

Augusto Lopes 
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AT11 de Fevereiro de 2016

ANDEBOL
Infantis Masculinos - Campeonato Nacional

Alavarium, 32 - Sanjoanense “B”, 11
S. Bernardo, 48 - Sanjoanense “B”, 14
Nos dois jogos deste fi m de semana, a equipa “B” dos infantis da ADS defrontou ad-

versários mais experientes que se encontram nos primeiros lugares deste campeonato. 
Contudo, e apesar das difi culdades com que se depararam, a nossa equipa mostrou o 
quanto está a evoluir e batalhou sempre por diminuir a diferença no marcador.
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A Seleção Distrital de Leiria 
de iniciados venceu, no pas-
sado fim de semana, o XXvIII 
Torneio Aniversário da Asso-
ciação de Andebol da Madeira/
Everjets.

Com o alcobacense André 
Matos (Cister SA) e os naza-
renos Tomás Chicharro (Dom 
Fuas AC) e Diogo Sigismundo 
(Sismaria) em campo, a equipa 
leiriense venceu no primeiro 
dia da competição a congénere 

de Braga (32-23), abrindo boas 
perspetivas para o que restava 
da competição.

No segundo dia, Leiria ba-
teu a anfitriã Madeira (26-25) 
e ficou em boas condições para 
garantir o 1.º lugar no qua-
drangular, objetivo que viria 
a ser alcançado com mais uma 
vitória no derradeiro encontro, 
diante do Porto e por núme-
ros que não deixaram margem 
para dúvidas (35-29).

aNdeboL   três atletas da região em destaQue

Seleção distrital de iniciados 
vence torneio na Madeira

leirienses fizeram a festa
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 ANDEBOL

Seniores femininos da CPVV 
na fase fi nal 

Os seniores femininos da Casa do Povo de 
Valongo do Vouga iniciam a fase fi nal do 
campeonato nacional da segunda divisão, a 
fase da subida, recebendo o Juventude do Mar, 
no dia 20 de fevereiro

ESTA FASE � nal vai 
decorrer até dia 11 de Ju-
nho, encerrando a partici-
pação valonguense com a 
Associação Vale Grande, 
de Odivelas, em casa. Pelo 
meio jogos com Vela de Ta-
vira, Modicus de Sandim, 
SIR 1 de Maio da Marinha 
Grande, Académico do 
Porto e Ilhavo. 

A CPVV classi� cou-
-se em terceiro lugar na 
primeira fase do campeo-
nato, perdendo na última 
jornada em casa, com o 
SIR 1 de Maio, por 23-26. 
Esta formação da Marinha 
Grande � cou no primeiro 
lugar.

As valonguenses alinha-
ram e marcaram: Patrícia 
Guarino, Ana Arede (3), 
Cláudia Salgueiro, Bruna 
Santos (1), Tânia Veiga, 

Joana Simões (1), Nadia 
Gonçalves (3), Inês Veiga 
(7), Joana Santiago (5), Cá-
tia Ferreira, Daniela Santos 
(1), Inês Chaves, Inês Al-
ves (1) e Joana santos (1). 
Treinador: Paulo Veiga. 

Entretanto, a CPVV es-
teve sábado e endomingo 
no torneio Olhos d’Agua, 
em Alcanena, perdendo 
com o Passos Manuel 
(24-31) e com o Alcane-
na (27-35).

JUVENIS E INICIADAS 
NA FASE SEGUINTE

As juvenis femininas 
da CPVV também já co-
nhecem o calendário da 
segunda fase do campe-
onato nacional, inseridas 
que estão na zona 2. Co-
meçam dia 20 de fevereiro 

com o Juve Lis, fora (16h), 
seguindo-se jogos com o 
São Félix da Marinha, São 
Pedro do Sul, Alavarium 
e Sanjoanense. Esta fase 
termina dia 7 de maio. 

As iniciadas venceram 
(25-19) em Espinho, ten-
do alinhado e marcado: 
Ana Gonçalves, Maria 
Figueiredo (1), Mariana 
Morais (4), Catarina Pires 
(2), Juliana Marques (1), 
Tatiana Figueiredo (3), 
Bruna Ladeira ( 2), Nanci 
Lopes (4), Beatriz Teixeira 
(3) e Verónica Nelson (5). 
Treinador: Diogo Santos. 

Concluída a primeira 
fase do nacional, as va-
longuenses iniciam dia 
21 de fevereiro a segunda 
fase, recebendo o Douro 
Andebol (17h). Sucede-se 
Alpendorada, Espinho, 
Canelas e Vacariça. Esta 
fase termina a 8 de maio.

As infantis da CPVV 
perderam (18-36) em Sal-
reu, jogando sábado (15h) 
em casa com o Alavarium. 

 Seniores femininos da CPVV
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O Xico Andebol perdeu no seu 
reduto frente à Académica de 
São Mamede, terceira classifi-
cada da Zona Norte da Segunda 
Divisão, por 32-30, em jogo da 
16ª jornada. A formação de Gus-
tavo Castro somou a 12ª derro-
ta em 16 jogos e ocupa a 13ª e 
penúltima posição, com 24 pon-
tos. A jornada foi igualmente 
‘madrasta’ para o Fermentões, 
que averbou um desaire no pa-
vilhão do quarto classificado, o 
São Bernardo, por 34-26, e pas-
sou a contabilizar mais derrotas 
(oito) do que triunfos (sete) na 
prova, continuando, porém, no 
sétimo lugar, com 31 pontos.

Xico Andebol 
e Fermentões 
derrotados

Andebol 
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