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São Bernardo
vence em Espanha
Veteranos A equipa aveirense conquistou o troféu da prova
organizada pelo Ourense, derrotando na final o Valladolid
D.R.

Andebol
Torneio de Veteranos

Em dia de comemoração dos
41 anos da Revolução dos Cravos, a equipa de veteranos do
Centro Desportivo de São Bernardo deslocaram-se à bonita
cidade de Ourense, em pleno
coração da Galiza, e tendo o rio
Minho bem no centro, embelezando ainda mais o lugar. O
torneio contou com a presença
de seis equipas, cinco delas espanholas e com a equipa aveirense a ser a única estrangeira.
Além da equipa local, o Ourense, participaram também, o
Corvera dasAstúrias e mais três
formações da região de Castilla
y Leon - Ademar Leon, Valladolid e Zamora.
O São Bernardo ficou inserido no Grupo A, juntamente
com a equipa organizadora e o
Zamora, enquanto no Grupo B
jogaramAdemar Leon, Corvera
e Valladolid. Logo na abertura
do torneio, os aveirenses tiveram que enfrentar um fortíssimo Ourense (viria a ter um
torneio sem derrotas), num jogo
muito disputado e equilibrado,
terminando com uma igualdade a 20 golos.
No mesmo grupo, a equipa
anfitriã venceu depois a frágil
equipa de Zamora, por 19-10, e
após este resultado, o S. Bernardo, para chegar à final, teriam
que vencer os homens a formação de Castilla y Leon por dez
ou mais golos de diferença. Empenhados em atingir esse objectivo, os aveirenses apostaram
em jogar com muita intensidade,
vencendo por 12 golos de dife-

Equipa de veteranos do São Bernardo brilhou em Ourense

rença e garantindo o passaporte
para a final do torneio, onde teria
como adversário o Valladolid,
que acabaria por vencer o
Grupo B, que teve três jogos foram bastante equilibrados.
Na final, o conjunto de Aveiro,
mais uma vez, entrou muito fortes e começou desde cedo a liderar o marcador, mas o Valladolid foi sempre um adversário
incomodativo, estando sempre
“dentro” do jogo. A partida foi
bem disputada e com teve alguma intensidade, mas o desgaste de três jogos em pouco

tempo começou a notar-se nas
duas equipas, ainda mais em
atletas destas idades.
Só que os jogadores do São
Bernardo estavam decididos a
trazer o troféu de primeiro lugar
para Aveiro e, demonstrando
maior frescura física, acabaram
por vencer o jogo e o torneio de
forma convincente. O Ourense
assegurou o terceiro lugar do
pódio do torneio, que registou
um excelente ambiente, num
verdadeiro espírito de veterania das equipas, com muita
amizade e boa disposição. |

RESULTADOS
Grupo A
Ourense-S.Bernardo
Zamora-Ourense
S.Bernardo-Zamora
Classificação
1.º S. Bernardo
2.º Ourense
3.º Zamora
Grupo B
Ademar Leon-Valladolid
Corvera-Ademar Leon
Valladolid-Corvera
Classificação
1.º Valladolid
2.º Ademar Leon
3.º Corvera

20-20
10-19
33-21
5 pontos
5 pontos
2 pontos
19-19
21-21
18-17
5 pontos
4 pontos
3 pontos

5.º/6.º Lugares
Zamora-Corvera

15-17

3.º/4.º Lugares
Ourense-Ademar Leon

25-22

1.º/2.º Lugares
S.Bernardo-Valladolid

21-20

Classificação Final
1.º S. Bernardo
2.º Valladolid
3.º Ourense
4.º Ademar Leon
5.º Corvera
6.º Zamora
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“Canarinhos” sem força
para a garra dos “leões”
Desaire A equipa estarrejense foi derrotada pela formação leonina de forma clara
e atrasou-se no apuramento para a fase seguinte
D.R.

ESTARREJA AC

22

Treinador: Alberto Silva.
Rui Figueiredo; Alexandre (2), Nuno
Sousa (5), Luís Magalhães (5), Bruno
Marques (3), Gonçalo (1) e Bernardo (3)
- sete inicial - Lima, António, Marcelo
(2), Rui Duarte, Bastos (1), Ruben, Tiago
Valente e João Matos.

SPORTING

31

Treinador: João Antunes.
Félix; Afonso Ferreira (5), Caratão (6),
Afonso Feio, João Reis (5), Afonso Puga
(1) e Joel Ribeiro (2) - sete inicial Nuno, João Miguens, Serrão (2), Delgado, Diogo Silva (1), Martim Ferreira
(1), Daniel Neves (3), Francisco (2) e
Nuno Reis (3).
Pavilhão Municipal de Estarreja.
Assistência: cerca de 200 espectadores.
Árbitros: António Oliveira e Roger
Gomes (AA Aveiro).
Oficiais de mesa: Manuel Oliveira e
Luís Costa.
Ao intervalo: 11-15

Nuno Silva, autor de cinco golos, tenta fugir ao bloco leonino

Andebol
Nacional de Iniciados

Avelino Conceição
Apostados em surpreender a
equipa do Sporting na segunda
fase do campeonato, os jovens
estarrejenses entraram mal a
perder, tal foi o nervosismo evidenciado nos primeiros minutos, o que, aliado a uma prestação de grande qualidade do

guardião Félix, permitiu à equipa leonina chegar aos 8-2 com
sete minutos de jogo. Um parcial que fazia antever grandes
dificuldades para os locais, que,
diga-se em abono da verdade,
com uma compleição física
bem inferior à dos seus adversários, acabaram por “perder”
em toda a linha.
E nem mesmo uma ténue
reacção, após um “time-out”,

que levou a uma recuperação
no marcador (6-9), fez com que
a equipa de Estarreja se soltasse
de um nervosismo evidente. A
formação da casa quis fazer tudo muito à pressa e quase sempre sem surtir os efeitos desejados, levando a equipa do
Sporting para o intervalo com
uma margem de quatro golos
de vantagem, justificada em
pleno tal foi a falta de colectivo

apresentada pelo conjunto orientado por Alberto Silva.
Entrada desastrosa
no segundo tempo
No segundo tempo, o Estarreja viu o Sporting, num curto
espaço de tempo, disparar no
marcador com um parcial de
6-0 (de um 12-15 passou para
um claro 12-21). Uma entrada
desastrosa, que desde logo deitou por terra qualquer esperança dos estarrejenses derrotaram os jovens “leões”, não
conseguindo mais “entrar” na
partida, frente a um adversário
que soube gerir a vantagem.
Mais consistente, o Sporting
foi alargando a diferença no
marcador - chegou a ter 11 golos de vantagem (20-31) muito
próximo do final da partida, ficando assim consumada uma
derrota pesada para os donos
da casa, que no entanto continuam na disputa do segundo
lugar que dará acesso a um
“play-off” de acesso à terceira
fase do campeonato, onde se
vai discutir o título nacional.
Num jogo bastante fácil de
dirigir, bom trabalho da dupla
aveirense. |
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Alavarium assegura apuramento
para Fase Intermédia do Nacional
D.R.

Andebol
Iniciados Femininos

ÊXITO Com a vitória alcançada em casa, frente ao Sporting de Espinho, em jogo da oitava jornada do Campeonato
Nacional de Iniciados Femininos - 2.ª Fase/Zona 2, o Alavarium garantiu, matematicamente, o segundo lugar e o
consequente apuramento para
a Fase Intermédia, na qual se
disputa o acesso à Fase Final
Nacional.
Este “derby” entre duas equipas que já se tinham cruzado e
saboreado a vitória, mas também a derrota, previa-se equilibrado, até face aos lugares que
ocupavam na classificação ge-

“Alagirls”, equipa de iniciadas do Alavarium

ral. As “alagirls” lutaram desde
o início por segurar o segundo
lugar, bem como a equipa adversária, que dificultou a tarefa
até ao último segundo. As avei-

renses estiveram a primeira
parte toda a ganhar, mas chegaram ao intervalo com um
empate a 12 golos.
Descontentes com o resul-

tado da primeira metade, o Alavarium tomou as “rédeas” do
jogo e liderou o marcador no
segundo tempo. Melhorando
defensivamente, a formação
orientada Filipa Fontes dispôs
de mais lances de contra-ataque e acabou mesmo por vencer por 29-24. Destaque, na
equipa da casa, para os dez golos de Francisca Branquinho.
Neide Duarte, com sete golos
e Sara Pinho, com seis, também estiveram em destaque.
Viviana Silva, com dez golos,
foi a jovem mais inconformada
na equipa espinhense.
Para além do Alavarium,
também a Sanjoanense tem já
garantida a presença na fase
seguinte da competição e é a
equipa melhor colocada para
terminar esta fase no primeiro
lugar, ainda que, matematicamente, possa ser alcançada
pelo Alavarium. |
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Michael Wiederer em visita à Federação de Andebol de Portugal

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Atletismo Magazine Online

Data Publicação:

27-04-2015

URL:: http://www.ammagazine.pt/noticias/noticias-andebol/22019-michael-wiederer-em-visita-a-federacao-deandebol-de-portugal

O Secretário Geral da EHF, Michael Wiederer, esteve esta segunda-feira em Lisboa, a convite da
Federação de Andebol de Portugal.
Durante a sua visita ao nosso País, Michael Wiederer foi recebido pelo Secretário de Estado do
Desporto e Juventude, Dr. Emídio Guerreiro.
O Secretário Geral da EHF ainda teve tempo para uma rápida visita à sede da Federação, antes de ser
recebido pelo Presidente do Comité Olímpico de Portugal, Dr. José Manuel Constantino.
A encerrar a visita, o Secretário Geral da EHF assistiu à apresentação do projecto que motivou esta
visita, o desenvolvimento dos sistemas de informação e novo portal da FAP numa apresentação feita
pelo vice-presidente Ricardo Andorinho e que teve lugar no Auditório do Comité Olímpico de Portugal.
No decurso da mesma, o Presidente da Federação, Ulisses Pereira, teve a oportunidade de abordar
outras matérias de interesse para o Andebol Português.
Ricardo Andorinho deu a conhecer a Michael Wiederer a infraestrutura do Sistema de Informação e do
Portal do Andebol mais pormenorizadamente. Da história e evol ução do Sistema de Informação, que
gere todas as competições a nível nacional, a apresentação incidiu com detalhe no registo de atletas e
equipas, no sistema de gestão de competições, passando pelo funcionamento do Match Center e
relação do mesmo com os meios de comunicação social e terminou com aquilo que será o futuro do
Sistema de Informação e Portal.
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S. Paio de Oleiros vence Académica de Coimbra
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Correio da Feira Online

Data Publicação:

27-04-2015

URL:: http://correiodafeira.pt/desporto/s-paio-de-oleiros-vence-academica-de-coimbra/

Publicado em 27 de Abril de 2015. ANDEBOL Na segunda jornada do Campeonato Regional, prova
criada este ano para manter em acção as equipas da 2.ª e 3.ª divisão que não se qualificaram para a
fase da subida, o S. Paio de Oleiros venceu em casa da Académica de Coimbra (27-21), num jogo com
duas partes distintas. A equipa do S. Paio de Oleiros, que iniciou o jogo com os seus jogadores mais
novos, entrou forte no jogo Faça a sua assinatura e leia os artigos na integra
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SCH em força arrasa concorrência e conquista título de Campeão Regional em
Juniores

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Tribuna das Ilhas Online

Data Publicação:

27-04-2015

URL:: http://www.tribunadasilhas.pt/index.php/desporto/item/10234-sch-em-for%C3%A7a-arrasaconcorr%C3%AAncia-e-conquista-t%C3%ADtulo-de-campe%C3%A3o-regional-em-juniores

O Sporting Club da Horta (SCH) revalidou, uma vez mais, o título de Campeão Regional de Juniores
em Andebol. A cidade da Horta recebeu o CD Marienses, o GD Biscoitos e o GDCP Arrifes para um
campeonato a quatro sem história para os forasteiros. A senda de vitórias muito conseguidas começou
no primeiro jogo do torneio, dia 24 de abril, com os faialenses a se imporem frente ao CD Marienses
por 30-14. Jorge Silva foi o homem do SCH que mais concretizou nesta partida, sete tentos no total.
No segundo dia jogaram-se as restantes duas partidas dos azuis e encarnados da Horta frente ao GD
Biscoitos e ao GDCP Arrifes. A diferença de nível não foi possível de esconder e os campeões em título
arrasaram as defensivas adversárias com um 37-7 impostos aos terceirenses, com João Neves em
destaque como melhor marcador dos sportinguistas (8), e 49-17 aos micaelenses. Tudo fácil, muito
fácil. Para domingo, 26 de abril, o SCH entrou no terreno de jogo para jogar da final do Regional de
Juniores com toda a confiança e com vista à consagração. O jogo frente o CD Marienses, que tinha
conseguido o segundo lugar na primeira fase, até que foi mais disputado do que o primeiro duelo
entre estas equipas, mas não o suficiente para os representantes da ilha mais Sul dos Açores
conseguir melhor do que uma derrota por 26-17. No final da partida foram os jovens do SCH a
celebrar, finalizando da melhor forma este passeio de fim de semana. Na atribuição dos 3º e 4º lugar
o Biscoitos nada de novo mostrou, conseguindo o Arrifes arrecadar o bronze neste Campeonato
Regional de Juniores em Andebol ao vencer de forma expressiva os terceirenses por 34-12.
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Madeira SAD vence Sports nos “quartos”
A equipa do Madeira SAD confirmou o
favoritismo e venceu ontem o Clube
Sports Madeira por 29-21, com 15-12 ao
intervalo, no primeiro jogo dos quartosde-final do “play-off” do Campeonato da
I divisão feminina de andebol. Um triunfo
que coloca a equipa de Marco Sousa em
excelente posição para apurar-se para as
meias-finais bastando para isso vencer

o segundo jogo que se realiza no próximo
sábado, novamente no Pavilhão do Funchal. Mas se o Sports Madeira vencer, a
decisão da eliminatória será resolvida
num terceiro jogo.
A exemplo dos dérbis desta temporada, a
jovem equipa do Sports Madeira voltou
ontem a dar boa réplica ao Madeira SAD,
uma formação mais experiente e com

outros argumentos que fez valer ao longo
do jogo e lhe permitiu manter-se sempre
em vantagem no marcador.
Na equipa do Madeira SAD esteve em
plano de destaque Anais Gouveia com 12
golos marcados, seguida de Erica Tavares (5), enquanto no Sports Madeira a
mais eficaz foi Cláudia Vieira com seis
golos, secundada por Sara Gonçalves (4).
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AGENDA

ID: 58996756
FUTEBOL
• I Liga, 30.ª jornada: Estoril-Marítimo (18:00
SportTV1); Académica-Gil Vicente (17:00); Rio
Ave-Guimarães (20:15 (SportTV1).
• Liga Espanhola, 33.ª jornada: Espanhol-Barcelona (15:00 SportTV1)
• I Liga, 41ª jornada: Freamunde-Benfica B (16:00
SportTV1); Feirense-Beira Mar (16:00).
• Campeonato Nacional de Juniores, I Divisão,
10.ª jornada: Guimarães -Nacional (16:00); FC
Porto-Benfica (16:00); Gil Vicente-Rio Ave (16:00);
União de Leira-Sporting (16:00).
• Campeonato Nacional de Juniores, II Divisão,
10.ª jornada: Marítimo-Padroense (16:00), VizelaMoreirense (16:00) e Beira Mar - Feirense (16:00).
• I Divisão regional, 12.ª jornada: 1.º de Maio-Carvalheiro e Andorinha-Sporting do Porto Santo,

25-04-2015
ambos a partir das 16:00. Folga o Santo da
Serra.
• Treino do Nacional, às 10:00 na Choupana, seguido de conferência de imprensa (11:30).
• Treino do Marítimo B, às 11:00 em Santo António.
• Treino do União da Madeira, às 10:00 no Vale
Paraíso. Viagem à tarde para o Porto.
• Veteranos, final da Taça "Alfredo Cup": CS Marítimo-AD Machico, às 17:30 no Cristiano Campus Futebol, na Choupana.
ANDEBOL
• I Divisão Feminina, “play-off” 1.º/8.º lugares:
Sports Madeira-Madeira SAD, às 15:00 no pavilhão do Funchal.
ATLETISMO
• Madeirenses Carlos Freitas (RC Travel) e Tiago

Tiragem: 14900

Pág: 23
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Period.: Diária

Área: 25,60 x 6,60 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Silva (ADRAP), participam na Matarona de Hamburgo, na Alemanha.
• II Corrida da Liberdade: Machico/Santa Cruz,
na distância de 7.700 kms, com partida pelas
10:00, em frente ao Município de Machico e meta
junto à Câmara de Santa Cruz. Às 11:30, realizase a entrega de prémios.
BASQUETEBOL
• Poule final, concentrada nos Açores, de apuramento do campeão nacional feminino, com a
presença de CAB Madeira, União Sportiva,
Quinta dos Lombos e Vagos. Hoje, disputa-se 2.ª
jornada.
• I Divisão Feminina, “play-off” jogo 1: CS Marítimo - Coimbrões, às 13:30 no Pav.ilhão da Nazaré.

VOLEIBOL
• II Divisão Masculina, 10.ª e última jornada da
fase final: Marítimo-Oeiras, às 17:00 no Pavilhão
do Marítimo.
• Curso de formação de árbitros estagiários e de
marcadores, ao longo do dia no Auditório da Associação de Voleibol da Madeira.
HÓQUEI EM PATINS
• III Divisão, Zona Sul, 25.ª jornada: CS Marítimo HC Santiago, às 17:00 no Pavilhão dos Barreiros.
PADEL
• Associação Recreativa Cultural Amigos Carros
Pau de Água de Pena (ARCACPAP), o 3.º Torneio
"El Bom Bom Sports Bar", nos campos de Padel
do Complexo Desportivo Água de Pena, destinada a pares masculinos, pares femininos e
pares mistos.

JUDO
• Campeonato Nacional de Veteranos com a presença do madeirense César Nicola. Torneio Nacional Fernando Costa Matos com a presença
dos madeirenses Débora Gouveia, Pedro Simões e Liliana Ferreira. Ambos ao longo do dia
no Pavilhão de Pinhal Novo.
PESCA DESPORTIVA
• Madeirense Ricardo Santos, do Clube Naval do
Funchal, vai participar na 1.ª etapa do Campeonato Nacional sub'16, em Tróia.
CANOAGEM
• Regata Parque Natural da Madeira / Campeonato Regional de Maratonas realiza-se a partir da
10:00, na baía do Funchal. Prova vai apurar os
campeões regionais de maratonas nos escalões
de seniores, juniores e veteranos masculinos e
femininos, em K1 e K2.
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Dérbi madeirense no “play-off” do andebol feminino
Arranca hoje os quartos de final
do “play-off” da I divisão de andebol feminino com destaque para
o dérbi madeirense Sports Madeira – Madeira SAD. Um jogo que
tem início pelas 15 horas, no pavilhão do Funchal.

O Madeira SAD, que terminou a
primeira fase no segundo lugar, assume o favoritismo no jogo, mas a
jovem formação do Sports Madeira (7.ª) vai procurar surpreender o adversário, pelo que a
equipa de Marco Sousa não pode

esperar facilidades. Os outros três
jogos dos “quartos” que se disputam hoje são: Maiastars-Colégio
João Barros, Juve Lis - Alavarium e
Colégio de Gaia - JAC Alanena.
Os jogos da 2.ª mão dos “quartos” disputam-se no dia 2 de maio.
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João Fernandes na
Selecção Nacional
O atleta João Fernandes
do Andebol Clube de Fafe foi
novamente chamado para
um estágio da seleção nacional que se realiza de 21 a 26
de Abril em Oliveira do Bairro.
O selecionador Nacional
Nuno Santos convocou 16
atletas nos quais se incluiu o
jovem atleta do ACF que integra a equipa sénior do clube
que disputa o acesso ao escalão maior do andebol nacional. Este estágio será a última oportunidade do grupo
trabalharem juntos antes do
European Open que se reali-

za na Suécia entre os dias 29
de Junho a 3 de Julho. Portugal integra o grupo C conjuntamente com as seleções da
Islândia, Finlândia e Croácia.
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Andebol - Nac. 2.ª Div.: AC Fafe, 34 - S. Bernardo, 21

Vítor Ribeiro ajudou a
segurar segundo lugar

João Carlos Lopes
desporto@noticiasdefafe.com

O AC Fafe venceu o S.
Bernardo por 34-21, no derradeiro jogo da primeira fase
do campeonato nacional da
2.ª Divisão em que para os fafenses, depois de conquistarem a presença na fase final,
estava em causa segurar o 2.º
lugar, o que veio a conseguir
com relativa facilidade.
Já a pensar nos jogos difíceis e mais equilibrados da
fase final, o AC Fafe encarou
o jogo com muita seriedade
face a um adversário de valor
que veio a terminar esta fase
em quinto lugar e ainda tinha
hipótese de chegar ao quarto, ainda que dependendo do
resultado do S. Mamede.
A equipa de José António
Silva chegou ao intervalo com
uma vantagem confortável
de seis golos 18-12.
Na segunda parte conseguiu duplicar a diferença terminando a partida com o resultado de 34-21, o que evi-

dencia bem a supremacia que
teve na partida.
Numa partida em que não
jogaram Armando Pinto, Nuno Pimenta e Eduardo Sampaio, o AC Fafe teve no jovem Vítor Ribeiro o seu melhor marcador com cinco golo
apontados.
A fase final vai começar
no dia um de Maio e o AC Fafe vai defrontar o AA Avanca, AC Sismaria, Arsenal Clube
da Devesa, Boa Hora FC e SL
Benfica B.
AC FAFE: Miguel Marinho e João Santos; José Santos, Sérgio Ribeiro (1), Cláudio Mota (4), João Baptista
(1), César Gonçalves (2), Nuno Pinheiro (4), João Castilho
(4), Vladimiro Pires (2), João
Freitas, Mário Pereira (4), Luís Pereira (3), Vítor Ribeiro (5)
e João Fernandes (1). Treinador, José António Silva.

bol ditou o jogo entre o AC Fafe e o Boa Hora a realizar no
dia um de Maio no Pavilhão
Municipal de Desportos em
Fafe. Os outros participantes
são a AA Avanca, Arsenal Devesa, Benfica “B”, e AC Sismaria.
Passados dois dias do primeiro jogo, o AC Fafe desloca-se a Estarreja para jogar
com o Avanca.
Em caso de ficar em primeiro lugar o Benfica B não
pode subir de escalão, devido
aos regulamentos e ao facto
da equipa encarnada, já ter
uma equipa na primeira divisão.
A fase final disputa-se no
sistema de todos contra todos, a duas voltas, e todas as
equipas começam com zero
pontos. As duas equipas primeiras classificadas sobem à
1.ª Divisão Nacional.

Boa Hora no primeiro
jogo da fase final

CALENDÁRIO - 1.ª VOLTA

O sorteio da fase final da
2.ª Divisão Nacional de Ande-

1J | AC Fafe - Boa Hora
2J | AA Avanca - AC Fafe
3J | AC Fafe - Arsenal da

ANDEBOL
Nacional da 2ª Divisão - Norte
equipas

J•P

01. Avanca
02. AC Fafe
03. Arsenal da Devesa
04. São Mamede
05. São Bernardo
06. FC Gaia
07. Sanjoanense
08. Marítimo
09. FC Porto B
10. Fermentões
11. Boavista
12. São Paio Oleiros
13. Académico
14. Santana

26-73
26-68
26-65
26-59
26-59
26-56
26-55
26-53
26-46
26-46
26-45
26-40
26-37
26-26

resultados
AC Fafe - São Bernardo
Santana - Boavista
Avanca - São Mamede
Sanjoanense - Académico
FC Gaia - FC Porto B
Fermentões - Marítimo
S. Paio Oleiros - Arsenal Devesa

34-21
19-28
29-25
34-25
27-26
36-28
25-30

Equipas apuradas
para a fase final
AA AVANCA
AC FAFE
AC SISMARIA
ARSENAL CLUBE DA DEVESA
BOA HORA FC
SL BENFICA B

Devesa
4J | AC Sismaria - AC Fafe
5J | AC Fafe - Benfica B

Triunfo.

Página 19

A20

ID: 58957432

17-04-2015

Tiragem: 1000

Pág: 9

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Semanal

Área: 11,53 x 23,04 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

CAMPEONATO ANDEBOL FIDELIDADE 1

Sporting da Horta
vence primeiro dos
duelos insulares
g O Sporting Club da Horta (SCH) venceu a partida frente ao Madeira SAD na
noite de sábado, dia 11 de abril, por 3327. Com este resultado os faialenses
deram um importante passo para a passagem à final do play-off de apuramento 5º
- 8º lugar.
Os madeirenses deslocaram-se ao Faial
à espera de um jogo equilibrado mas este
SCH, que quer muito alcançar o 5º lugar
do campeonato, não deixou margem para
dúvidas e venceu por uma margem de seis
golos no Pavilhão da Horta. Destaque
para Yosdanny Ballard, jogador da esquadra faialense que marcou 13 golos no
encontro, os mesmo que Nuno Silva, do
Madeira SAD.
Os açorianos primodivisionários viajam até ao Funchal durante esta semana
para defrontarem o Madeira SAD na
segunda mão desta meia final que decorre sábado, dia 18 de abril. A confirmar a
vitória alcançado no primeiro jogo o SCH
alcança a final deste play-off e consequente disputa pelo 5º e 6º lugar.
Por sua vez, o Águas Santas/Milaneza
conseguiu uma importante, e sofrida,
vitória fora no duelo com o Passos
Manuel, por 29-30. Esta conquista fora de
portas permite aos maiatos encarem com
bons olhos o próximo encontro, que terá
lugar também dia 18.
A se confirmarem os resultados da primeira mão teremos um SCH – Águas
Santas/Milaneza na luta pela 5-6º lugar e
Madeira SAD-Passos Manuel na definição dos 7º-8º postos desta época no campeonato Fidelidade Andebol 1.
A conquista do 5º lugar desta temporada atribui o estatuto de cabeça de série nos

1/16 avos de final da Taça de Portugal
para a próxima época.
Grupo B – Delta/Belenenses soma e
segue, Santo Tirso aproxima-se de um
lugar acima da linha de água
No grupo B, que definirá as duas equipas que descem ao segundo escalão de
andebol nacional no final da época
2014/2015, jogaram-se as duas partidas
da terceira jornada no dia 11.
O Delta/Belenenses confirmou o estatuto de favorito frente ao combalido Xico
Andebol, impondo uma pesada derrota à
equipa do Norte por 39-29 no Pavilhão
Acácio Rosa. O Santo Tirso lutou contra
tudo e contra todos para alcançar a primeira vitória nesta fase da competição,
vencendo o Maia/ISMAI um 26-22.
Com
estes
resultados
o
Delta/Belenenses mantêm a liderança do
grupo B, com 29 pontos, e o correspondente 9º lugar da tabela classificativa, e o
Maia/ISMAI soma 23, mantendo-se no
10º lugar, último posto que assegura a
manutenção no campeonato Fidelidade
Andebol 1. A vitória do Santo Tirso permitiu à equipa suburbana alcançar os 19
pontos, reduzindo para quatro os pontos
de diferença face ao Maia, e o Xico
Andebol mantêm-se com 18 pontos e vê
o adeus ao convívio dos grandes cada vez
mais como uma realidade da qual não
podem escapar.
A próxima jornada do grupo B joga-se
no dia 18 com o Xico AndebolMaia/ISMAI e o Santo Tirso recebe no
norte do país o Delta/Belenenses.

AG
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ACOF apela a uma maior participação de atletas
 Salete Costa

O Andebol Clube
de Oliveira de Frades
(ACOF) tem vindo a conseguir vencer algumas
etapas importantes, nomeadamente na área da
formação de jovens atletas. O andebol feminino
tem crescido no concelho
única e exclusivamente
por causa da persistência e
do trabalho de uma equipa
coesa e que não tira os
olhos do sonho de ver a
modalidade voar mais
alto na região. Assim, e
tal como anunciámos em
primeira mão, na próxima
época o ACOF terá uma

equipa sénior feminina a
actuar nas competições
distritais. Um projecto
ambicioso que se reveste
de importância redobrada
se olharmos para as atletas
que hoje são corpo e voz
dos escalões de Juniores/
Juvenis e que querem continuar dentro das quatro
linhas de um campo de andebol. “Como deve ser de
conhecimento da maioria,
o AC Oliveira de Frades na
próxima época 2015-2016,
voltará a ter, após muitos
anos de interregno, Equipa
Sénior Feminina, que irá
competir na 2.ª Divisão
Nacional”, sublinhou.
Por tudo isto, Rafa-

el Almeida, presidente
da Direcção do ACOF e
treinador, lança um apelo.
“Nesta altura em que estamos perto de final da época 2014-2015 e em que
começamos a pensar mais
concretamente na época
que se avizinha, venho
por este meio, convidar
todas as interessadas, para
virem treinar com a equipa de Juniores/Juvenis do
ACOF que está em competição. Os treinos têm às
sextas-feiras, das 21h00
às 23h00, no Pavilhão
Municipal de Oliveira
de Frades. “Deste modo
e para saber com quem
podemos contar e com o

intuito de começar a criar
entrosamento e espírito
de equipa entre todas, os
treinos serão abertos a todas interessadas e a quem
tenha vontade de treinar,
jogar e competir”.
Rafael Almeida acredita que “desde que a
vontade exista, tudo será
possível, aliando a juventude e a irreverência de
algumas, à experiência de
outras, podemos criar um
grupo interessante e com
potencial para encararmos
este passo que damos
com a confiança, que será
uma mais-valia para o AC
Oliveira de Frades e para
a nossa região”.
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Equipa feminina de infantis de S. Miguel do Mato é campeã distrital
 Sónia Pereira

A Associação de S.
Miguel do Mato, concelho
de Vouzela, conquistou
o Campeonato Distrital
de Infantis Femininos de
Andebol, promovido pela
Associação de Viseu da
modalidade, que terminou
no último fim-de-semana.
A colectividade participa em competições
federadas de andebol há

quatro anos. Compete há
dois no escalão de infantis.
No ano passado ficou em
oitavo lugar. No domingo
sagrou-se campeã distrital
(na foto).
Para o treinador da
equipa, Jorge Marques, o
título representa o reconhecimento do trabalho
desenvolvido pelas atletas,
que têm entre os 12 e os 13
anos, e pela equipa técnica. “Estou muito satisfeito,

é uma conquista muito
importante. Alcançar o primeiro lugar não estava nos
nossos planos e é muito

bom e um incentivo para
continuarmos a apostar
na modalidade”, afirma o
técnico.

Página 23

Opinião Pública
A24

ID: 58973822

16-04-2015

Tiragem: 20000

Pág: 31

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 16,57 x 11,59 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Página 24

A25

ID: 58973707

16-04-2015

Tiragem: 12500

Pág: 28

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 19,80 x 15,61 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Boa resPosta À derrota com o estarreJa

ADA desencrava
espinho atravessado
andeBol Equipa de Castelo Branco ganhou em Espinho (35-32) e tem
agora dois jogos em casa para lançar o ataque à subida à 2.ª divisão.
Artur Jorge
artur.jorge@reconquista.pt

A Associação Desportiva
Albicastrense (ADA) alcançou um magnífico triunfo em Espinho (35-32),
redimindo-se da derrota
que tinha sofrido na ronda
anterior com o Estarreja, em
Castelo Branco.
Foi desencravado esse espinho na Costa Verde, no
reduto de um adversário que
aponta ao mesmo desiderato
da ADA. A uma jornada do

fim da 1.ª volta da Zona Norte
da 3.ª divisão, a representação
de Castelo Branco reparte o
2.º lugar com o Modicus de
Sandim. Quatro pontos à
frente segue, destacado e só
com triunfos, o Estarreja.
A nível individual, a Albicastrense tem dois jogadores entre os melhores marcadores: Tiago Vieitas que
apontou 8 golos em Espinho
e Tiago Carmo, autor de 5
nesta jornada, acumulam
45 em seis jogos desta fase.
Ninguém marca mais. Só

Bruno Perfeito (Batalha,
Zona Sul) tem os mesmos
45 golos.
Este sábado, dia 18, há
andebol em Castelo Branco. Às 18H00, no Pavilhão
Municipal, a ADA recebe
o Gondomar, que vem imediatamente atrás de si na
classificação, a três pontos.
Uma ocasião soberana para
reduzir o leque de pretendentes ao 2.º lugar, visto
que o primeiro dificilmente escapará ao Estarreja.
Sobem à 2.ª divisão os dois

primeiros classificados.
infantis No andebol
de formação, a equipa de
infantis da ADA derrotou
(14-11) o NDA Pombal, num
jogo muito equilibrado e só
resolvido nos derradeiros três
minutos. Foi a quarta vitória
dos meninos de Castelo Branco no campeonato nacional
da categoria (Zona 5).
Na manhã do próximo sábado (11H30) jogam na
Batalha.
AJ
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