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ANDEBOL 

Perseguidores 
em duelo 

Campeão ABC joga pela quin-
ta vitória da época. Avanca pode 
aproximar-se do 3.9  lugar 

As equipas classificadas entre os 4.° e 
7.° lugares entram hoje em ação: em 
Braga, o campeão nacional joga com a 
Madeira, SAD, com ambos os 
conjuntos em busca da quinta vitória 
da temporada, ainda que os 
bracarenses tenham menos um jogo 
do que os madeirenses. Já em Avanca, 
a formação orientada por Carlos 
Martingo pode ficar a um ponto do 3." 
posto em caso de vitória perante um 
Águas Santas que procura quebrar a 
série de três desaires seguidos. H. C. 

CALENDÁRIO 
-> Camp. Andebol 1 3 7.* Jornada 4 'foi 
Madeira SAD-ABC 10.30 h 
Pavilhão Flávio Sá Leite, em Braga  

g.' jornada (anteeip.) 4 ao  
Avanca-Aguas Santas 21.00 h 
Pav. Comendador Adelino Dias Costa, em Avanca 
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6 A secção de andebol da Asso-
ciação Académica de Coimbra tem 
abertas inscrições para novos jogado-
res/as nascidos/as entre 2001 e 2008. 
Os treinos de captação realizam-se até 
final deste mês, às segundas, quartas e 
sextas-feiras, no Pavilhão 1 do Estádio 
Universitário (18H00 às 20H30).
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Andebolmania 2016
com impacto superior
a 652 mil euros na região

FORMAÇÃO Na passada ter -
ça-feira decorreu a primeira
reunião de preparação do An-
debolmania 2017, que se irá
realizar no próximo ano. No
encontro estiveram presentes
os membros da direcção da as-
sociação Andebolmania, bem
como elementos que irão in-
tegrar a organização. definin -
do-se também as principais di-
retrizes do torneio, que se rea-
lizará de 12 a 15 de Abril, em
São João da Madeira.

Entre os vários pontos em
discussão, o grupo de trabalho
analisou o estudo de impacto
económico que solicitou à em-
presa SCOPE INVEST, relativa
ao Andebolmania 2016. O es-
tudo apontou para um im-
pacto económico superior a
652 mil euros, sendo o maior
evento desportivo de São João
da Madeira. O impacto mediá-
tico foi também notável, com
uma elevada presença na im-
prensa local e nacional, pro-
jectando a cidade como uma
referência nacional e interna-
cional a nível de eventos des-
portivos e entretenimento.

Para José Pedro Silva, actual
diretor do andebol da Sanjoa-
nense, “é espectacular o im-
pacto que este evento traz para
a região. Mais de 652 mil euros,
para um evento organizado
por um conjunto de pessoas
que, de forma apaixonada, dão
muito do seu tempo para tor-
nar esta ideia numa realidade,
é um grande motivo de orgu-
lho para todos e que nos dá
alento para fazer cada vez mais
e melhor”.

Na reunião foi também abor-

dado a procura de que o evento
tem sido alvo de uma procura
por parte de algumas cidades e
autarquias, ten do a organização
sido incentivada a levar este
conceito desportivo para outros
locais, alargando assim o An-
debolmania. “Criamos já uma
marca forte, conhecida e res-
peitada em Portugal e no es-
trangeiro. Em Espanha somos
uma referência a nível de even-
tos desportivos e já consegui-
mos trazer equipas de França
e, em 2017, aguardam grandes
surpresas”, avançou José Fon-
seca, responsável pela comu-
nicação e marketing do evento.

Mas, segundo este responsá-
vel, é possível crescer ainda
mais. “Precisamos de um maior
apoio de todos, especialmente
da autarquia. Não há dúvidas

sobre o impacto que este
evento traz à região. O estudo
que solicitamos comprova esse
facto, por isso está na altura de
se apostar a sério. São João da
Madeira pode e deve agarrar
este evento para catapultar a
cidade para outro patamar. Já
fomos sondados por outras au-
tarquias para organizarmos
este evento, mas não está, a
curto prazo, nos nossos hori-
zontes, dado que queremos
projectar ainda mais a cidade e
a marca, mas no futuro nunca
se sabe. Acreditamos que os
sanjoanenses já não passam
sem Andebolmania”, disse
ainda José Fonseca. |

Elementos que marcaram presença na reunião preparatória

Andebol
Torneio

Evento tem sido alvo
de uma procura por
parte de algumas
cidades e autarquias
para receberem este
conceito desportivo

Página 3



A4

  Tiragem: 5550

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 25

  Cores: Cor

  Área: 16,60 x 18,89 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 66446243 12-10-2016

Alavarium superioriza-se
a Académica sem soluções
Equilíbrio Formação aveirense dominou a eliminatória frente a um adversário,
que só na ponta final da partida quebrou física e animicamente

ALAVARIUM                                  29

Treinador: João Alves.
Tiago Pereira; José Silvares (2), João
Gonçalves, Pedro Freitas, Paulo Nunes
(2), Leonardo Costa (5) e Francisco Feit-
eira (10) - sete inicial - Daniel Oliveira,
João Costa, Giovanni Arienzo (2), Yan-
nick Lopes (2), Sandro Gomes (1),
Gonçalo Oliveira (4) e Ruben Alves (1).

ACADÉMICA                                  25

Treinador: Ivo Mendes.
António Madaleno; João Carvalho (4),
Artur Duarte (6), Diogo Carvalho (5),
Diogo Feijo (4), Luís Santos (1) e Gus-
tavo Moreira (3) - sete inicial - Fran-
cisco Lima e Gustavo Moreira (3).

Pavilhão do Alavarium, em Aveiro.
Assistência: cerca de 100 espectadores.
Árbitros: Nuno Marques e João Cor-
reia.
Ao intervalo: 15-13.

Andebol
Taça de Portugal

Sérgio Loureiro

O Alavarium derrotou, no úl-
timo sábado, a Académica de
Coimbra em jogo a contar para
a primeira eliminatória da Taça
de Portugal, num jogo sempre
equilibrado, mas que teve um
desfecho justo. A formação co-
nimbricense apareceu em Avei -
ro com apenas oito jogadores
de campo e somente um guar -
da-redes. Plantel disponível cur -

to, é certo, mas que em nada be-
liscou a ambição dos visitantes.

Aliás, a Académica de Coim-
bra foi a primeira equipa a mar-
car e esteve em vantagem até
aos 4-5. A partir desse momento,
o Alavarium assumiu-se como
dominador e, após atingir uma
diferença de dois golos (7-5), não
mais deixou de estar na frente.
A defesa 6x0 dos “estudantes”
teve o condão de ser forte, de-
terminada e rija. Causou muitos
problemas ao ataque aveirense,

beneficiando, também, de An-
tónio Madaleno estar numa
tarde inspirada entre os postes.

João Alves aproveitou as op-
ções que tinha no banco e foi
rodando a equipa. No início do
segundo tempo, colocou João
Gonçalves a marcar, individual-
mente, Artur Duarte, isto numa
altura em que a Académica ti-
nham um elemento excluído
por dois minutos. A ideia, porém,
saiu furada. Porque a Acadé-
mica mantinha-se na luta e che-

gou ao empate (18-18) ao mi-
nuto 42. O momento era crítico
e contou com dois guarda-redes
de valor. Madaleno defendeu
um livre de sete metros de Fran-
cisco Feiteira e Daniel Oliveira
(outra enorme exibição) fez o
mesmo frente a João Carvalho.

O nó do empate foi desatado
primeiro pelo Alavarium, que,
apanhando-se outra vez em
vantagem (19-18), conseguiu es-
ticar até aos quatro golos à
maior (26-22), com pouco mais
de quatro minutos para o final,
colocando, desse modo, um
ponto final na discussão da eli-
minatória, porque os “capas ne-
gras”, valha a verdade, já não ti-
nham força física e mental para
reentrar na luta pela vitória.

Triunfo acertado, portanto,
perante trabalho muito positivo
da dupla de arbitragem. |

RESULTADOS

1.ª eliminatória
Zona 2

Alavarium-Académica                  29-25
Carregal Sal-Ílhavo AC                 27-28
Sanjoanense-Sismaria                   29-22
SIR 1.º Maio-Lamego                      36-21
Ac. Viseu-Feirense                            24-29
Beira Mar-NDA Pombal              41-21
Monte-S. Bernardo                          24-30
Juve Lis-Batalha                                  29-12

Francisco Feiteira, com dez golos, fez a diferença no marcador

PAULO RAMOS
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Apuramento com vitória fácil
BEIRA-MAR                                    40

Treinador: Eugénio Bartolomeu.
André Cruz; Ruben Valente (5), Diogo
Coelho (3), André Marques (5),
Bernardo Gonçalves (1), João Mieiro (1)
e Felino Lopes (9) - sete inicial - Diogo
Portas, Paulo Alô, Afonso Neto, Ricardo
Senos (1), Bruno Morgado, Carlos
Oliveira (6), Mlinarzik Lourenço, Ro-
drigo Cunha (4) e Sérgio Costa (5).

NDA POMBAL                              21

Treinador: Bruno Marto.
Luciano Ribeiro; Nelson Xavier (1),
Emanuel Duarte (5), Daniel Mendes (1),
João Sismeiro (3), Ruben Pires (5) e
Diogo Guedes (2) - sete inicial - Luís
Cunha, Micael Ferreira (2), Pedro Gas-
par e João Rodrigues (2).

Pavilhão Gimnodesportivo de Angeja.
Assistência: cerca de 50 espectadores.
Árbitros: Miguel Mendes e André
Pereira (A.A. Leiria).
Oficial de Mesa : Mário Pangaio (A.A.
Aveiro).
Ao intervalo: 18-10.

Avelino Conceição

SUPREMACIA A equipa do
Beira-Mar, que esta época vai
disputar a 2.ª Divisão Nacional,
que arranca já no próximo sá-
bado, recebeu e venceu de for -
ma inequívoca a formação do
NDA Pombal, em jogo refe-
rente à primeira eliminatória
da Taça de Portugal.

Sem grandes mudanças em
relação ao plantel da época
passada, a equipa liderada por
Eugénio Bartolomeu dominou
o encontro do primeiro ao úl-
timo minuto. O Pombal, sem
“banco”, não conseguiu con-

trariar a supremacia da equipa
de Aveiro, acabando por sair
do Pavilhão de Angeja com
uma derrota pesada. O Beira-
Mar, sem acelerar muito, ao in-
tervalo, já tinha uma vantagem
de oito golos (18-10), o que fazia
antever uma passagem tran-
quila à segunda eliminatória
da competição.

Mantendo o mesmo empe-
nho e qualidade de jogo na se-
gunda parte, a equipa “auri-ne-
gra” mostrou-se sempre objec-
tiva e muito empenhada em
marcar o maior número de go-
los. E, com o passar dos minu-
tos, foi distanciando-se cada
vez mais do seu opositor, que,
muito limitado e, porque não
dizê-lo, sem um grande ritmo

com petitivo, foi fazendo aquilo
que podia.

De quando em vez, a Acadé-
mica marcava um golo pelo
meio dos muitos que foi fa-
zendo a equipa da “casa”, que
acabou por chegar aos 40 go-
los numa vitória que até po-
deria ainda ser bem mais dila-
tada, num jogo que registou o
bom trabalho da dupla de ar-
bitragem de Leiria.

O Beira-Mar continua, assim,
na prova, sendo que, no pró-
ximo sábado, terá já um jogo
bem mais complicado no ar-
ranque do campeonato, diante
da equipa do Monte (Murtosa),
num “derby” distrital sempre
muito apetecido entre duas
boas equipas. |

Andebol
Taça de Portugal
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Artística de Avanca recebe hoje o Águas Santas
A Artística de Avanca, que milita na 1.ª Divisão Nacional de Andebol masculino,
na qual ocupa o quarto lugar, recebe hoje, pelas 21 horas, a equipa do Águas Santas
(sétima classificada), em jogo antecipado da nona jornada do campeonato.
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miguel sarmento (ABC) e o jogo desta tarde com a madeira sad

«Temos de assumir favoritismo»

 Pedro Vieira da Silva

O
ABC/UMinho rece-
be, esta tarde (16h30), 
no Pavilhão Flávio 
Sá Leite, o Madeira 

SAD, em partida relativa 

à 7.ª jornada do Andebol 1.
Miguel Sarmento, da 

turma academista, espe-
ra um jogo «difícil» contra 
uma equipa que, tradicio-
nalmente, cria complica-
ções quando mede forças 

e queremos mostrar isso 
em campo. Temos todas 
as condições para vencer», 
atirou o ponta direita do 
ABC/UMinho, lembran-
do, ainda, que a equipa 
madeirense «se reforçou 
muito e bem».

Os academistas joga-
ram no domingo passa-
do com o HCB Nantes, 
em França, para a Liga dos 
Campeões, e voltam a jo-
gar para a principal prova 
europeia este sábado, des-
ta vez com os romenos do 
Dínamo de Bucareste, em 
partida agendada para o 
Pavilhão de Exposições.

Miguel Sarmento diz 
que a equipa «já mudou o 
chip». «Temos de partir do 
princípio que todos os jo-
gos são para ganhar. E é is-
so que queremos amanhã 
(hoje): vencer», finalizou o 
andebolista.

com o campeão nacional.
«Lembro-me muito 

bem das complicações que 
nos criaram na época pas-
sada no jogo em nossa ca-
sa. Temos de partir com a 
ideia que somos favoritos 

Miguel Sarmento

D
M
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ANDEBOL
ABC recebe hoje o Madeira 
SAD (16h30) com o Pavilhão 
Flávio Sá Leite de portas 
abertas.
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O Madeira SAD vai defrontar
hoje o ABC de Braga (16h30),
em jogo da 1.ª divisão nacional
de andebol, para dias depois
(domingo) defrontar o Sporting,
que é vice-líder em igualdade
pontual com o FC Porto. A
equipa de Paulo Fidalgo vem de
uma moralizadora e confortável
vitória em Fafe, num jogo em
que a superioridade insular foi
por demais evidente. Para este
desafio, Hugo Rosário, que se
formou no adversário de hoje do
Madeira SAD, referiu que é uma
partida complicada.
«Sabemos que vai ser um jogo
difícil, o ABC é o atual campeão
nacional, mas pretendemos tra-
balhar para lutar pelo jogo. O
ABC é uma equipa com bas-
tante tradição, joga na liga dos
campeões, tem o fator casa a
favor deles, mas nós temos as
nossas armas e temos provado
isso nos últimos jogos.»
Por isso, afirma o lateral, é pre-
ciso jogar no limite. «Quando
jogamos no limite das nossas
capacidades temos possibilida-
des de discutir o jogo contra
qualquer equipa.» 

ANDEBOL
HUGO ROSÁRIO ANTEVÊ JOGO
DIFÍCIL PARA O MADEIRA SAD
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AGENDA 
ANDEBOL 
Campeonato Nacional - 

Jornada: Madeira 
SAD-ABC,16h30 - 
Jornada: Avanca-Aguas 
Santas, 21h00. 

BASQUETEBOL 
Campeonat da Liga - 
Fase -11  Jornada: 
Lusitânia-Galitos Barreiro, 
16h00; 
Oliveirense-MaiaBasket, 
21h00; Sampaense-CAB 
Madeira, 21h00; Benfica-V. 
Guimarães, 21h00; 
Eléctrico-FC Porto, 21h30; 
Illiabum-Ovarense, 21h30. 

FtUTSAL   
Taça dos Campeões da 
UEFA - Grupo 5: 
Sporting-Sarajevo, 17h00, 
em Foligno, Itália. 
I Divisão -13  Jornada: 
Benfica-Futsal C Azeméis, 
19h15.  

t%it 4>ATINS  

Campeonato Nadonal 
Jornada: Riba 
dAve-Benfica,21h00; 
óquei Barcelos-Oliveirense, 
21h30. 
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ANDEBOL 
TIAGO VENCE 
NA POLÓNIA 
••• aviam rimo 
O Wisla Plock, comTiago Ro-
cha mas sem Gilberto Duar-
te, venceu em casa do 
Gdansk, por 25-36 (com 11-
19 ao intervalo), na sétima 
jornada do Campeonato da 
Polónia de Andebol. O pivô 
português, com dois golos de 
livres de sete metros, ajudou 
a equipa a manter a lidera-
rança sem perder qualquer 
ponto. No domingo, o Wisla 
Plock joga na Champions, 
em casa do Silkborg. 
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Agenla 
A~iiol- Olvesao Nedeetal - (ladeira SAD -ABC (1630), Avanca-AguasSanias120 
Maigieelehei - (L. Fase). I ircrt.1va- Gales ft (16), Sampaense Baseei-UB~ra (211 Oliveira°. 
se - Maia8asket (21), Benl.co. V Gui.,..aes(21). Ilabom-Ovatense (2130), Fiectrico-E C Pano (2130) 
NINEI - laça I.11 I A (FaNe - Grupo 5 - Sponww)-Saralevo (17) 
Lio. (I. Fase) - r1,1.4 /1/4114111,1, (1918) 

!W r! ama Mies - 1' Ohlsio Madona( - Riba tf Ave- Benlica (2:0, G. Elortebs-011velrense (2130) 
0~os - Voimbol As 18 30 hows, tomada de posse da nova Dtreçaa na sede da federaçlo, no Porto. 
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ANDEBOL 
Campeão ABC 
desloca-se sem 
sair de casa 
12 Depois da boa exibição em 
N antes (França) na jornada do 
Grupo D da Liga dos Cam -
peões, o ABC deveria deslocar-
se hoje ao Funchal para de - 
frontar o Madeira SAD. na  con-
clusão da 7' ronda da P Divi-
são, mas por acordo entre os 
clubes é a turma insular que vai 
jogar (16h30) em Braga. 

Ainda antes da receção de sá - 
bado aos romenos do Dínamo 
de Bucareste, o campeão, ainda 
com jogos em atraso no Nacio-
nal. terá de ter cuidados  redo-
brados na luta pelo 4" lugar. 
pois terá pela frente um dos ad - 
versários que mais se reforçou 
para esta época e que tema par - 
ticularidade de deter nas suas 
fileiras dois ex- bracarenses, 
Hugo Rosário e Fábio Maga - 
lhães, que assim regressam ao 
Pavilhão Flávio Sá Leite. 

Também na luta pelo 4" posto 
está o Avanca, que recebe hoje 
(21 horas) o Águas Santas, em 
jogo antecipado da 9' jornada 
do Campeonato. o A.R. 

ANDEDOL 
7 • jornada 

MADEIRA SAD 181130* ABC 

9 jornada 

AVANCA alho° ÁGUAS SANTAS 

•EM BRAGA 

CLASSIFICAÇÃO 
V E D CMGS 

O FC PORTO .1 / .......... 7 O O 237-153 

& SPORTING .1 7 7 O O 237-155 

09 BENFICA 211-180 

OQ AVANCA / 4 o 1 178-182 

09 MADEIRA SAD 14 
. 

6 
, ..... 

4 O 2 162-153 

og A BC 13 5 4 Cl ' 175.148 

& A. SANTAS H 7 3 o 169-182 

09  BOA HORA 7 7 1 : 175-233 

O BELENENSES :, 7 7 I 4 192213 

CH AC FAFE h 7  H 4 156-184 

szEPQ MATA ISMAI c 1 145-174 

EY? ARSENA1 F 1 11 1 r, 187223 

Er SP. HORTA 4 1 1 2 103112 

02  S. MAMEDE 
. 

1 
. 

U 1 164-199 

Próxima jornada (a. • ) sab.idt 

SÃO MABIEDE•ARSENA1., AVANCA SP HORTA, 
BOA HORAMAIA ISMAI; FAFE.BELENENSES, 
SPORTING-MADEIRA SAD (DIA 16), AGUAS SANTAS-
BERMA (DIA 19); ABC -F( PORTO (DIA 19) 
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