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ANDEBOL
| Redacção | 

O ABC não resistiu ontem, ao
Benfica, trazendo da Luz uma
derrota, por 29-23, mantendo a
quinta posição e gorando a hipó-
tese de chegar à liderança, em-
bora tenha ainda um jogo em
atraso, que acerta neste sába-
do, em casa, o jogo referente à
primeira jornada, frente ao
Maia/ISMAI.

Ontem, os benfiquistas, com o
seu guarda-redes Vicente Yeste
em bom plano, impuseram-se na
primeira parte, atingindo ao in-
tervalo uma vantagem de seis
golos (15-9). 

Na segunda parte, e apesar de
ter visto Ricardo Pesqueira ex-
pulso com um cartão vermelho
por carga violenta sobre Carlos
Carneiro, os bracarenses conse-
guiram parciais de golos suces-
sivos e foram reduzindo para
uma diferença de três (20-17),
com vinte minutos para jogar,
depois para apenas dois golos

(22-20), já com menos de um
quarto de hora para jogar.

O Benfica voltou a dilatar  e os
bracarenses insistiram em redu-
zir mas na ponta final os encar-
nados conseguiram gerir o avan-

ço. 
Ainda ontem ontem, a contar

para a oitava ronda, o Sporting
venceu no Pavilhão Paz e Ami-
zade, em Loures, o Maia-Ismai.
A jornada, que teve antecipado

jogo FC Porto-Madeira Sad (33-
27), prossegue sábado com os
encontros Avanca-Fafe, Águas
Santas-Sp. Horta e encerra no
domingo o Belenenses-Passos
Manuel.

ABC sai da Luz com derrota
e acerta sábado o calendário 
BENFICA VENCEU ABC ontem, por 29-23, em jogo a contar para a oitava ronda do campeonato
nacional Andebol1. Ao intervalo, os “encarnados” já ganhavam por 15-9.

ROSA SANTOS

Nuno Grilo foi o melhor marcador do ABC
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ANDEBOL
ABC perde na Luz 
e falha assalto 
ao topo da tabela
Pág. 30
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Coimbra acolhe jogo entre
Portugal e Montenegro
Aposta Selecção nacional quer contrariar o poderio montenegrino no jogo
que terá lugar no dia 27 de Outubro no Pavilhão Multidesportos pelas 15h00

André Freixo

O Pavilhão Mário Mexia, em
Coimbra, receberá, no próximo
dia 27 de Outubro às 15h00,
uma espécie de David contra
Golias do andebol feminino eu-
ropeu. No papel de Golias, a po-
derosíssima selecção de Mon-
tenegro, actual campeã da Eu-
ropa, e, na pele de David, a se-
lecção portuguesa. Um “David”
que promete «dar o melhor»
pela voz da capitã de equipa
Ana Seabra e «dignificar as co-
res do país com a motivação
necessária a um encontro deste
género», afirmou o técnico
João Florêncio. 

A partida corresponde à 2.ª
jornada da qualificação para o
Campeonato da Europa de
2014 e o seleccionador nacio-
nal apontou, na conferência de
imprensa de ontem, as armas
que deverão ser utilizadas pe-
las portuguesas para contrariar
o favoritismo das montenegri-
nas: «Somos mais pequenos e
menos fortes que elas, mas so-

mos tão rápidos e mais criati-
vos, é isso que teremos de tra-
balhar para aproveitar». Cons-
ciencializado de que «será
muito difícil», João Florêncio
não vira a cara a luta e declarou
ter «jogadoras com potencial
e experiência» para fazer frente
à potência do andebol femi-
nino que emergiu da antiga Ju-
goslávia. 

«As condições do pavilhão
são excelentes e a partida ser
cá reflecte que esta região pre-
tende apostar forte no desen-
volvimento do Andebol». A de-
claração pertenceu a Ulisses
Pereira, presidente da Federa-
ção de Andebol de Portugal, e
serve de base para fundamen-
tar a razão pela qual o jogo se
realiza em Coimbra. 

Nuno Vicente, representante
da Câmara Municipal de
Coimbra, exortou ser «um
enorme prazer receber jogos
deste calibre» e deseja que ha-
jam «muitos adeptos» a deslo-
car-se ao Pavilhão Multides-
portos para ver jogar a equipa
das quinas.

Associação de Coimbra
promete competição

António Sousa não falou du-
rante a conferência de im-
prensa, mas o Diário de Coim-
bra quis saber quando é que
existirão competições de an-
debol, nos vários escalões,
para as equipas do distrito. O
líder da Associação de Ande-
bol de Coimbra apontou a
«médio prazo» e confirmou:
«A aposta, por agora, é recu-
perar alguns clubes à imagem
do que se fez com o ACM». Em
termos de competição, o mini-
andebol deverá ser o sub-tipo
da modalidade em que a
aposta mais se fará com o iní-
cio das competições jovens
que António Sousa espera ter
até ao escalão de sub-17, os ju-
venis. |

FIGUEIREDO

António Sousa, Nuno Vicente, Ulisses Pereira, João Florêncio e
Ana Seabra lançaram o jogo

Andebol
Jogo internacional
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AC Lamego vai disputar
a 2.ª eliminatória da Taça 
de Portugal em Ilhavo
Silvino Cardoso

ANDEBOL Já foram sortea-
dos os jogos correspondentes
à 2.ª eliminatória da Taça de
Portugal-Zona 2 em que, do
distrito, apenas o Andebol
Clube de Lamego se mantém.  

O Académico de Viseu foi
afastado na primeira elimina-
tória disputada no passado dia
6 por falta de comparência ao
jogo, em casa, frente ao Estar-
reja sendo-lhe atribuída a der-
rota por 15-0. 

O Andebol Clube de Lamego
logrou a passagem à 2.ª elimi-
natória por ter eliminado, no
seu reduto, o SIR 1.º de Maio

(Marinha Grande) por 23-18.
O conjunto lamecense vai

agora ter de jogar a presença
na eliminatória seguinte no re-
duto do Ilhavo Andebol Clube
(Aveiro). A formação da capital
do Douro Sul não vai ter uma
tarefa fácil, mas tem capacidade
para dar a volta por cima e re-
gressar a casa com mais uma
eliminatória ultrapassada. |

Jogos da Zona 2
CCR Fermentões-SC Salg. 08
CDC Santana-Académico FC
AD Sanjoan.-CD Xico Andebol
Ílhavo AC-AC Lamego
CD S Bernardo-AD Amarante
Arsenal C. Devese-CS Marítimo
GC Santo Tieso-Estarreja AC
FC Gaia-FC Infesta
CD S Paio Oleiros-AA S. Mamede
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Juvenis lamecenses fazem
parte do grupo que lidera
Andebol Ainda só com vitórias o Andebol Clube de Lamego
está com o Dragon Force/FC Porto e Colégio dos Carvalhos
na luta pelo apuramento para a segunda fase e tentar a do título
Silvino Cardoso

Ao vencer, pela margem mí-
nima, em casa a difícil equipa
do ABC Braga Andebol “SAD”
o Andebol Clube de Lamego
ultrapassou mais um difícil
obstáculo na luta pelos lugares
de apuramento para a disputa
da segunda fase, contra equi-
pas que na época passada con-
seguiram esse desiderato. 

O resultado final (26-25) no
Pavilhão Álvaro Magalhães,
em Lamego, demonstra bem
como foi renhida a discussão
dos três pontos. Os lamecen-
ses estão no bom caminho
para poderem assegurar uma
posição de destaque, embora
ainda seja cedo para emban-
deirar em arco. 

Como se esperava no dérbi
da região a Escola de Andebol
de Moimenta da Beira não se
deixou surpreender em casa
pelo Núcleo de Andebol de Pe-
nedono. 

A formação moimentense

foi, na época passada, o
'bombo' da festa, mas este ano
está a desforrar-se obtendo ex-
celentes resultados e à sua
frente na tabela classificativa
só está o trio liderante. A expe-
riência ganha na temporada
anterior está a dar frutos e de-
nota o trabalho importante

que os dirigentes da Escola
têm vindo a fazer. 

Quanto ao Núcleo de Ande-
bol de Penedono as coisas não
estão a correr como o desejado
e as cinco derrotas já sofridas
dão a ideia de há muito traba-
lho a fazer para entrar no ciclo
das vitórias. Ocupando a úl-
tima posição, ao NA Penedono
interessa sair desse lugar o
mais rápido possível, entrando
no ritmo das vitórias. 

Na próxima jornada o con-
junto penedonense vai entrar
em novo dérbi regional, preci-
samente contra o Ginásio
Clube de Tarouca e não será
fácil vencer. Mas a jogar em
casa o NA Penedono acaba por
ter cinquenta por centro de hi-
póteses de vencer. Ao clube ta-
rouquense também interessa
ganhar, porque em cinco jor-
nadas apenas venceu numa e
empatou noutra, o que quer
dizer que está longe do que foi
na temporada transacta. 

A Escola de Andebol de Moi-

menta da Beira tem tudo para
voltar a vencer apesar de se
deslocar ao reduto do Salguei-
ros 08. Já demonstrou que tem
equipa para vencer qualquer
adversário e ganhar em Para-
nhos não será nenhuma sur-
presa. |

ANDEBOL

Resultados 
Col. Carvalhos-Gond. Cult.       28-14
GC Tarouca-Boavista FC            26-26
EA Moim. Beira-NA Pen.            29-25
Drag. Force/FC Porto-Salg.      42-24
AC Lamego-ABC Braga               26-25
                                               J      V    E     D        M-S         P
D.Force/FC Port.  5       5    0      0    208-92  15
Col. Carvalhos        5       5    0      0  202-10715
AC Lamego               5       5    0      0  144-12015
EA Moimª Beira     5       3    0      2  150-14411
ABC Braga "B"       5       2    0      3  135-143  9
GC Tarouca               5       1    1      3  113-156  8
Boavista FC               5       1    1      3  115-168  8
Gond. Cultural        5       1    0      4  123-151  7
SC Salgueiros 08  5       1    0      4  130-183  7
NA Penedono         5       0    0      5  114-170  5

Próxima jornada
Gondomar Cultural-Boavista FC,
Colégio Carvalhos-AC Lamego,
ABC Braga “B”-Dragon Force/FC
Porto, Salgueiros 08-EA Moi-
menta da Beira, NA Penedono-
GC Tarouca.

Juvenis do Sporting de 
Lamego em destaque
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ABC derrotado na Luz

Nuno Grilo marcou oito dos 23 golos do ABC

JOSÉ EDUARDO

O ABC de Braga somou, 
ontem, a segunda derro-
ta no campeonato nacio-
nal seniores masculinos 
de andebol ao perder por 
29-23 frente ao Benfica, em 
encontro da oitava jorna-
da da prova, disputado no 
Pavilhão da Luz.

Uma derrota que come-
çou a desenhar-se desde 
muito cedo, uma vez que 

os benfiquistas chegaram 
ao intervalo já com seis 
golos de vantagem (15-9), 
média que se manteve para 
a segunda parte, período 
em que as equipas marca-
ram 14 golos cada.

Com esta derrota o ABC 
passou para a quarta po-
sição, com 17 pontos, en-
quanto o Benfica, com 20, 
reparte a liderança com o 
Sporting. No entanto, os 
bracarenses têm menos 

DM

Nuno 
Grilo, pelo ABC, e José Costa, pelo Benfica, 

marcaram 
oito golos cada 

um

ANDEBOL

um jogo disputado.
Também ontem, o Spor-

ting bateu o Maia por 
37-24, enquanto o FC Por-
to já tinha realizado o seu 
jogo desta ronda (no dia 6), 
frente ao Madeira, a quem 
venceu por 33-27.

O restante da jornada 
disputa-se sábado, com o 
Fafe a visitar o Avanca e 
o Águas Santas a receber 
o Horta, e domingo (Bele-
nenses-Passos Manuel).

No jogo de ontem, Nuno 
Grilo, com oito golos, foi 
o melhor marcador do 
ABC, seguido de Fá-
bio Antunes, com 
seis, enquanto 
pelo Benfica, 
foi José Cos-
ta a destacar-se 
com oito golos 
marcados.

As equipas alinharam 
e marcaram:

Benfica: Vicente Yeste, 
Hugo Lima, Tiago Perei-
ra (1), João Pais (2), Bo-
naparte, Cláudio Pedroso 
(4), Paulo Moreno, Da-
niel Chernov, Carlos Car-
neiro (5), António Areia 
(2), Miguel Ferreira, Elle-
dy Semedo (3), José Cos-

ta (8), Inácio Carmo, Da-
rio Andrade (2) e Álvaro 
Rodrigues (2).

ABC: Humberto Gomes 
(Bruno Dias); Fábio Antu-
nes (6), Hugo Rocha, Pedro 
Marques (4), Carlos Siquei-
ra (3), Ricardo Pesqueira, 
Carlos Martins, Nuno Gri-
lo (8), Tomás Albuquerque 
e João Pinto (2).

Seleção regressa
ao trabalho

A seleção de andebol 
de Braga tem nova ses-

são de trabalho no dia 
21 de outubro, 

a partir das 
20h00, no Flá-
vio Sá Leite, 
e nela marca-
rão presença 

os atletas:
Xico Andebol: 

Ricardo Ferreira, Pe-
dro Roque e Francisco Ma-
galhães.

AC Fafe: José Lemos e 
João Torgal.

ABC: Filipe Costa, João 
Rafael Peixoto, Oleksandr 
Nekrushets, André Gomes, 
Lucas Ferrão, Rui Ferreira 
e Alexandre Pinheiro.

AAPL: João Fernandes.
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• ABC perde com Benfica
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7 Andebol.Marítimo vai des-

locar-se ao Minho, para de-
frontar o Arsenal de Devesa.
Assim determinou o sorteio
da 2.ª eliminatória da Taça de
Portugal, emmasculinos,
cujo as equipas do primeiro
escalão apenas entram na
próxima ronda. O jogo no Pa-
vilhão Sá Leite, em Braga,
será a dois de Novembro, pe-
las 18h00.
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Benfica vence ABC (29-23) e partilha liderança com o Sporting
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16/10/2013

Meio: Bola Online

URL: http://www.abola.pt/nnh/ver.aspx?id=434582

/

 
O Benfica recebeu e venceu esta noite o ABC por 29-23, colocando-se a par do Sporting, que também
venceu o ISMAI por 37-24, na liderança do campeonato Andebol 1.
No Pavilhão da Luz, os encarnados cedo tomaram a dianteira do marcador, chegando ao intervalo a
vencer também por seis golos de diferença (15-9).
Já em Loures, no Paz e Amizade, em partida transmitida por A BOLA TV, o Sporting venceu
tranquilamente o ISMAI, com grande margem após o intervalo, ao qual já vencia por 15-11.
Águias e leões somam agora 20 pontos, mais um que o FC Porto, que, no entanto, tem um jogo a
menos.
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ANDEBOL
| Rui Serapicos | 

“Nós vamos jogar em casa de
um adversário com um valor
teórico acima do nosso. Mas
também vamos lá conscientes de
que, se nós fizermos um bom jo-
go, no limiar das nossas capaci-
dades, a vitória é possível”. As-
sim comentou Carlos Resende,
em antevisão para a comunica-
ção social, o jogo de hoje, na
Luz, frente ao Benfica. 

O ABC chega a Lisboa com
seis jogos disputados e 16 pon-
tos, ou seja, menos um ponto
mas também menos um jogo que
os ‘encarnados’. Lembre-se que
o Benfica já perdeu dois jogos:
os da terceira jornada, em casa,
diante do FC Porto (24-27) e da
quarta jornada em Alvalade,
diante do Sporting (29-28). 

O ABC perdeu apenas no Dra-
gão Caixa com o FC Porto à sex-
ta jornada (24-23) e tem para
acertar o jogo com o ISMAI, a
disputar sábado, em Braga.

“O Benfica é uma equipa dife-
rente do Sporting. É uma equipa

diferente do Porto”, vincou  ain-
da o treinador dos bracarenses.

Lembrando que, “da mesma
forma que nós conhecemos as
características do Benfica, certa-
mente o Benfica conhecerá as
características do ABC”, Carlos
Resende prefere valorizar o
“princípio de que nós queremos

crescer”, focando o discurso
“nas questões da nossa equipa”.

Questionado sobre o facto de o
Benfica ser orientado por Jorge
Rito, ex-treinador do ABC e
contar no seu plantel com vários
ex-jogadores dos minhotos, o
treinador academista salienta
que, de modo idêntico, “também

quando joguei contra o Porto jo-
guei contra uma boa parte de
atletas que foram meus atletas”.

“É apenas uma incidência que
o jogo tem”, acrescenta o treina-
dor, considerando que “podemos
em todas as equipas encontrar
pessoas com as quais temos rela-
ções e isso é saudável”.

Às 20.30 horas

Reencontro entre
“velhos amigos”
O jogo na Luz, hoje às 20.30, em

que o Benfica recebe o ABC/

UMinho, coloca frente a frente

velhos conhecidos.

Os encarnados são liderados
por Jorge Rito, que foi durante
cerca de duas décadas treinador
dos bracarenses, primeiro como
responsável dos escalões de for-
mação de onde saíram sucessi-
vas gerações de campeões na-
cionais, e depois como adjunto
de Pavel Djenev e Aleksander
Donner e treinador da equipa sé-
nior. Além disso, também entre
os jogadores do plantel benfi-
quista  destacam-se vários que já
passaram por Braga. As duas
equi- pas chegam à Luz separa-
das por um ponto, sendo certo
que o ABC/UMinho tem menos
um jogo disputado. O Benfica
no próximo domingo vai à Islân-
dia visar o passaporte para a pró-
xima ronda da EHF Cup.

“Vamos jogar em casa de adversário
com valor teórico acima do nosso”
VITÓRIA NA LUZ é possível, diz o treinador do ABC a propósito do jogo de hoje às 20.30 horas frente
ao Benfica, lembrando que ambas as equipas se conhecem bem.

FLÁVIO FREITAS

Carlos Resende: hoje na Luz “a vitória é possível”

Jorge Rito
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111 A seleção nacional 
feminina defronta, dia 27, 
em Coimbra, a sua congéne-
re de Montenegro, em jogo 
de apuramento para a fase 
final do Campeonato da Eu-
ropa de Seniores. A partida 
joga-se no Pavilhão Multiu-
sos Dr. Mário Mexia, pelas 
15H00, e tem entrada grátis. 

Consciente de que será um 
desafio difícil, João Florên-
cio, selecionador nacional, 
encara este confronto como 
uma “oportunidade, onde 
vamos desfrutar e testar as 
nossas capacidades contra 
o melhor do andebol mun-
dial”. Refira-se que Montene-
gro é o campeão europeu em 
título. “A estratégia é tentar 
adequar o jogo às caracterís-
ticas da seleção adversária”, 
adiantou ontem o selecio-
nador, em conferência de 
imprensa.

João Florêncio assume a es-
perança que existe no apu-
ramento, contudo, “o mais 
importante, é sermos com-
petitivos”, disse, reforçando 
o objetivo maior de “promo-
ver o andebol feminino”.

Ana Seabra, capitã da sele-
ção, assegura que a “equipa 
lusa vai estar concentradís-
sima no jogo, tentando en-

contrar os pontos fracos das 
adversárias”. 

Nova geração na seleção
Para Ulisses Pereira, presi-

dente da Federação Portu-
guesa de Andebol (FAP), a 
equipa portuguesa é com-
posta por atletas “muito 
jovens, mas com muita qua-
lidade”. Refira-se também 
que muitas jogadoras estão 
a atuar em clubes estran-
geiros. “Estamos a apostar 
nas atletas mais novas para 
criar uma nova geração na 
equipa”, adiantou ainda o 
dirigente.

Para o chefe da Divisão 

de Desporto da Câmara de 
Coimbra, Nuno Vicente, “é 
mais uma vez um prazer 
enorme receber um encon-
tro deste calibre”. “A câma-
ra estará sempre aqui para 
colaborar com a federação e 
receber este tipo de jogos”, 
referiu ainda. 

Portugal disputa o Grupo 3 
de qualificação, que apura os 
dois primeiros classificados 
para a fase final do Campeo-
nato da Europa de 2014, que 
terá lugar na Hungria e na 
Croácia. Na 1.ª jornada, Por-
tugal desloca-se, no próximo 
dia 23, à República Checa. 
| Joana Santos 

Andebol Coimbra recebe 
Portugal-Montenegro

Equipa consciente das dificuldades mas com esperança no apuramento

DB-Luís  Carregã

DB-Luís  Carregã

Página 20



A21

  Tiragem: 5550

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 24

  Cores: Cor

  Área: 8,38 x 28,25 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 50285900 16-10-2013

Alavarium mantém
invencibilidade

ALAVARIUM                                  40

Treinador: Ulisses Pereira
Diana Roque (g.r.), Andreia Madail (g.r.)
e Inês Rocha (g.r.); Mariana Lopes (7),
Rita Neves (4), Soraia Domingues (3),
Viviana Rebelo (2), Ana Marques (7),
Cláudia Correia (2), Inês Branco, Soraia
Fernandes (4), Carla Dias (2), Mónica
Soares (7), Ivete Marques, Lisa Antunes
(2) e Ana Almeida.

JUVE LIS                                            24

Treinador: Rui Machado.
Tatiana Góis (g.r.) e Ana Teixeira (g.r.);
Sara Gonçalves (2), Beatriz Cordeiro,
Patrícia Mendes (8), Diana Pereira (3),
Dina Rodrigues, Rita Chaves (3), Isabel
Santos, Ana Gante (6) e Ana Calhelhas
(2).

Pavilhão do Alavarium, em Aveiro.
Assistência: cerca de 205 especta-
dores.
Árbitros: Rui Almeida e António
Oliveira.
Ao intervalo: 19-10

O Alavarium/Love Tiles rece-
beu, no passado domingo, a
Juve Lis, em jogo contar para
a quarta jornada do Campeo-
nato Nacional da 1.ª Divisão de
Seniores Femininos, onde as
aveirenses, actuais campeãs
nacionais, queriam manter a
invencibilidade diante de uma
equipa leiriense que, nas últi-
mas épocas, tem conseguido
sempre o apuramento para as
competições europeias.

Depois de cinco minutos ini-
ciais de desacerto, o Alava-
rium/Love Tiles arrancou para

uma excelente exibição, atra-
vés de uma defesa agressiva e
de uma velocidade de jogo es-
tonteante. As aveirenses pare-
ciam decididas a querer resol-
ver o jogo na primeira parte e,
em bom rigor, conseguiram-
no, pois ao intervalo já ven-
ciam por 19-10, resultado que
dissipava qualquer dúvida so-
bre o vencedor.

Na segunda parte, Ulisses Pe-
reira continuou a sua habitual
rotação de todas as jogadoras,
o que permitiu às aveirenses
manterem o seu forte ritmo de
jogo. Defensivamente, a equipa
cometeu mais erros, mas su-
cederam-se os contra-ataques
que permitiu o avolumar do
marcador até a um resultado
final que espelha bem a dife-
rença no desempenho de am-
bas as equipas.

Ana Marques, Mónica Soa-
res e Mariana Lopes estiveram
em destaques no Alavarium/
Lo ve Tiles, enquanto na equipa
leiriense, Filipa Gante e Patrícia
Mendes foram as melhores.
Com este resultado as aveiren-
ses continuam invencíveis na
prova, somando quatro vitó-
rias em quatro jogos realiza-
dos. O campeonato pára du-
rante três semanas, devido aos
compromissos da Selecção
Nacional, na qual estão repre-
sentadas algumas jogadoras
do clube de Aveiro.|

Andebol
1.ª Divisão Feminina

Ana Marques esteve em destaque na equipa aveirense

D.R.
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José Roque

A precisar de vencer por uma
diferença de cinco golos para
seguir em frente na Taça EHF,
o ADA Colégio João de Barros
não conseguiu impor-se às bie-
lorussas do HC Gomel, que via-
jaram até ao Pombal em van-
tagem, depois da vitória no
jogo da primeira mão (24-
20). O público que em grande
número se deslocou ao Pavi-
lhão das Meirinhas assistiu a
um jogo muito disputado, em
que o Colégio João de Barros
tentou, até ao fim, jogar de igual
para igual com as bielorussas.

No entanto, o HC Gomel,
mais forte, chegou ao intervalo

a vencer por 14-10. 
Na segunda parte, a equipa

treinada por Paulo Félix não
permitiu que o HC Gomel di-
latasse o resultado mas tam-
bém já não conseguiu anular a
diferença e dar a volta ao re-
sultado, acabando por perder
por 26-23. Dulce Pina, com 8
golos, foi a melhor marcadora
do jogo. 

No final do jogo o Paulo Félix
estava resignado com este des-
fecho. “A diferença entre as
duas equipas é ainda maior do
que o resultado das duas mãos
ditou. Elas são semi-profissio-
nais, têm melhores condições
em todos os aspectos, mas es-
tou orgulhoso da equipa por-

que fizemos dois grandes jogos,
mas a diferença estava à vista
de todos”, realçou. 

O Colégio João de Barros
fica, assim, de fora da compe-
tição e o HC Gomel vai, de
acordo com o sorteio realizado
em Julho, defrontar as espa-
nholas do Rocasa Ace Gran Ca-
naria, de Espanha. Desta forma,
a equipa de Meirinhas aponta
as baterias para o campeonato
onde é uma das candidatas ao
título nacional. “Queremos
conseguir uma classificação
que nos permita ir aos play-off
e aí queremos chegar a esta
fase no nosso melhor mo-
mento de forma possível”, con-
cluiu Paulo Félix.. |

João de Barros 
despede-se 
da Taça EHF
Andebol Feminino Colégio João de Barros não conseguiu
contrariar o favoritismo das bielorussas perdendo por 23-26

D.R.

Clube de Meirinhas não conseguiu dar a volta ao resultado da primeira mão na Bielorússia
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ANDEBOL

2.ª DIVISÃO NACIONAL  
MASCULINOS

5.ª Jornada
Benfica B-Camões                     27-18
Vela Tavira-Torreense              22-20
Marienses-Samora C.              30-15
Sismaria-Ílhavo                            24-27
Redondo-Ginásio Sul               28-33
Vit. Setúbal-Benavente         28-28
Alto Moinho-Boa Hora          23-25

                                               J      V    E     D                             P
Benfica B                     5       5    0      0                          15
Boa Hora                     4       4    0      0                          12
Vit. Setúbal                5       3    1      1                          12
Benavente                 5       3    1      1                          12
Torreense                   5       3    0      2                          11
Ílhavo                              5       2    0      3                              9
AC Sismaria              4       2    0      2                              8
Camões                        4       2    0      2                              8
Gin. Sul                           4       2    0      2                              8
Marienses                  4       2    0      2                              8
Samora Correia     5       1    0      4                              7
Alto Moinho             5       1    0      4                              7
Vela Tavira                  4       1    0      3                              6
Redondo                      5       0    0      5                              5

Próxima jornada
Camões-Vit. Setúbal; Torreense-
Benfica B; Samora C.-Vela Tavira;
Ílhavo-Alto Moinho; Gin. Sul-AC
Sismaria; Benavente-Redondo;
Boa Hora-Marienses.
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ANDEBOL

1.ª DIVISÃO  NACIONAL
FEMININOS

4.ª Jornada
Alavarium-Juve Lis                    40-24

5.ª Jornada
Vela Tavira-Madeira SAD      19-35
Assomada-CS Madeira           28-30
Alcanena-Juve Mar                   48-19
Leça-MaiaStars                            22-21
Colégio Gaia-Juve Lis              28-24
Col. João Barros-Alavarium             *

                                               J      V    E     D                             P
Madeira SAD          5       4    0      1                          13
Alcanena                     5       4    0      1                          13
Alavarium                   4       4    0      0                          12
MaiaStars                   5       3    0      2                          11
Col. Gaia                       4       3    0      1                          10
Col. João Barros    3       3    0      0                              9
Leça                                  5       2    0      3                              9
CS Madeira               5       1    1      3                              8
Juve Lis                          5       1    1      3                              8
Assomada                  5       1    0      4                              7
Vela Tavira                  5       0    2      3                              7
Juve Mar                     5       0    0      5                              5

Próxima jornada
Alcanena-Vela Tavira; Leça-Juve
Lis; CS Madeira-Alavarium; Ma-
iaStars-Alavarium; Juve Mar-Col.
João Barros; Madeira SAD-Col.
Gaia.

Página 24



A25

  Tiragem: 11797

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 33

  Cores: Preto e Branco

  Área: 11,82 x 17,16 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 50284836 16-10-2013

Página 25



A26

  Tiragem: 11797

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 33

  Cores: Preto e Branco

  Área: 16,93 x 10,20 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 50284848 16-10-2013

Página 26



A27

  Tiragem: 8500

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 23

  Cores: Cor

  Área: 17,36 x 31,31 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 50286057 16-10-2013

ABC acredita na vitória na Luz

Técnico Carlos Resende e Hugo Rocha acreditam que podem vencer hoje o Benfi ca em pleno Pavilhão da Luz

FRANCISCO DE ASSIS

O ABC/UMinho joga hoje 
à noite em Lisboa diante 
do Benfica, em jogo da 
8.º jornada do campeona-
to nacional da I Divisão. 
Os comandados de Car-
los Resende vêm de duas 
boas exibições diante do 
FC Porto e Sporting, con-
seguindo uma vitória e 
uma derrota, em dois jogos 
com resultados muito 
renhidos.

Essas exibições, 
a juntar aos bons 
resultados feitos 
com equipas teo-
ricamente menos 
cotados, deram ao 
ABC uma grande con-
fiança. 

Assim, na antevisão da 
partida, tanto o técnico 
Carlos Resende como o 
Hugo Rocha deram a en-
tender que, apesar de es-
perar naturais dificulda-
des, o ABC tem condições 
para vencer. «Nós temos 
de preparar todos os jo-
gos de uma forma seme-
lhante, embora com algu-
mas especificidades. Há 
semelhanças, porque tra-
balhamos de uma forma 
consciente de que em to-
dos os jogos a vitória é o 
resultado que procuramos. 

Mas também trabalhamos 
especificidades, porque o 
Benfica certamente vai co-
locar-nos dificuldades dis-
tintas daquelas outros ad-
versários nos criaram. Nós 
vamos jogar na casa de um 
adversário que, em teoria, 
é superior a nós. Mas tam-
bém vamos lá conscientes 
que se fizermos um bom 
jogo, no limiar das nossas 
capacidades, sabemos que 

a vitória é pos-
sível. E tive-

mos exem-
plos cla-
ros pelas 
exibições 

que fizemos 
diante do FC 

Porto e do Spor-
ting. Ou seja, se jogarmos 
a um bom nível, é possí-
vel vencer, mesmo saben-
do das dificuldades que o 
Benfica nos vai colocar», 
explicou um Carlos Resen-
de otimista.

O técnico do ABC lem-
brou que, ao contrário do 
FC Porto, Sporting e Ben-
fica, que tem um plantel 
100 por cento profissio-
nal, a sua equipa é uni-
versitária. Isto é, embora 
o andebol seja, de facto, a 
prioridade, também existe 
a preocupação para com a 
vertente académica.

Hugo Rocha: Benfica 
chega em boa altura

Tal como Carlos Resen-
de, Hugo Rocha sublinha o 
bom momento da equipa 
do ABC. Por isso, concorda 
que o jogo com o Benfica 
chega em boa altura.

«O jogo vem numa altura 
interessante. Faz parte dos 
testes e vem no seguimen-
to dos jogos com o FC Por-
to e Sporting, assim como 
foram testes os jogos com 
o Fafe, Avanca e outros. A 
equipa tem evidenciado, de 
uma forma categórica, que 
tem uma qualidade que, se 
calhar, as pessoas não lhe 
atribuíam no início. Para nós 
é uma situação um bocado 
natural. Porque só nós sabe-
mos o quanto treinamos. É 
possível vencer. São estes jo-
gos que nos vão fazer cres-
cer», garante.

Devolver ao Sá Leite
os grandes ambientes

No sábado passado, 
além da vitória difícil do 
ABC/UMinho diante do 
Sporting, ficou na mente 
das pessoas o grande am-
biente criado no Pavilhão 
Flávio Sá Leite. Hugo Ro-
cha e Carlos Resende pro-
metem fazer a sua parte 
para que o pavilhão volte 
a viver ambientes quentes 

FRANCISCO DE ASSIS

Carlos Re-
sende e Hugo Rocha acreditam que o ABC pode ganhar se jogar no limites das capacidades

CARLOS RESENDE E HUGO ROCHA FALAM DO JOGO COM BENFICA

de outrora. Isto é, prome-
tem dar espetáculos, mas 
esperam que os adeptos 
bracarenses os vão ver. 
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• Andebol: ABC visita hoje o Benfica
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Benfica e Sporting vencem e lideram - O Jogo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16/10/2013

Meio: Jogo Online

URL: http://www.ojogo.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=3481360

/

 
Encarnados bateram o ABC e os leões derrotaram o ISMAI e comandam à condição o campeonato
nacional de andebol
 
 O Benfica recebeu e venceu esta quarta-feira o ABC, por 29-23, o mesmo tendo feito o Sporting na
receção ao ISMAI (37-24), com os dois rivais lisboetas a assumirem a liderança do campeonato
nacional de andebol à condição, uma vez que têm mais um jogo do que o FC Porto.
 
 Estes são jogos relativos à oitava jornada, que arrancou com a vitória dos dragões sobre o Madeira
SAD (33-27).
 
 As contas da jornada encerram no fim de semana com três jogos: Avanca-AC Fafe, Águas Santas-
Sporting da Horta e Belenenses-Passos Manuel.
 
 Ainda esta quarta-feira, em encontro em atraso da quarta jornada, o Sporting da Horta derrotou o
Belenenses, no Restelo, por 31-23.
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Benfica e Sporting vencem e lideram - MSN Desporto - artigo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16/10/2013

Meio: MSN Online

URL: http://desporto.pt.msn.com/benfica-e-sporting-vencem-e-lideram

/

 
Actualizado: Wed, 16 Oct 2013 22:53:56 GMT
 
 Benfica e Sporting vencem e lideram
Sportinveste Multimédia
Benfica e Sporting vencem e lideram
 
O Benfica recebeu e venceu esta quarta-feira o ABC, por 29-23, o mesmo tendo feito o Sporting na
receção ao ISMAI (37-24), com os dois rivais lisboetas a assumirem a liderança do campeonato
nacional de andebol à condição, uma vez que têm mais um jogo do que o FC Porto.
Estes são jogos relativos à oitava jornada, que arrancou com a vitória dos dragões sobre o Madeira
SAD (33-27).
As contas da jornada encerram no fim de semana com três jogos: Avanca-AC Fafe, Águas Santas-
Sporting da Horta e Belenenses-Passos Manuel.
Ainda esta quarta-feira, em encontro em atraso da quarta jornada, o Sporting da Horta derrotou o
Belenenses, no Restelo, por 31-23.
Fonte: OJogo
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:.: Benfica confirma favoritismo frente ao ABC - Andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16/10/2013

Meio: Record Online

URL: http://www.record.xl.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=849280

/

 
O Benfica triunfou esta quarta-feira no Pavilhão da Luz, confirmando o favoritismo no jogo frente ao
ABC ao bater os bracarenses por 29-23. José Costa, dos encarnados, e Nuno Pereira, dos visitantes,
foram os melhores marcadores da partida, apontando oito golos cada. Com este triunfo na oitava
jornada do campeonato, os pupilos de Jorge Rito ascendem à liderança da prova à condição
juntamente com o Sportingo. As águias e os leões têm 20 pontos cada. Consulte os resultados e a
respetiva classificação. Siga-nos no Facebook e no Twitter.
 
 , 16 outubro de 201322:16
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:.: Sporting derrota o ISMAI e lidera isolado - Andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16/10/2013

Meio: Record Online

URL: http://www.record.xl.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=849275

/

 
O Sporting derrotou esta quarta-feira em casa a equipa do ISMAI por 37-24, em jogo antecipado da
8.ª jornada do campeonato nacional de Andebol. Pedro Portela foi a grande figura do encontro, com
11 golos apontados. Fábio Magalhães e Ricardo Dias foram os restantes jogadores em destaque nos
leões, com 6 e 5 golos apontados, respetivamente. No ISMAI, o melhor marcador foi José Coelho, com
7 golos. Com esta vitória, o Sporting assume a liderança isolada do campeonato, com 20 pontos, mais
um do que o FC Porto, que tem menos um jogo disputado. O ISMAI segue na 10.ª posição, com 8
pontos. Siga-nos no Facebook e no Twitter.
 
 , 16 outubro de 201321:25
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Leão lidera no andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16/10/2013

Meio: Renascença Online

URL: http://rr.sapo.pt/printArticle.aspx?did=126023

/

 
16-10-2013 21:30
 
 Sporting bateu o ISMAI e está na frente da classificação de forma provisória.
 
 O Sporting venceu o ISMAI (37-24), esta quarta-feira, em Loures, num jogo antecipado da oitava
jornada do Nacional de andebol, isolando-se provisoriamente no topo da classificação.
 
 Pedro Portela, com onze golos, foi a principal figura da partida do lado dos leões.
 
 O conjunto verde e branco é agora primeiro classificado, com vinte pontos. O FC Porto é segundo,
com menos um ponto mas com menos um jogo que o Sporting.
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Benfica confirma favoritismo frente ao ABC
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16/10/2013

Meio: Sábado Online

URL: http://www.sabado.pt/Ultima-hora/Desporto/Benfica-confirma-favoritismo-frente-ao-ABC.aspx

/

 
Com o triunfo na oitava jornada, a turma de Jorge Rito sobe à liderança à condição, partilhada com o
Sporting, com 20 pontos cada...
Por Record
O Benfica triunfou esta quarta-feira no Pavilhão da Luz, confirmando o favoritismo no jogo frente ao
ABC ao bater os bracarenses por 29-23.José Costa, dos encarnados, e Nuno Pereira, dos visitantes,
foram os melhores marcadores da partida, apontando oito golos cada.Com este triunfo na oitava
jornada do campeonato, os pupilos de Jorge Rito ascendem à liderança da prova à condição
juntamente com o Sportingo. As águias e os leões têm 20 pontos cada.Consulte os resultados e a
respetiva classificação.
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Sporting derrota o ISMAI e lidera isolado
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16/10/2013

Meio: Sábado Online

URL: http://www.sabado.pt/Ultima-hora/Desporto/Sporting-derrota-o-ISMAI-e-lidera-isolado.aspx

/

 
Pedro Portela marcou 11 golos e foi a principal figura dos leões no triunfo frente ao ISMAI...
Por Record
O Sporting derrotou esta quarta-feira em casa a equipa do ISMAI por 37-24, em jogo antecipado da
8.ª jornada do campeonato nacional de Andebol. Pedro Portela foi a grande figura do encontro, com
11 golos apontados. Fábio Magalhães e Ricardo Dias foram os restantes jogadores em destaque nos
leões, com 6 e 5 golos apontados, respetivamente. No ISMAI, o melhor marcador foi José Coelho, com
7 golos. Com esta vitória, o Sporting assume a liderança isolada do campeonato, com 20 pontos, mais
um do que o FC Porto, que tem menos um jogo disputado. O ISMAI segue na 10.ª posição, com 8
pontos.
 
 

Página 35



A36

Benfica e Sporting somam e seguem
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16/10/2013

Meio:
Sapo Online - Desporto Sapo

Online

URL: http://desporto.sapo.pt/andebol/campeonato_portugal/artigo/2013/10/16/benfica_supera_abc.html

/

 
16 de outubro de 2013 23:24h
 
 Os rivais de Lisboa têm um desafio a mais do que o FC Porto, que pode regressar em breve à
liderança.
 
 Benfica e Sporting somaram triunfos importantes nesta jornada do campeonato nacional de andebol,
ao baterem ABC e ISMAI, respetivamente, por 29-23 e 37-24.
 
 Numa partida disputada no Pavilhão da Luz, os encarnados assumiram rapidamente o domínio do
encontro e chegaram ao intervalo já a vencer por 15-9, uma vantagem de seis golos que se iria
manter até ao apito final.
 
 Por outro lado, os leões não tiveram quaisquer dificuldades para impor a sua superioridade, sendo
que ao intervalo a formação leonina vencia por 15-11.
 
 Com estas vitórias, Sporting e Benfica partilham o primeiro lugar com 20 pontos, mais um do que o
FC Porto, que, porém, tem um jogo a menos.
 
 

Página 36



A37

Benfica, Sporting e Belenenses jogam em casa
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16/10/2013

Meio:
Sapo Online - Desporto Sapo

Online

URL: http://desporto.sapo.pt/andebol/artigo/2013/10/16/benfica_sporting_e_belenenses_j.html

/

 
16 de outubro de 2013 17:15h
 
 O FC Porto lidera o campeonato, seguido de Sporting e Benfica.
 
 Benfica, Sporting e Belenenses recebem esta quarta-feira o ABC, Maia ISMAI e Sporting da Horta,
respetivamente, em jogos do campeonato nacional de andebol.
 
 Os azuis do Restelo recebem os açorianos às 20h00 para encontro da quarta jornada, e meia hora
depois começa, no pavilhão da Luz, o Benfica-ABC, partida antecipada da oitava ronda do Andebol 1.
 
 O Sporting joga em Loures, no pavilhão Paz e Amizade, às 19h30 com o Maia ISMAI, também em
encontro antecipado da oitava jornada, devido aos compromissos europeus de águias e leões.
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	 	 	 J	 V	 E	 D	 	Gm-Gs		 Dif.	 P

1	 Porto	B	 6	 5	 0	 1	 178:157	 21	 16
2	 Xico	Andebol	 5	 5	 0	 0	 162:118	 44	 15
3	 Ac.	S.	Mamede	 5	 4	 1	 0	 142:114	 28	 14
4	 Santana	 5	 3	 0	 2	 141:131	 10	 11
5	 Ginásio	Stº.	Tirso	 5	 3	 0	 2	 153:144	 9	 11
6	 Fermentões	 5	 3	 0	 2	 121:131	 -10	 11
7	 Gaia	 4	 3	 0	 1	 120:107	 13	 10
8	 Módicus	 4	 2	 0	 2	 95:92	 3	 8
9	 Infesta	 6	 1	 0	 5	 147:175	 -28	 8
10	 Oleiros	 5	 1	 0	 4	 132:137	 -5	 7
11	 Sanjoanense	 5	 1	 0	 4	 130:141	 -11	 7
12	 S.	Bernardo	 5	 1	 0	 4	 125:145	 -20	 7
13	 Marítimo	 3	 1	 1	 1	 75:77	 -2	 6
14	 Académico	 5	 0	 0	 5	 97:149	 -52	 5

Académico	 -	 Porto	B	 24:33	
Sanjoanense	 -	 Fermentões	 24:29	
Módicus	 -	 Marítimo	 (15/12)	
Oleiros	 -	 S.	Bernardo	 24:17	
Xico	Andebol	 -	 Infesta	 32:23	
Santana	 -	 Gaia	 27:35	
Ac.	S.	Mamede	-	 G.	Stº.	Tirso	 30:27

ANDEBOL - 1ª DIVISÃO

5ª jornada

Porto	B	 -	 Santana
Fermentões	 -	 Académico
Marítimo	 -	 Sanjoanense
S.	Bernardo	 -	 Ac.	S.	Mamede
Infesta	 -	 Oleiros
Gaia	 -	 Xico	Andebol
G.	Stº.	Tirso	 -	 Módicus

6ª jornada

XICO ANDEBOL 32
Ricardo	 Castro,	 José	 Fernandes	 (2),	 Tiago	 Cunha,	
Gustavo	Castro	(3),	Pedro	Correia	(7),	João	Santos	
(4),	Mário	Peixoto	(1),	Pedro	Carvalho,	Luís	Sarmen-
to	 (3),	 João	 Gonçalves,	 Luís	 Castro,	 Rui	 Lourenço	
(4),	Nuno	Silva	(1)	e	Daniel	Santos	(4)
T:	EDUARDO	RODRIGUES

INFESTA
José	 Costa,	 Félix	 Teixeira,	 Diogo	 Caldas	 (1),	 José	
Carvalhais	 (8),	 Rui	Moreira	 (3),	Nuno	Moreira	 (1),	
Filipe	Silva,	Cesário	Pacheco,	André	Azevedo,	Tia-
go	Silva	(4),	Abílio	Alves	(4),	Marcos	Ferreira	(2)	e	
Emanuel	Silva
T:	JOSÉ	FONSECA

LOCAL:	Pavilhão	do	Desportivo	Francisco	de	Holanda
Árbitros:	Fernando	Costa	e	Diogo	Teixeira

23

REPORTAGEM	DE
REDACÇÃO

Vimaranenses	claramente	mais	fortes	que	o	Infesta,	decidiram	o	
jogo	praticamente	no	decorrer	da	primeira	parte,	com	uma	vanta-
gem	de	nove	golos.

O	Xico	Andebol	continua	intra-
tável.	Na	recepção	ao	Infesta,	
somou	 a	 quinta	 vitória	 em	

cinco	 jogos.	 Mas,	 curiosamente,	 até	
perdeu	a	liderança	do	Campeonato	Na-
cional	Andebol	2,	já	que	a	equipa	B	do	
FC	Porto	disputou	um	jogo	antecipado,	
precisamente	com	o	Infesta,	e	com	a	vi-
tória	alcançada	passou	a	somar	mais	um	
ponto na classirficação.

Em	 casa,	 onde	 é	 ainda	 mais	 forte,	
a	formação	orientada	por	Eduardo	Ro-
drigues não sentiu muitas dificuldades 
para	bater	o	 Infesta	por	uma	margem	
confortável	 (32-23),	 já	que	esteve	pra-
ticamente	 sempre	 em	 vantagem	 no	

TRIUNFO IMPORTANTE NA CASA DA SANJOANENSE

Fermentões já venceu fora de casa
e aproximou-se dos primeiros lugares

O	Fermentões	conquistou	uma	 im-
portante	vitória	na	casa	da	Sanjoanense,	
que	lhe	permitiu	ascender	ao	6º	lugar	
do	Campeonato	Nacional	Andebol	2.	

A	equipa	orientada	por	Luís	Pereira	
começou	 melhor	 o	 jogo	 e	 depois	 de	
inaugurar	o	marcador,	ainda	conseguiu	
uma	vantagem	por	2-3,	entretanto	am-
bas	as	equipas	falharam	um	livre	de	7	
metros,	para	de	seguida	a	Sanjoanense	
marcar	quatro	golos	e	colocar	o	resul-
tado	em	6-3	a	seu	favor.	Seguiu-se	um	
período	em	que	a	Sanjoanense	mante-
ve	vantagem	no	marcador,	mas	o	Fer-
mentões	reagiu	e	conseguiu	o	empate	
(11-11)	e	passou	para	a	frente	do	mar-
cador (11-12). Até final deste primeiro 
tempo,	o	jogo	conheceu	uma	toada	de	

equilíbrio	 total,	 com	 os	 30	 minutos	 a	
atingirem-se	e	a	igualdade	no	marcador	
também	(13-13).

Na	2ª	parte,	o	Fermentões	ganhou	
uma	vantagem	de	cinco	golos	atingindo	
os	 15-20,	 para	 não	 mais	 deixar	 apro-
ximar	a	equipa	de	S.	João	da	Madeira,	
vencendo	 com	 toda	 a	 naturalidade	 e	
fazendo	justiça	ao	marcador	pelo	exibi-
ção	conseguida	a	partir	dos	20	minutos	
de jogo até ao final.

Esta	vitória	por	24-29,	torna-se	mui-
to	 importante	 e	 coloca	 o	 Fermentões	
no grupo dos 4ºs classificados, com 11 
pontos.	Valeu	o	desempenho	global	da	
equipa,	mas	há	a	realçar	os	8	e	7	golos	
concretizados	 pelos	 seus	 jogadores	
João	Martins	e	João	Carvalho.

SANJOANENSE 24
Ricardo	 Gaspar,	 Eduardo	 Pereira	 (6),	 António	
Brandão	 (2),	 Eduardo	 Carneiro,	 Fábio	 Gonçalves	
(1),	Ricardo	Pinho	(4),	Emanuel	Silva,	Ricardo	Silva,	
Daniel	 Valente	 (5),	 Hugo	 Terra,	 	 Bruno	 Pinho	 (4),	
Fabian	 Scheck,	 	 Alexandre	 Duarte	 (1),	 Henrique	
Pinho,	Rui	Gonçalves	(1)	e	Pedro	Amorim
T:	JOSÉ	CORREIA

FERMENTÕES
Raúl	 Nunes,	 Rui	 Paulo,	 José	 Martins	 (1),	 Hélder	
Cunha	(1),	João	Carvalho	(7),	Rui	Carvalho	(3),	Sér-
gio	Ribeiro,	Nuno	Pinheiro,		Carlos	Fernandes	(1),	
António	Salgado	(4),	João	Martins	(8),	Luís	Martins,	
Filipe	Silva,		Armando	Silva	(4)	e	Ricardo	Pinto	

T:	LUÍS	PEREIRA
LOCAL:	Pavilhão	Municipal	das	Travessas
Árbitros:	Nuno	Marques	e	João	Correia

29

marcador.
A	 equipa	 do	 Xico	 iniciou	 o	 jogo	

com	determinação	e	cedo	chegou	aos	
3-0,	para	o	Infesta	reagir	e	passar	para	
5-3	favorável	aos	vimaranenses.	Depois	
foi	o	Xico	Andebol	que	paulatinamen-
te	aumentou	a	diferença	e	o	 intervalo	
chegou	com	um	resultado	desnivelado	
por	nove	golos	de	diferença	-	18-9	a	seu	
favor.

Por	consequência	do	resultado	cons-
truído	ao	longo	do	primeiro	tempo	pelo	
Xico	Andebol,	a	segunda	parte	tornou-
se	um	pouco	mais	monótona.	O	Infesta	
ainda	 tentou	 reduzir	 a	 desvantagem,	
mas	com	maior	ou	menor	oscilação	o	
resultado	destes	segundos	30	minutos	
deram	para	manter	a	diferença	de	go-
los	no	marcador,	ou	seja,	os	nove	golos	
que se registavam ao intervalo - no final 
mantinham-se	em	32-23.	Com	este	re-
sultado,	o	Xico	Andebol	averbou	a	sua	
quinta	vitória	neste	campeonato,	sendo	
a	única	equipa	cem	por	cento	vitoriosa.

Destaque,	uma	vez	mais,	para	Pedro	
Correia,	que	voltou	a	ser	o	melhor	mar-
cador	do	Xico	Andebol,	desta	vez	com	
sete	 golos.	 João	 Santos	 e	 Rui	 Louren-
ço	 secundaram-no,	 com	 quatro	 golos	
cada.

Xico chega
à quinta
vitória
sem mácula

Página 38



A39

Planície (A)   Tiragem: 3000

  País: Portugal

  Period.: Quinzenal

  Âmbito: Regional

  Pág: 15

  Cores: Cor
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