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O ANDEBOL. O AC Fafe garantiu o 
plvot João Gonçalves (ex-ABC) para 
colmatar a saida de Nuno Pinheiro, 
que rumou ao Fermentões, dali 
Divisão nacional. 
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ANOESOL — ANDEBOL 1 — 13.* JOR. 
Pavilhão da AA Águas Santas, 

na Mala 

ÁGUAS SANTAS ABC 

14 ffiTeLL0 
António Campos  (GR)  
Pedro Pacheco (GR) 
Gustavo Canteiro 
Nino Carvahals 
José Barbosa (2) 
Pedro Cruz (8) 
Gonçalo Vieira (5) 
Pedro Sousa 
Miguel Gomes 
Juan couto 
Mário Oliveira  (2) 
Elias António (1) 
Ruben Sousa 
Nuno Rebelo 
André Rei (1) 
Luis Frade (7) 

PAIA° NOA 

Humberto Gomes (GR) 
Emanuel Ribeiro (GR) 
Gáudio S#va (GR) 
Hugo Rocha  (3) 
Pedro Seabra  (7) 
Diogo Branquinho  (4) 
Miguel Sarmento 
Ricardo Pesqueira 
Pedro Spinola (1)  
Dario Andrade (5) 
Carlos Martins (1) 
André Gomes (3) 
José Costa  
Tomás Albuquerque  

CARLOS RESENDE 

/jazi-mos Eurico Nicolau e Ivan Caçador (Leiria) 

ANDEBOL 

A necessitar de pontos para se colocar 
entre os 6 primeiros classificados — que 
na próxima fase jogarão o grupo A — o 
Águas Santas viu o ABC entrar com 3 
golos sem resposta, mas não tremeu. 
Impulsionado pela eficácia do jovem Luís 
Frade, um pivot que cada vez mais se 
assume como um dos melhores na sua 
posição, os maiatos marcaram quatro 
golos sem resposta e comandaram o 
marcador. Explorando o centro da defesa 
bracarense, Frade marcou golos e ganhou 
livres de 7 metros e, além da habitual 
contribuição de Pedro Cruz, os da casa 
tiveram ainda nos meninos José Barbosa 
e Gonçalo Vieira um filão de golos que 
lhes permitiu vencer por 26-24 e subir 
ao 5.° posto da geral. Coube a Frade e 
Gonçalo resolverem o jogo, depois do 
ataque cerrado dos campeões nacionais 
que, a perder por 23-20, igualaram a 24 
golos a pouco mais de dois minutos do 
fim: primeiro, Frade e, depois, Gonçalo 
fixou o resultado final (26-24) que 
levantou o pavilhão. «Foi um jogo muito 
tático e que era necessário ganhar», 
referiu o técnico da equipa vencedora, 
Paulo Faria. Por seu turno, o treinador do 
ABC, Carlos Resende, salientou: 
«Cometemos muitas falhas defensivas e 
o ataque não foi clarividente, foi 
previsível». H. C. 

CLASSIFICAÇÃO 
Andebol1 -> Em atraso da 13.' Jor. 411kiii L 

Águas Santas-ABC 28-24 

1YED G P 
1  FC PORTO 22 22 O O 676-509 66 
2 Sporting 23 20 O 3 764-571 63 
3 Benfica 22 17 O  5 663-542 56 
4 ABC 21 15 1 5 687-568 52 

Santas 22 12 1 9 560-557  47 
6  'ladeia SAD 22  12 1 9 663-594 47 
7 Manca 22 10 3  9 557-577 45 
s KAIAI 22 8  2 12 592-629 40 

Beienenses 23 7 1 14 629-685 38 
.a  AC Fafe 22 7 1 14 559-643 37 
u  BoaHora 22 6 2 14 565-689 36  
12 Ars. Devesa 22 4 4 14 589-669 34  
13 5p.Horta 21 2 5 14 526-625 30 
14 Ac.S.Marnede 22 O 3 19 469-641 25 

Águas Santas 
bate campeão 
-3,  A jogar em casa, equipa de 
Paulo Faria superou o ABC e as-
cendeu ao 5.2  lugar 
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Malatos travaram a equipa minhota do ABC 
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ABC/UMinho sem embalo 
para a vitória na Maia 
ACADEMISTAS não conseguiram garantir o tão desejado triunfo em casa do 
Águas Santas, perdendo por dois golos e viram o adversário aproximar-se. 

DR 
Capacidade finalizadora de Pedro Seabra, que apontou sete golos, não foi suficiente para o ABC/Minho garantir o triunfo 

ANDEBOL 
1 Carlos Costinha Sousa 

Em jogo de acerto de calendário, 
o ABC/UMinho não conseguiu, 
na noite de ontem, anular a equi-
pa do Águas Santas e, na Maia, 
acabou por somar uma derrota 
que não estava nos planos e que 
não permite aos academistas so-
marem mais três pontos que se-
rão importantes para as suas as-
pirações na próxima fase do 
campeonato. 

Em casa de um adversário di-
recto e que cria sempre enormes 
dificuldades em todas as parti-
das que disputa, os academistas 
não estiveram nos seus melhores 
dias e viram o Águas Santas to-
mar conta dos acontecimentos 
da partida conseguindo colocar-
-se na frente do marcador ainda 
no primeiro tempo e manter essa 
vantagem até ao intervalo, com a 
equipa maiata a ir para o interva-
lo a vencer por uma diferença de 
quatro golos (14-10). 

No segundo tempo houve uma 
tentativa de reacção dos acade-
mistas, mas não foi suficiente 
para conseguira dar a volta ao 
texto e construir um resultado 

ÁGUAS SANTAS 26 
António Campos (GR), Gustavo Carneiro, 

Nuno Carvalhais, José Barbosa (2), Pedro 

Cruz (8), Gonçalo Vieira (5), Pedro Pache-

co, Pedro Sousa, Miguel Gomes, Juan Cou-

to, Mário Oliveira (2), Elias António (1), 

Rúben Sousa, Nuno Rebelo, André Rei (1) 

e Luís Frade (7). 

Treinador: Paulo Faria. 

ABC/UMINHO 24 
Humberto Gomes (GR), Hugo Rocha (3), 

Pedro Marques (7), Diogo Branquinho (4), 

Emanuel Ribeiro, Miguel Sarmento, Ricar-

do Pesqueira, Pedro Spínola (1), Dario An-

drade (5), Carlos Martins (1), André Gomes 

(3), José Costa, Tomás Albuquerque e 

Cláudio Silva. 

Treinador: Carlos Resende. 

Árbitros: Eurico Nicolau e Ivan Cagdor. 

Ao intervalo: 14-10. 

que permitisse chegar ao empate 
e colocar-se na frente do marca-
dor de forma a garantir aquela 
que seria a 16.a vitória nesta pri-
meira fase do campeonato, nos 
21 jogos que já disputou. 

Continuando a sua exibição  

personalizada e concentrada na 
segunda metade do jogo, o 
Águas Santas foi conseguindo 
manter a vantagem e acabou 
mesmo por garantir o triunfo - o 
seu 12.° nesta fase do campeona-
to - por dois golos de diferença, 
fixando o marcador no 26-24. 

Este resultado dos maiatos ba-
seou-se muito na solidez defen-
siva, mas também nas mãos cer-
teiras de Pedro Cruz, que foi o 
melhor marcador da partida com 
oito golos apontados, e também 
de Luís Frade, que marcou por 
sete vezes, que desta forma con-
tribuíram com 15 dos 26 golos 
assegurados pela sua equipa. 
Do lado do ABC/UMinho, o 

central Pedro Seabra Marques 
esteve em destaque e com a mão 
quente ao apontar sete golos, 
com o ponta Dario Andrade, em 
dia de aniversário, a conseguir 
facturar por cinco vezes, sendo 
os melhores marcadores da sua 
equipa. 
Com este resultado, o ABC/ 

UMinho continua no quarto lu-
gar, agora com 52 pontos, mas 
com menos um jogo disputado e 
viu a formação do Águas Santas 
aproximar-se (5.° lugar com 47). 
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Venceu Zona Norte em Esposende
Selecção de Braga de iniciadas 
garante acesso à fase final 
A selecção de Braga de iniciadas de andebol feminino conquistou em Es-
posende, no passado domingo  Zona Norte ao vencer as congéneres de
Aveiro/Viseu e Porto, garantindo a fase final. A seleção de Braga venceu a
selecção de Aveiro/Viseu por 31-21 e do Porto por 28-32. Os primeiros jo-
gos decorreram no Pavilhão do Centro Social da Juventude de Mar, mas
com o Porto foi disputado no Pavilhão Municipal de Fão, em virtude das
condições atmosféricas.A equipa minhota, orientada por Paulo
Martins,adiantou-se no marcador. A meio da primeira parte, a equipa do
Porto equilibrou o marcador oscilar com a vantagem mínima ora para
uma ora para outra equipa. O intervalo chegou com uma igualdade a on-
ze golos. Na segunda parte tudo foi diferente. A equipa de Braga impôs-
se  e foi dilatando a diferença, chegando a vencer por uma margem de oi-
to golos. O resultado acabou com 28-32.
Este evento é da responsabilidade da Federação Portuguesa de Andebol,

em parceria com a Associação de Andebol de Braga, a Câmara Municipal
de Esposende e o Centro Social da Juventude de Mar.
Apuraram-se para a fase final as seleções de Braga e Porto.
No final do encontro, o técnico Paulo Martins referiu que os resultados
“espelham o bom trabalho realizado desde o início. O mérito e o esforço é
das atletas e, em especial do trabalho excelente da equipa. Estão de para-
béns. Aliás, tenho de confessar que Braga é o melhor distrito do país”, re-
matou o treinador.
Já o vice-presidente da Associação de Andebol de Braga, Manuel Novais,

começou por referir ter sido “um grande prazer esta parceria com o Centro
Social da Juventude de Mar que permitiu organizar esta primeira fase de
uma forma excelente”. Já quanto ao apuramento para a fase final, aquele
responsável adiantou que “acompanhei os treinos da seleção e tudo leva-
va a crer que os resultados fossem estes, embora tanto a seleção de Avei-
ro/Viseu, como a do Porto pela tradição no andebol estávamos a contar
com mais volume de dificuldades. Este resultado final só demonstra a ex-
celente qualidade que a seleção de Braga no feminino está a fazer um
trabalho excelente”, concluiu aquele dirigente.

§andebol
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Celorico de Basto no panorama nacional em andebol
BECA apurado para a segunda fase
do nacional de iniciados

A equipa do Bastinhos Escola Clube de Andebol – BECA - apurou-se para
a segunda fase do Campeonato Nacional de Iniciados, agendada para os
dias 4 e 5 de março. Os jogos decisivos para o apuramento decorreram em
Celorico de Basto e em Guimarães no último fim-de-semana.  O coorde-
nador do Projecto BECA, João Varejão, realçou tratar-se de um “momento
histórico para o jovem clube de Celorico de Basto que vê o trabalho de 4
anos de existência coroado com a presença nesta importante fase do re-
ferido Campeonato Nacional”.  O jogo de sábado em Celorico de Basto foi
decisivo para a obtenção do 4º lugar. A equipa do Vermoim estava na luta
direta com a equipa do BECA para a conquista dos 3 pontos. O jogo dirigi-
do por dois árbitros internacionais foi de muito bom nível, que conseguiu
entusiasmar o público presente que não se cansou de incentivar os joga-
dores celoricenses. No domingo o BECA somou mais 3 pontos na desloca-
ção a Guimarães e fez a festa juntamente com os muitos familiares e ami-
gos que estiveram presentes a assistir. “Estou muito orgulhoso desta
equipa que tem feito um percurso excepcional ao longo destes poucos
anos de existência” disse o Vereador do Desporto do Município de Celori-
co de Basto, presente no jogo contra o Vermoim. “Estes resultados deri-
vam de um esforço conjunto e de muita motivação de atletas e equipa
técnica que, e nota-se, jogam com amor à camisola” ressalvou.

§modalidades

DR

Equipa de iniciados do Bastinhos Escola Clube de Andebol
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ANDEBOL
| Redacção | 

Direcionada para os escalões de
formação Infantis, Iniciados e
Juvenis, a competição será dis-
putada por cerca de 200 atletas
federadas, em representação dos
clubes Juventude de Mar, ABC
(Académico Basket Clube),
Maia Stars, Associação de Ande-
bol de Braga e Seis Do Nadal
(Espanha). 

Com entrada livre, os jogos
vão repartir-se pelos pavilhões
desportivos do Centro Social da
Juventude de Mar e da Escola
Básica António Correia de Oli-
veira, em Esposende, decorren-
do entre as 8.30 e as 18 horas.

A par da vertente competitiva,
a iniciativa voltará a proporcio-
nar momentos de reflexão e de-
bate em torno da modalidade.
Assim, no dia 24 de fevereiro,
sexta-feira, às 21.30, no Fórum

Municipal Rodrigues Sampaio,
terá lugar a tertúlia “Andebol em
Esposende - uma Visão do Prof.
Manuel Ribeiro”. 

A iniciativa pretende homena-
gear aquele que foi o principal
impulsionador da modalidade no
concelho, no ano em que se assi-

nalam 10 anos do seu desapare-
cimento, colocando em relevo a
sua visão humanista do desporto
em geral e do andebol em parti-
cular.

O Torneio de Andebol Femini-
no Prof. Manuel Ribeiro enqua-
dra-se no Plano Estratégico de
Desenvolvimento Desportivo de
Esposende (PEDDE), nomeada-
mente no que se refere ao fo-
mento da prática de andebol fe-
minino, ao nível do desporto de
formação, dando visibilidade a
uma modalidade que tem o Cen-
tro Social da Juventude de Mar
como expoente máximo da mo-
dalidade no concelho.

Pela envolvência e dinâmica
que gera, o evento constitui,
também, um fator de promoção
turística e de dinamização da
economia local, considerando o
número de atletas participantes,
as equipas técnicas e os familia-
res que os acompanham.

Câmara de Esposende promove 
Torneio Prof. Manuel Ribeiro
DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO, Município de Esposende, Centro Social da
Juventude de Mar e  Associação de Andebol de Braga organizam o XIII
Torneio Internacional de Andebol Feminino Prof. Manuel Ribeiro.

DR

Andebol feminino em Esposende
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AC Sismaria organiza 
formação sobre jovens 
no desporto
José Roque

PREVENÇÃO O Atlético Clu -
be da Sismaria (ACS) está a or-
ganizar o 1.º Clinic Jovens no
Desporto, uma formação de
treinadores e educadores que
se dedicam ao ensino de jovens
desportistas e andebolistas em
particular. Para o efeito, o clube
convidou um painel de forma-
dores com credenciais, nomea-
damente Carlos Garcia, pro-
fessor e formador da EHF e da
Federação de Andebol de Por-
tugal; Jorge Rito, treinador na-
cional (ABC), especialista em
formação de jovens; Ricardo
Cardoso, psicólogo na área do
treino e das emoções nos jo-
vens; e Fátima Pereira Silva,
psicóloga e investigadora com
estudos publicados sobre os
perigos de consumo de álcool
e drogas. 

“O objectivo desta iniciativa
é dar mais conhecimentos às
pessoas que lidam com a edu-
cação e formação de jovens,
numa vertente muito impor-
tante como é o consumo de ál-
cool e drogas, entre outros”, sa-
lientou José Bento, da organi-
zação.

Para o responsável, esta

questão é um flagelo entre a
população jovem, tratando-se
de um “contra-senso”, tendo
em conta que “há cada vez
mais informação”. José Bento
acrescenta que a fase de ado-
lescência é propícia a “experi-
mentações”, pelo que “treina-
dores, professores, educadores,
pais e público em geral” devem
estar informados.

Uma das actividades que vai
ser desenvolvida na formação,
agendada para 2 de Abril, será
a “utilização de aparelhos e
óculos especiais” que vai “si-
mular o estado de embria-
guez”, para que os jovens te-
nham a noção dos perigos que
correm. A formação irá decor-
rer com actividades práticas
das 09h00 às 13h00, no pavi-
lhão da Escola Secundária
Afonso Lopes Vieira, na Gân-
dara dos Olivais, e debate, das
14h30 às 19h00, no auditório
da Fundação da Caixa de Cré-
dito Agrícola, em Leiria. As ins-
crições já estão abertas, po-
dendo ser feitas por e-mail (ac-
sismaria1946@gmail.com).
Além disso, a “formação irá
conceder créditos aos treina-
dores de qualquer modali-
dade”. |
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A8 AC Sismaria organiza  formação sobre jovens  no desporto
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16-02-2017

Meio: Diário de Leiria Online

URL:http://www.diarioleiria.pt/noticia/15837

 
O Atlético Clube da Sismaria (ACS) está a organizar o 1.º Clinic Jovens no Desporto (a 2 de Abril),
uma formação de treinadores e educadores que se dedicam ao ensino de jovens desportistas e
andebolistas em particular. Para o efeito, o clube convidou um painel de formadores com credenciais,
nomeadamente Carlos Garcia, professor e formador da EHF e da Federação de Andebol de Portugal;
Jorge Rito, treinador nacional (ABC), especialista em formação de jovens; Ricardo Cardoso, psicólogo
na área do treino e das emoções nos jovens; e Fátima Pereira Silva, psicóloga e investigadora com
estudos publicados sobre os perigos de consumo de álcool e drogas. "O objectivo desta iniciativa é dar
mais conhecimentos às pessoas que lidam com a educação e formação de jovens, numa vertente
muito importante como é o consumo de álcool e drogas, entre outros", salientou José Bento, da
organização.
 
Leia a notícia completa na edição em papel.
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FRANÇA DAVYES 
MARCA SEIS GOLOS 
Wilson Davyes voltou aos 
grande jogos, marcando seis 
golos (em sete remates) no 
encontro em que a sua 
equipa, o Cesson-Rennes, foi 
derrotada em Toulouse, por 
35 -31, para a 15.a jornada da 
Liga francesa de andebol. O 
Creteil - equipa que está a 
lutar para não descer, como a 
de Davyes - foi derrotado em 
Montpellier, por 35 -27, com 
Nuno Grilo a marcar dois . • 
golos. --A.R 
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Luís Frade desequilibrou e esteve imparável na primeira parte 

:4  Vitória caseira dos maiatos deu subida de dois 
lugares e confirmou a maturidade dos mais jovens 

Só lucro para 
o Águas Santas 
Amas meras  

Pir-ii~kuasantas 
14~Eial~"Iti,LIC39"or 

,ARIARSAINTAS ABC 
Anlódotampos Gr Humberto Ganes Gr 
háoPacheco Gr Hugo Rocha 3 
Nono Carvalhais • Pedro Seabra 7 
José 8arbosa 2 Oiogo Branquinho 4 
PedroCruz 8 PerkoSpinota 1 
Gonçalotheira 5 dãosillartins 1 
3~ Couto - ArditGornos 3 
itirloOlvelra 2 T. Albuouercpa 
~Rd 1 ibcardoPeweiri • 
Uis Frade 7 Jose Costa 
ErusAntánk> 1 DáricAncfrade 5 
Muno Rebek> • IllpueilSa  
fbibenSotsa , Emanuel Mein, Grtnj 
Gustamtarneiro qj Claudio Silva Grinj 
IAIFE1Gemrs 
PidoSousa 

7111nadon Ttelador: 
Paulo Fada Carlos REsende 
Aoi4enalo1440.  
lálirdia.0504,10' 3-3 157-5.20:84. 
251240,30'1440, 351442.40'1MS. 

.5 4«.14T, 50' 21-19, 55'2442, 60' 26-24 
~iodes: 5r3 

AUGUSTO VARRO VARRO 
••• Uma vitória merecida do 
Águas Santas sobre oABC, por 
26-24, em jogo em atraso do 
nacional da I divisão de ande-
bol constituiu um êxito im-
portante para os maiatos. 
Para além do simbolismo de 
um triunfo sobre o campeão 
nacional, a equipa de Paulo 
Faria conseguiu subir dois lu-
gares na classificação - passou 
de sétimo para quinto - e colo-
cou-se numa excelente posi- 

ção para aceder ao grupo que 
lutará pelo título na segundo 
parte do campeonato. Refira-
se que só terão acesso os seis 
primeiros e faltam apenas 
quatro jornadas para o fun des-
ta fase. 

Outro fator altamente posi-
tivo para o Águas Santas pren-
deu-se com o grande rendi-
mento de três dos "produtos 
da casa": os juniores Luís Fra-
de e José Barbosa e 'o juvenil 
Gonçalo Vieira. Autores de 
mais de metade dos golos da 
equipa. Bater um clube que é 
uma referência na formação 
com as mesmas armas merece 
destaque. 

°triunfo dos maiatos assen-
tou ainda no jogo fantástico de 
António Campos -15 defesas 
em 38 remates, entre elas três 
a livres de sete metros, fize-
ram dele o melhor jogador em 
campo -, e no maestro Pedro 
Cruz, que pautou muitas ve-
zes o ritmo de um jogo emoti-
vo de principio a fim, mas mui-
to tático. 

O ABC andou sempre atrás 
do prejuíZo. Teve o melhor 
momento na eficiência de Da-
rio Andrade, que, em oito mi-
nutos, teve cinco bolas, fez 
cinco golos e empatou o jogo, 
isto a menos de quatro minu-
tos do apito final (24-24). De-
pois, a equipa da casa foi mais 
madura, apesar da sua juven-
tude. Marcou mais dois golos 
e não voltou a sofrer. 

"Foi nossa opção 
jogar com os 
jovens. Para o ABC . 
eram os melhores" 
Pando Faria 
Treinador do Águas Santas 

"Oferecemos 15 
bolas. O nosso 
ataque foi lento e 
previsível" 
Carlos ~sexto 
Treinador do ABC 

ANDEBOL I 

R fsULTA00- U" iú  (atraso) 
AwaniSantarAIK 26.24 
clAsstmoksAo 

1 
1.° FC Porto 22 
2.° Sporting 23 
1° Bertfica 22 

ABC 21 
S' ÁpuasSantas 22 

MideliaSAD 22 
7.° Avanca 22 
11° ISMAI 22 7 
9.° ~emes 23 7 
10.°AC Fafe 22 7 
11.° Boa Hora 22 6 
V.° Arsenal 22 4 
13.° Sp. Horta 21 2 
14.° Ac. Mamada 22 O 3 19 469-641 25 

"ROXIMA 701f INIAX)A 21. 
Relenenses-Spordno 2446 
18/02/2017 
Sp. Horta-Aguas Santas (21h00) 
Avanca-Boa Hora (14h001 
Medira 5110-Arscrul 02h00) 
ISMA1-ADC t20n001 
21/02/2017 
FC Porto-Ac. S. Mamede (20h30) 
22/02/2017 
BentIca-Fafe (19h15) 

V E D 
22 0 0 
20 0 3 
17 0 5 
15 1 5 
12 1 9 
12 1 9 
10 3 9 

4 11 
1 15 
1 14 
2 14 
4 14 
5 14 

MS P 
676-509 66 
764-571 63 
663-542 56 
687-568 S2 
560-557 47 
663-594 47 
557 577 45 
592-629 40 
629 685 38 
559-643 37 
565-689 36 
584669 34 
526-625 30 
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Andebor Águas 
Santas impõe-se 
ao ABC em casa 

O Águas Santas ganhou. 
ontem, ao ABC. por 26-24. 
em encontro em atraso da 
13.' jornada da 1.' Divisão 
Nacional de andebol. Com  
este triunfo, os malatos co-
laram-se ao quinto classifi-
cado, o Madeira SAD, en-
quanto os minhotos manti-
veram o quarto posto. ss. 
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GONDOMAR2017 

MULTIUSOS RECEBE 
MEGA FESTAND 
DE ANDEBOL 

É JÁ NESTE SÁBADO  que o Multiusos de Gondomar 
vai acolher o 'Mega Festand' de andebol, uma inicia-
tiva promovida pela Associação de Andebol do Por-
to, em parceria com a federação, e inserida no pro-
grana de Gondomar Cidade Europeia do Desporto 
2017 (CED). Mais de 100 as crianças, entre os 8 e os 
10 anos, terão a possibilidade contactar com a segun-
da modalidade mais praticada em Portugal. 

"O Festand é uma atividade direcionada para atle-
tas do escalão mais jovem, os liambis, que terão 
oportunidade de jogar mini-andebol, fazer jogos lú-
dicos e outras brincadeiras", explica Pedro Vieira, di-
retor-técnico da A. A. Porto, avançando que o obje-
tivo é que "os jovens comecem a ter algum contacto 
com o jogo e com outras habilidades motoras impor-
tantes para o desenvolvimento fisico". 

Por isso, não só em Gondomar, mas um pouco por 
todo o distrito e ao longo da época desportiva, a as-
sociação desenvolveu uma parceria com os clubes 
para dinamizar os 'Festand's'. Na Cidade Europeia do 
Desporto contará com a colaboração do Gondomar 
Cultural e do Clube Desportivo de Rio Tinto. "Tam-
bém estamos a tentar que alunos de uma escola es-
tejam presentes", avançou Pedro Vieira, anotando 
que é a proximidade com os estabelecimentos de en-
sino que permite à modalidade "crescer em número 
de atletas e clubes". "É aí que estão os jovens e lhes é 
permitido o contacto e a prática da modalidade mais 
cedo. Aliás, temos protocolos com várias escolas no 
sentido de desenvolvermos, promovermos e dinami-
zarmos o andebol dentro dos seus espaços, com ati-
vidades do género", finaliza o diretor-técnico. 
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ANDEBOL 

Águas Santas 
derrota ABC 
12 O campeão ABC deu-se 
mal em Águas Santas, perden -
do (24-26) ontem em partida 
adiada da 138  ronda do Cam-
peonato. Os maiatos, que subi - 
ram ao 59  lugar, foram empur-
rados pela bela exibição do 
guarda-redes Campos, sendo 
de destacar também a pontaria 
de Cruz (8 golos), Frade (7) e 
Vieira (5). o 3.11.S. 

SANTAS 26 
r Pado Varia 

GB DK 

A CAMPOS. O 1 
JUAN COUTO O O 
NUNO CARVALHAIS O 1 
JOSE BARROSA 2 1 
ANDRE REI 1 O 
LuiS FRADE 7 1 
MARIO »EIRA 2 O 

PEDRO PACHECO. O 
PEDRO CRUZ 8 O 
GONÇALO VIEIRA 5 1 
PEDRO SOUSA O 0 
C CARNEIRO O o 
MIGUEL COMES O O 
LUAS ANTONIO 1 O 
RUIN SOUSA O O 
NUNO REBELO O O 

24 ABC 

~de 
as TAL 

H GOMES. 0 0 
CARLOS MARTINS 1 1 
HUGO ROCHA 3 2 
PEDRO SEABRA 7 O 
D BRANQUINHO 4 O 
ANDRE GOMES 3 O 
PEDRO SPINOtA 1 O 

E. RIBEIROS u 
DARIO ANDRADE S 
R PESQUEIRA O O 
MIGUEI PEREIRA O O 
N.ISE COSTA O O 
1 ALBUQUERQUE O O 
CLAUDIO SILVA O O 

AO INTERVALO: 14-10 , LOCAL: Pavilhào do 
Aguas Santas, na Mala, ARIPTROS:E uri< o 

Nicolau e Ivan Orador 

Arogeoz. 1 
/3.aiornada 

  

   

ÁGUAS SANTAS 26-24 ABC 

cussinc.AçAn 
P IV F O um. 

FC PORTO 6b 676-509 
09  SPORTING 60 2320 O 3 764471 
02 8ENFICA 56 22 17 O 5 663-542 
09  ABC 52 21 15 1 5 687-568 
0° Á. SANTAS 47 22 12 1 9 560-557 

MAD. SAD 47 22 12 I 9 663-594 
AVANCA 45 2210 3 9 557.577  
MAIA ISMAI 40 22 7 4 11 592629 

098ELENENSES 38 23 7 1 15 629685 
**AC FAFf 37 22 7 1 14 559643 
1:99 804 HORA 36 22 6 2 14 565-689 
419°  ARSENAL 34 22 4 4 14 589.669 
0° SP. HORTA 30 21 2 5 14 526.625 
47° S. MAMEDE 25 22 O 3 19 469.641 
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