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A1

Chuva inunda pavilhão e obriga ABC a jogar em casa emprestada
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28/10/2011

Meio: Antena Minho.pt

URL: http://w3.antena-minho.pt/index.php?act=page&id=54644

 

28-10-2011

 

 O pavilhão Flávio Sá Leite, do ABC de Braga, ficou inundado na sequência das últimas intempéries e

está "impossibilitado de receber jogos.

 

 Em comunicado publicado no seu site, o ABC explica que "a arena foi alvo de uma inundação,

danificando o piso e pondo em risco a segurança dos atletas".

 

 Amanhã aquele pavilhão deveria receber o jogo de andebol entre o ABC e o Belenenses, mas o

desafio foi transferido para o pavilhão do Francisco de Holanda, em Guimarães.

 

 O ABC ainda pediu autorização à Federação de Andebol de Portugal para que o jogo se realizasse, em

Braga, no pavilhão da Universidade do Minho, mas o pedido não foi aceite.
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A2

  Tiragem: 120000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 29

  Cores: Cor

  Área: 27,21 x 21,50 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 38249716 28-10-2011

Página 2



A3

  Tiragem: 120000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 30

  Cores: Cor

  Área: 27,14 x 22,50 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 38249731 28-10-2011
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A4

  Tiragem: 174177

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 35

  Cores: Cor

  Área: 4,39 x 5,05 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 38242782 28-10-2011
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A5

  Tiragem: 13585

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 40

  Cores: Preto e Branco

  Área: 5,41 x 11,44 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 38251745 28-10-2011
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A6

  Tiragem: 8500

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 23

  Cores: Cor

  Área: 19,56 x 16,21 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 38249909 28-10-2011

ABC recebe Belenenses
em Guimarães

O encontro entre o ABC de 
Braga e o Belenenses, da 10.ª 
jornada do campeonato na-
cional de andebol, disputa-se 
amanhã, a partir das 17h00, no 
pavilhão do Francisco de Ho-
landa, em Guimarães.

Tal como noticiámos na nos-
sa edição de ontem, o pavi-
lhão Flávio Sá Leite está im-
possibilitado de receber jogos, 
depois da inundação que da-
nificou o piso.

Face a este impedimento, 
e sem outra alternativa, até 
porque o pavilhão da Univer-
sidade do Minho foi recusado 
pela Federação, o ABC solici-
tou o empréstimo do pavi-
lhão do Xico, e é aqui que o 
encontro se vai disputar a par-
tir das 17h00 de amanhã, com 

transmissão na RTP2, e entra-
das gratuitas.

João Santos 
e Pedro Peneda
na selecção 
de juniores

Os atletas João Santos, do 

ABC de Braga, e Pedro Peneda, 
do AC Fafe, são dois dos con-
vocados para o estágio que a 
selecção nacional de andebol 
de juniores vai realizar em Rio 
Maior entre os dias 2 e 6 de 
Novembro.

A equipa nacional, orienta-

da por Rolando Freitas, come-
ça assim a preparação para a 
qualificação, que será em Abril 
do próximo ano, para o Cam-
peonato da Europa de Sub20 
masculinos de 2012.

Para este estágio foram con-
vocados 16 atletas.

DR

Flávio Sá Leite sem condições para receber jogos
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A7

  Tiragem: 49632

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 40

  Cores: Cor

  Área: 17,14 x 5,02 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 38245082 28-10-2011
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A8

  Tiragem: 49632

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 41

  Cores: Cor

  Área: 4,61 x 16,45 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 38245368 28-10-2011
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A9

  Tiragem: 49632

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 36

  Cores: Cor

  Área: 25,94 x 5,53 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 38244096 28-10-2011
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A10

  Tiragem: 3000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 10

  Cores: Preto e Branco

  Área: 15,60 x 9,80 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 38233362 28-10-2011

   A Ar t í s t i ca  de  Avanca
des locou-se  no  passado
sábado a Coimbra para jogar
a segunda e l iminatór ia  da
Taça de Portugal  frente à
Académica de Coimbra.
   O jogo  in i c iou-se
equilibrado com a equipa da
casa ,  que  l ide ra  do
campeonato nacional da 3ª
divisão, a conseguir chegar
aos 6 minutos da primeira
parte com uma igualdade a 6
golos. No entanto o Avanca,
com a  ma ior  capac idade
co lec t iva  e  ind iv idua l ,

// Andebol //

Artística avança na Taça de Portugal
conseguiu um parcial de 12-
1 chegando ao intervalo com
uma diferença já significativa.
A segunda parte foi apenas
uma conf i r mação  da
superioridade avancanense e
o  jogo  acabou  com um
expressivo 18-35.
   Ass im a  equ ipa  do
concelho de Estarreja estará,
como já vem sendo hábito,
na 3ª eliminatória da Taça de
Portugal.
   No próx imo f im-de-
semana pelas 18 horas joga-
se o Artística – Académico

do Porto,  em que jogando
perante o seu muito publico,
o  Avanca  i r á  de fender  a
l iderança do campeonato.
Assim está em perspectiva um
espec tácu lo  de  g rande
qualidade, cheio de golos e
de emoção.
Aparece .  Juntos  por  um
sonho!

Nuno Santos
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A11

  Tiragem: 110603

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 57

  Cores: Cor

  Área: 4,80 x 5,22 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 38241931 28-10-2011
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A12

  Tiragem: 130000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 22

  Cores: Preto e Branco

  Área: 4,06 x 4,51 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 38241548 28-10-2011

ABC vai jogar
em Guimarães
ANDEBOL. O Pav. Flávio Sá
Leite, em Braga, sofreu
danos devido ao mau
tempo e o ABC receberá
o Belenenses em Guima-
rães, amanhã (17h, RTP
2), na 10.ª ronda da Liga.
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A13

  Tiragem: 110555

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 29

  Cores: Preto e Branco

  Área: 16,16 x 8,61 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 38248776 28-10-2011

Página 13



A14

  Tiragem: 7500

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 17

  Cores: Cor

  Área: 4,64 x 7,87 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 38233701 27-10-2011

Andebol

Realizou-se no passado sába-
do a 2ª eliminatória da Taça de 
Portugal, em séniores masculi-
nos, a qual ditou o afastamento 
da única equipa algarvia ainda 
em prova, pois o Costa Doiro 
não conseguiu vencer, em casa, 
o N A Redondo, tendo a equi-
pa lacobrigense perdido por 
37-32.

Taça 
de Portugal

Página 14



A15

Inundação impede utilização do pavilhão do ABC
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 27/10/2011

Meio: Bola Online

URL: http://www.abola.pt/nnh/ver.aspx?id=295336

 

Por Redacção

O ABC de Braga está impossibilitado de jogar em casa devido aos estragos provocados pelas últimas

intempéries no Pavilhão Sá Leite.

O clube explicou hoje em comunicado que o pavilhão foi alvo de uma inundação, danificando o piso e

pondo em risco a segurança dos atletas.

Próximo sábado estava prevista a utilização do pavilhão na recepção do ABC ao Belenenses. O jogo foi

entretanto agendado para o Pavilhão Francisco de Holanda, em Guimarães.

Os responsáveis do clube bracarense ainda tentaram que o jogo se realizasse no pavilhão da

Universidade do Minho, mas a Federação de Andebol de Portugal recusou o pedido.
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A16

  Tiragem: 5500

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 19

  Cores: Preto e Branco

  Área: 5,54 x 21,07 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 38235003 27-10-2011
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A17

  Tiragem: 8000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 23

  Cores: Preto e Branco

  Área: 5,00 x 4,69 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 38231072 27-10-2011
ANDEBOL: FAFE PERDE EM CASA
COM SPORTING DA HORTA
A equipa do Andebol Clube de Fafe saiu
derrotado por 32-33 diante do Sporting
da Horta, num jogo em atraso da 2.ª
jornada do campeonato nacional de
andebol 1. O equilíbrio foi nota
dominante neste duelo, verificando-se
uma igualdade (14-14) ao intervalo. No
próximo sábado a equipa do Fafe recebe
a visita do Sporting CP (18 h).
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A18

  Tiragem: 8000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 22

  Cores: Preto e Branco

  Área: 26,16 x 32,24 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 38231027 27-10-2011

ANDEBOL

> Federação recusou Pavilhão da UM como alternativa, porque as áreas não são pintadas.

JOGO ENTRE ABC E BELENENSES PODE SER ADIADO

> paulo machado

O mau tempo que se abateu so-
bre a região de Braga nos últi-
mos dias causou danos no Pavi-
lhão Flávio Sá Leite, ao ponto de
impedir a realização do jogo en-
tre ABC e Belenenses, a contar
para a 10.ª jornada do campeo-
nato nacional da I divisão em
andebol. Inicialmente agendado
para sábado, às 17 horas, este
duelo até pode ser adiado, tendo
em linha de conta que o pavilhão
do ABC não está em condições
de acolher um jogo da I divisão
nacional. 

A inundação aconteceu na
madrugada de segunda-feira e
não houve tempo necessário
para reparar os danos causados.

“Os estragos não são muitos,
mas o certo é que não há condi-
ções para a realização de um jo-
go de I divisão nacional”, expli-
cou Luís Teles ao ‘Correio do
Minho’, que não coloca de parte,
por exemplo, a realização de jo-
gos da formação. Neste momen-
to a direcção do ABC procura
uma alternativa para a realização
do encontro com o Belenenses,
mas fora da cidade de Braga,
uma vez que a possibilidade que
mais agradava os dirigentes pas-
sava pelo Pavilhão da Universi-
dade do Minho, mas foi rejeitada
pela Federação. “Gostávamos de
jogar em Braga, mas a possibili-
dade do pavilhão da UM foi re-
jeitada pelo facto das áreas não
estarem pintadas, apesar de lá
acontecerem outros grandes jo-
gos, principalmente ao nível do
europeu universitário”, apontou
o presidente da direcção do
ABC.

Luís Teles confirma contactos
com outros clubes, a fim de rea-
lizar o jogo em casa emprestada.
Uma possibilidade em aberto é o
Pavilhão do Desportivo Francis-
co de Holanda, em Guimarães.
Durante o dia de hoje deve ser
comunicada uma decisão oficial,
sendo possível também o adia-
mento do jogo referente à jorna-
da dez do nacional da I divisão.

Inundação impede jogo
no Pavilhão Flávio Sá Leite
A direcção do ABC está a tentar uma alternativa para a realização do jogo com o
Belenenses, agendado para sábado. Uma forte inundação no Pavilhão Flávio Sá Leite criou
danos no piso que impede a realização de um jogo da I divisão nacional.

DR

O jogo da próxima jornada entre ABC e Belenenses não se realiza no Pavilhão Flávio Sá Leite
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  Tiragem: 8000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 18

  Cores: Preto e Branco

  Área: 4,69 x 1,85 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 38231027 27-10-2011
ABC>>22

Inundação impede jogo
no Flávio Sá Leite 
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A20

  Tiragem: 8500

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 29

  Cores: Cor

  Área: 30,03 x 18,52 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 38227972 27-10-2011

Piso do Sá Leite danificado devido às fortes chuvadas 

ABC-Belenenses pode jogar-se em Guimarães
José Costa  � Lima 

O próximo duelo do ABC de 
Braga no campeonato de An-
debol 1 pode muito bem ser 
jogado em  Guimarães,  mes-
mo sendo os academistas os 
anfitriões desse duelo com os 
lisboetas. 

Tudo porque, sabe o Diá-
rio do Minho, actualmente, o 
piso do Pavilhão Flávio Sá Leite 
não reúne as condições míni-
mas para se disputarem parti-
das de andebol, como as fotos 
documentam. O forte tempo-
ral que se abateu em Braga no 
domingo passado fez bastan-
tes estragos na habitual casa 
do ABC, com a água a inundar 
o recinto e a fazer levantar a 
madeira do pavilhão. 

Sem espaço e condições 
para receber jogos após a in-
tempérie, o ABC solicitou de 
imediato à Federação de An-
debol de Portugal para receber 

o Belenenses na Universidade 
do Minho, em Gualtar.

No entanto, ao que o Diá-
rio do Minho apurou, a Fede-
ração negou ao ABC a possi-
bilidade de efectuar o encon-

tro com o Belenenses no Pa-
vilhão da Universidade do Mi-
nho, suportando-se numa das 
cláusulas do regulamento de 
jogo que indica que os recin-
tos desportivos têm de estar 

marcados/pintados somente 
de acordo com as regras do 
andebol. Ora, o Pavilhão da 
UM tem as marcas destina-
das à prática do andebol  mas 
também de outras modalida-

des, como o voleibol, basque-
tebol ou futsal. 

Depois da nega ao ABC e 
à UM, a Federação sugeriu 
aos academistas que actuas-
sem no pavilhão mais pró-
ximo da cidade de Braga e 
devidamente homologado. 
E esse pavilhão é, precisamen-
te, o do Francisco de Holan-
da, em Guimarães.  

Bracarenses entre 
duas opções 

Nesta altura, a Direcção do 
ABC estará mesmo inclinada a 
jogar no anfiteatro do Francis-
co de Holanda. A outra opção 
que se constitui no momen-
to, uma vez que é impossível 
o arranjo do actual piso do Sá 
Leite até ao próximo sábado, 
é colocar um piso temporá-
rio no Pavilhão Flávio Sá Lei-
te. Contudo, os dirigentes mi-
nhotos não conseguem supor-
tar o valor desse piso tempo-

rário, que se situa na ordem 
dos mil euros. Se não conse-
guirem angariar essa verba ra-
pidamente, é quase certo que 
o ABC-Belenenses vai jogar-se 
na cidade-berço. 

ABC cumpriu 
ontem o primeiro 
treino 

Tendo em vista a recepção 
ao Belenenses, o ABC apenas 
cumpriu o primeiro treino da 
semana ao final da tarde de 
ontem, no Pavilhão da Uni-
versidade do Minho.

A equipa de Carlos Resende 
joga sábado ante os azuis do 
Restelo (17h00), numa altura 
em que os academistas pro-
curam um lugar entre os seis 
primeiros da classificação até 
final da primeira volta (faltam 
duas jornadas), para poderem 
disputar a Supertaça de ande-
bol, que se realiza em Janei-
ro, em Portimão. 

Piso do Pavilhão Flávio Sá Leite fi cou neste estado

DR
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  Tiragem: 8500

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 5,65 x 5,48 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 38227972 27-10-2011

ABC sem pavilhão
para receber 
Belenenses
O forte temporal que se abateu 
em Braga no domingo passado 
fez bastantes estragos na habi-
tual casa do ABC, com a água a 
inundar o Pavilhão Flávio Sá Lei-
te que assim ficou sem condições 
para receber jogos.

Desporto p.29
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A22

  Tiragem: 3500

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 8

  Cores: Preto e Branco

  Área: 9,64 x 9,00 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 38228868 27-10-2011
ANdeBoL

Sporting da Horta
vence em Fafe
o Sporting Clube da Horta, equipa liderada tecnicamente 

pelo terceirense filipe Duque, venceu terça-feira à noite, em 
fafe, por 33-32, em jogo em atraso da segunda jornada da Liga 
Portuguesa de andebol1 – o escalão maior da modalidade.

a turma açoriana soma agora 17 pontos, o que lhe vale o 
oitavo lugar da tabela, ao passo que o fafe segura a sempre 
incómoda lanterna vermelha, com 12 pontos, na circunstância, 
em igualdade com Maia/iSMai e Xico andebol.

Conferimos o quadro da classificação geral (todas as equipas 
com nove jogos realizados): 1.º Benfica 24 pontos, 2.º Águas 
Santas 24, 3.º Sporting 23, 4.º fC Porto 23, 5.º aBC de Braga 
19, 6.º Madeira SaD 19, 7.º Belenenses 18, 8.º Sporting da 
Horta 17, 9.º São Bernardo 13, 10.º Maia/iSMai 12, 11.º Xico 
andebol 12, 12.º fafe 12. 
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A23

Braga: chuva inunda pavilhão e obriga ABC a jogar em "casa emprestada"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 27/10/2011

Meio: Porto Canal.pt

URL: http://www.portocanal.pt/ler_noticia/3326/

 

27-10-2011 19:42 |

 

 Fonte: Agência Lusa

 

 Braga, 27 out (Lusa) - O pavilhão Flávio Sá Leite, do ABC de Braga, ficou inundado na sequência das

últimas intempéries e está "impossibilitado de receber jogos", anunciou hoje o clube.

 

 Em comunicado publicado no seu site, o ABC explica que "a arena foi alvo de uma inundação,

danificando o piso e pondo em risco a segurança dos atletas".

 

 Sábado, aquele pavilhão deveria receber o jogo de andebol entre o ABC e o Belenenses, mas o

desafio foi transferido para o pavilhão do Francisco de Holanda, em Guimarães.

 

 O ABC ainda pediu autorização à Federação de Andebol de Portugal para que o jogo se realizasse, em

Braga, no pavilhão da Universidade do Minho, mas o pedido não foi aceite.

 

 VCP

 

 Lusa/fim
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A24

Chuva obriga ABC a jogar em "casa emprestada"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 27/10/2011

Meio: Sábado Online

URL: http://www.sabado.pt/Special-Pages/Print.aspx?printpath=/Ultima-
hora/Sociedade/Chuva-obriga-ABC-a-jogar-em--quot;casa-emprestada-
&classname=Article.News

 

O pavilhão Flávio Sá Leite, do ABC de Braga, ficou inundado na sequência das últimas intempéries e

está "impossibilitado de receber jogos", anunciou esta quinta-feira o clube.

 

 27 OUTUBRO 2011 - 19.54h

 

 Por Correio da Manhã

 

 Em comunicado publicado no seu site, o ABC explica que "a arena foi alvo de uma inundação,

danificando o piso e pondo em risco a segurança dos atletas". Sábado, aquele pavilhão deveria

receber o jogo de andebol entre o ABC e o Belenenses, mas o desafio foi transferido para o pavilhão

do Francisco de Holanda, em Guimarães. O ABC ainda pediu autorização à Federação de Andebol de

Portugal para que o jogo se realizasse, em Braga, no pavilhão da Universidade do Minho, mas o

pedido não foi aceite.
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A25

Chuva inunda pavilhão do ABC
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 27/10/2011

Meio: Sapo Online - Desporto Sapo

Online

URL: http://desporto.sapo.pt/andebol/artigo/2011/10/27/chuva_inunda_pavilh_o_do_abc.htm
l

 

27 de Outubro de 2011 19:45h

 

 Equipa de Andebol bracarense obrigada a jogar em "casa emprestada".

 

 O pavilhão Flávio Sá Leite, do ABC de Braga, ficou inundado na sequência das últimas intempéries e

está "impossibilitado de receber jogos", anunciou hoje o clube.

 

 Em comunicado publicado no seu site, o ABC explica que a arena foi alvo de uma inundação,

danificando o piso e pondo em risco a segurança dos atletas.

 

 Sábado, aquele pavilhão deveria receber o jogo de andebol entre o ABC e o Belenenses, mas o

desafio foi transferido para o pavilhão do Francisco de Holanda, em Guimarães.

 

 O ABC ainda pediu autorização à Federação de Andebol de Portugal para que o jogo se realizasse, em

Braga, no pavilhão da Universidade do Minho, mas o pedido não foi aceite.

 

Por Sapo Desporto
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ANDEBOL Taça de Portugal – 2.ª eliminatória

Alto doMoinho é o único resistente
OAlto do Moinho que derrotou o

Paço de Arcos (30-27) na partida
que ambos disputaram no Pavi-

lhão Noronha Feio, em Queijas, está
de parabéns não só porque passou à
3.ª eliminatória mas também porque é
o único resistente, dos cinco clubes da
margem sul, que iniciaram a competi-
ção.
Nesta 2.ª eliminatória, o grande

destaque vai para o triunfo do Alto do
Moinho fruto de uma exibição muito
bem conseguida, sobretudo na pri-
meira parte, período que terminou
com a vantagem de quatro golos (19-
15). Ricardo Patrão (com 6 golos), Mi-
guel Queluz (5), António Cortez (5) e
Artur Coelho (5) foram os melhores
marcadores da equipa. Menos sorte

teve o Almada que acabou por ser
afastado pelo Marítimo, face à derrota
sofrida no Funchal, por 37-26. Na pri-
meira parte, que terminou com 15-12
a favor da equipa madeirense, o Al-
mada ainda deu alguma réplica. Mas,
no segundo tempo, tudo acabou por
ser diferente. O maior poderio dos in-
sulares, que são de uma divisão supe-
rior, veio ao de cima e o desnível no
marcador começou a acentuar-se.
João Guerreiro (com 8 golos) e Bruno
Nunes (7) foram os melhores marcado-
res da equipa da cidade do Cristo-Rei.
RESULTADOS (2.ª eliminatória - Zona

Sul): Marítimo 37 Almada 26; Samora
Correia 34 Loures 21; Costa Doiro 32
Redondo 37; Almeirim 23 Benavente
34; Paço de Arcos 27 Alto do Moinho

30; Camões 34 Passos Manuel 24.
Apuradso a 3.ª eliminatória, que se

realiza no dia 1 de Novembro Marí-
timo, Samora Correia, Redondo, Bena-
vente, Alto do Moinho, Camões, Boa
Hora, Avanca, Alavarium, Infesta, S.
Mamede, Salgueiros, 1º Maio e Santo
Tirso Avanca, Alavarium, Infesta, S.
Mamede, Salgueiros, 1º Maio, Santo
Tirso, Sismaria e Académico vão agora
disputar.

Campeonatos Nacionais regressam
no próximo fim-de-semana

Depois da paragem de uma semana,
para a realização da 2.ª eliminatória
da Taça de Portugal, estão de regresso
no próximo fim-de-semana, os cam-

peonatos nacionais. Na 2.ª divisão,
será de destacar o confronto entre o
Vitória de Setúbal e o Ginásio do Sul
que se realiza no Pavilhão Antoine
Velge, no próximo sábado, às 18 horas.
A outra equipa da região, o Alto do
Moinho recebe no seu pavilhão, às 18h
30m, o Vela de Tavira. Outros jogos da
6.ª jornada: Marítimo - Passos Manuel
(17h); Benavente - Paço de Arcos (17h
30m) e Marienses – Camões (dia 30, às
16 horas).
Na 3.ª divisão, há dois encontros

que merecem especial atenção pela
importância que têm e pelas mexidas
que podem causar na tabela classifi-
cativa. Estamos a falar do Almada -
Boa Hora, que se realiza no Pavilhão
Adelino Moura, às 19 horas; e, do

Lagoa – Torrense, que se disputa no Al-
garve a partir das 18h 30m. A jornada
ficará completa com o Loures - Náu-
tico Guadiana (18h); Redondo - Zona
Azul (18h) e Sines - Costa Doiro (18h).

JOSÉ PINA

CAMADAS JOVENS
Resultados das equipas da região que se
encontram a disputar os campeonatos
nacionais dos escalões mais jovens:
CN JUNIORES (1.ª DIVISÃO):
Sp. Espinho 24 G. Sul 24
CN INICIADOS (1.ª DIVISÃO):
1.ª fase – Zona 5
G. Sul 33 Benavente 28
1.ª fase – Zona 6
Serpa 25 A. Moinho 38
V. Setúbal “A” 27 Torrense 31
Qt.ª Nova 26 Lagoa 26
Vela Tavira 31 Almada 19
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