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Costa, em Avanca, a equipa da casa
cedo se viu em desvantagem e, aos
quatro minutos, já perdia por 3-0.
Um parcial que fez soar o alarme
entre os locais, que responderam
com classe, passando para a frente
(5-4) aos dez minutos.

Estavam lançados os dados para
um excelente espectáculo de ande-
bol, que envolveu o público que
assistiu a uma primeira parte joga-
da “taco-a-taco” e que acabou com a
equipa da casa na frente do marca-
dor, mas por um escasso golo (13-12).

Público desequilibra
Numa segunda parte, imprópria

para cardíacos, assistiu-se a gran-
des momentos de andebol, com a
equipa da Artística a sentir o forte
apoio vindo das bancadas e que
“empurraram” a equipa para uma
segunda metade de grande fulgor e
entreajuda. Durante este período,
“brilharam” Tiago Cunha e Alberto
Silva, que, com a mão certeira, fo-
ram mantendo a equipa da casa
quase sempre com dois golos de
vantagem.

A dois minutos do final, e quan-
do já o coração de muitos palpitava
forte, Tiago Teixeira colocou o mar-
cador em 26-24 e começava a “dese-
nhar-se” mais um triunfo. Contu-

do, um livre de sete metros, aponta-
do já no último minuto de jogo por
Nuno Caminha, colocou a diferen-
ça na margem mínima (26-25).

Ainda havia 40 segundos para
se jogar, mas nessa fase valeu a
experiência da equipa de Avanca,
que segurou uma vitória que teve
tanto de difícil, como de justa, já
que a forte equipa de São Mamede
lutou até à última segundo por
outro resultado, num jogo difícil
de arbitrar para a jovem dupla
portuense.

Este triunfo não só mantém a
Artística na frente da tabela classifi-
cativa, como continua vivo o sonho
da subida à 1.a Divisão Nacional. A
equipa avancanense volta a jogar
em casa nas próximas duas jorna-
das e o Académico do Porto e Marí-
timo são os adversários que se
seguem numa caminhada que tem
envolvido a comunidade local.l

Avelino Conceição

� Num encontro que fechava a pri-
meira volta da fase final, a liderança
da tabela classificativa era o objecti-
vo imediato para a Artística de
Avanca. Para isso, a equipa de Luís
Santos tinha que vencer o São
Mamede, formação que já havia
derrotado por duas vezes esta época,
dado que, contudo, não fazia antever
maiores facilidades, como de resto se
comprovou ao longo da partida.

Com um ambiente de grande
euforia nas quase repletas banca-
das do Pavilhão Adelino Dias da

ANDEBOL/2.ª DIVISÃO
OS JOGADORES comemoraram efusivamente o triunfo
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Sonho continua bem vivo
A formação de Avanca terminou a primeira volta desta fase na liderança
e está bem posicionada para garantir a subida à 1.a Divisão Nacional

TREINADOR: Luís Santos.
Luís Silva, Nuno Carvalho (3), Tiago Cunha
(6), Alberto Silva (6), Marco Ferreira (1),
Ricardo Pinho e Diogo Tabuada (5) - sete
inicial - Hugo Terra, João Santos, Pedro
Silva (1), José Silva, Victor Valente, Tiago
Teixeira (2) e Pedro Pereira (2).

TREINADOR: Fernando Batista.
Humberto, Nuno Silva (1), Diogo Pereira
(9), André Quelhas (2), Luís Cunha (2),
Nuno Caminha (6) e Jerusio Sequeira -
sete inicial - Hélder Oliveira, João Paulo,
Carlos Gonçalves, Mário Ramos (3), Diogo
Carraça e Igor Araújo.

LOCAL: Pavilhão Adelino Dias Costa, em
Avanca.
ASSISTÊNCIA: cerca de 240 
espectadores.
ÁRBITROS: Fernanda Ribeiro e Adriano
Carvalho (A.A. Porto).
CRONOMETRISTA: Rosa Pontes (A.A.
Aveiro).
AO INTERVALO: 13-12

ART. AVANCA 26

S. MAMEDE 25

TREINADOR

Sabíamos que iria

ser um jogo bastante

difícil, que poderia

ser resolvido em pormeno-

res. Temos que vencer os

próximos jogos em casa,

para assumirmos a nossa

candidatura à subida de

divisão”.

� LUÍS SANTOS
� Artística Avanca

“
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> redacção

O ABC de Braga garantiu lugar
na fase final do campeonato na-
cional de juniores masculinos da
I divisão. A uma jornada do fim
da primeira fase, já são conheci-
dos os quatro finalistas do cam-
peonato nacional: ao Benfica,
Sporting e FC Porto, apurados
desde a ronda anterior, juntou-
se, ontem, o ABC. 

A equipa bracarense venceu
facilmente, em Aveiro, o São
Bernardo, garantindo já quatro
pontos de avanço sobre o Águas
Santas que, pese a vitória no
Ginásio do Sul, ficou afastado
da corrida. 

Em termos de resultados, triun-
fo claro do Sporting sobre o
antigo líder, Benfica; do FC Por-
to sobre o Xico Andebol e do CF
Belenenses sobre o Marítimo
Madeira. 

A classificação é liderada pelo
Sporting, com 53 pontos, segui-
do do Benfica e FC Porto, am-
bos com 52, enquanto o ABC de
Braga fecha o lote de equipas

apuradas para a fase final em
quarto lugar, com 50 pontos.

Recorde-se que a fase final dis-
puta-se em Mangualde, em
regime de concentração, entre
25 e 27 de Maio.

Os resultados dos jogos da 21.ª
e penúltima jornada da primeira
fase do campeonato nacional da
I divisão de juniores, realizados

ontem, são os seguintes:
Sporting - Benfica, 27-14 (12-
8); Ginásio Sul-Águas Santas,
31-41 (15-18); Belenenses-
Marítimo Madeira, 39-32 (21-
11); São Bernardo-ABC de Bra-
ga, 24-34 (10-13); Sp. Es-
pinho-Ac. São Mamede, 23-30
(12-30) e FC Porto-Xico Ande-
bol, 43-34 (23-17).

ABC de Braga na fase final
A equipa de juniores do ABC confirmou o apuramento para a fase final do campeonato na-
cional da I divisão nacional depois do triunfo de ontem, em Aveiro, frente ao São Bernardo.

ARQUIVO

Equipa júnior do ABC venceu o São Bernardo e confirma apuramento para a fase final do campeonato nacional

ANDEBOL

> ABC venceu o São Bernardo, por 34-24, e junta-se a Sporting, Benfica e FC Porto.

MODALIDADESCAMPEONATO NACIONAL DE JUNIORES

lll

ABC junta-se ao Sporting,
Benfica e FC Porto no lote
de finalistas do 
campeonato nacional de
andebol da I divisão no 
escalão de juniores.
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ANDEBOL>>30

Juniores do ABC na fase
final do campeonato
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ABC entre 
os finalistas

O ABC de Braga garan-
tiu, ontem, a presença na 
fase final do campeonato 
nacional de juniores em 
andebol, ao vencer no pa-
vilhão do S. Bernardo por 
34-24, em encontro da pe-
núltima jornada da primei-
ra fase da competição.

A equipa academis-
ta manteve quatro pon-
tos de vantagem sobre 
o Águas Santas, quinto 
classificado, e juntou-
se ao Sporting, Benfica 
e FC Porto na luta pelo 
título nacional, com a 
fase final a disputar-se 
entre 23 e 27 de maio, 
em Mangualde.

O ABC de Braga, ao ven-

ÚLTIMA JORNADA

ABC - Sporting

Marítimo - S. Bernardo

S. Mamede - Belenenses

Águas Santas - FC Porto

Benfica - Ginásio Sul

Xico - Espinho

21.ª JORNADA  

S. Bernardo 24 - 34 ABC

Sporting 27 - 14 Benfica

Ginásio Sul 31 - 41 Águas Santas

Espinho 23 - 30 S. Mamede

Belenenses 39 - 32 Marítimo

FC Porto 43 - 34 Xico Andebol

Classificação J V E D Golos Dif. Pts

1  Sporting 21 14 4 3 647 : 550 97 53

2  Benfica 21 15 1 5 564 : 484 80 52

3  FC Porto 21 15 1 5 687 : 567 120 52

4  ABC 21 14 1 6 605 : 531 74 50

5  Águas Santas 21 12 1 8 641 : 602 39 46

6  Belenenses 21 11 2 8 705 : 631 74 45

7  Marítimo 21 10 3 8 633 : 597 36 44

8  S. Mamede 21 10 1 10 571 : 582 -11 42

9  S. Bernardo 21 5 4 12 551 : 645 -94 35

10  Xico Andebol 21 7 0 14 558 : 650 -92 35

11  Espinho 21 1 4 16 528 : 655 -127 27

12  Ginásio Sul 21 0 2 19 463 : 659 -196 23

Nacional Andebol
- JUNIORES -

FEDERAÇÃO DE ANDEBOL DE PORTUGAL.

1.ª FASE

cer facilmente em Aveiro 
o São Bernardo, garantiu 
já quatro pontos de avan-
ço sobre o Águas Santas 
que, pese a vitória no Gi-
násio do Sul, ficou afasta-
do da corrida. 

De resto, um dilatado 
triunfo do Sporting sobre 
o antigo líder Benfica, do 
FC Porto sobre o Xico An-
debol e do CF Belenenses 
sobre o Marítimo.

A classificação é lidera-
da pelo Sporting, com 53 
pontos, seguido do Benfi-
ca e FC Porto, ambos com 
52, enquanto o ABC fecha 
o lote de equipas apuradas 
para a fase final em quarto 
lugar, com 50 pontos.

Página 7



A8

  Tiragem: 15000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 23

  Cores: Cor

  Área: 9,69 x 8,84 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 41643591 07-05-2012
A 16.ª jornada ficou
apenas concluída
ontem, com a realiza-
ção dos dois jogos
que envolveram as
equipas madeirenses,
dado que os restantes
haviam tido já lugar.
Custos da insulari-
dade que obriga a jor-
nadas duplas,
causando algum des-
fasamento no calen-
dário. Ainda assim, a
duas rondas do fim,
por realizar está ape-
nas o Alcanena - Lis,
da 11.ª jornada, já
agendado para o pró-
ximo dia 13.
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Duarte Freitas

Beatriz Santos (1)
Nathalie Lopes (0) 
Maria Pereira (0) 
Joana Ferraz (0) 
A. Francisco (0) 
Andreia Neves (0) 
Karine Lopes (1)
Joana Biel (0) 
Inês Catarino (3) 
Eduarda Pinheiro (3) 
Barbara Homem (0) 
Natalina Melo (7)
Barbara Teixeira (0) 
Helena Corro (1)

1.ª parte: 14-7
2.ª parte: 15-9

Treinadores

Madeira SAD

Paulo Félix

29 C João Barros

E. Gouveia (0)
Andreia Andrade (1)
Claudia Aguiar (3)
Jessica Gouveia (0)
Ana Correia (3)
Bebiana Sabino (1)
Márcia Abreu (2)
Daniela Silva (6)
Ana Andrade (9)
Andreia Pestana (0)
Renata Tavares (1)
Ana Franco (1)
Virginia Ganau (0)
C. Ascensão (2)

16

Pavilhão do Funchal
Árbitros: D. Santos e R. Fonseca

A duas jornadas do final do cam-
peonato nacional da 1.ª divisão de an-
debol feminino, Madeira SAD e Gil
Eanes mantêm-se igualadas pontual-
mente, partilhando a liderança da
classificação. Tudo ficará decidido na
próxima jornada, quando a equipa
madeirense se apresentar no pavilhão
da Escola Gil Eanes, em Lagos, para a

disputa da grande final da prova.
Quem vencer esse desafio, será cam-
peão, no caso das algarvias seria o
prolongar do domínio dos últimos
dois anos, no caso das insulares seria
a recuperação da hegemonia que pa-
tenteou durante mais que um década.
Ontem, no Pavilhão do Funchal, a

equipa de Duarte Freitas não deu

chances ao Colégio João de Barros,
vencendo por 29-16, com 14-7 ao in-
tervalo. Ana Andrade, com cinco go-
los, foi a madeirense em maior desta-
que, bem secundada por Daniela
Silva, com seis tentos. As duas juntas
apontaram apenas menos que um
golo que as forasteiras. 1

David Spranger

Equipa madeirense quer recuperar a posse do título de campeã nacional

ANDEBOL
1.ª divisão feminina

O Madeira SAD cumpriu a sua obrigação de vencer na recepção ao
Colégio João Barros, adiando a decisão do título para o próximo dia
19, quando defrontar o Gil Eanes, com quem partilha a liderança.

Final será no Algarve
7 TÍTULO NACIONAL DECIDE-SE NO PRÓXIMO DIA 19 EM LAGOS
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Gil Eanes vence
jogo em atraso

Também ontem realizou-se o
Maiastars - Gil Eanes, que se
encontrava em atraso da 11.ª
jornada. Vitória natural das al-
garvias, por 37-25. Vera Lopes,
com 13 golos, foi a jogadora
em maior destaque na equipa
de João Florêncio, seguindo-se
Dulce Pina (9) e Soraia Lopes
(8).
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Jogo no Pavilhão de S.Bernardo (Aveiro)
Árbitros: Nuno Rafael Santos / Nuno Gonçalo
Santos (Lisboa)

S.BERNARDO � João Pinho (Fábio Magalhães,
Paulo Aló), Renato Broa, João Vilar (2), Augusto
Pereira (3), Tiago Gonçalves (2), Fábio Ribeiro
(1), Ricardo Oliveira (3), Ulisses Ribeiro, Bernardo
Gonçalves (4), Tiago Sousa (6), Hugo Silva (1) e
Rui Oliveira (3).
Treinador: JUAN MARQUES

XICO ANDEBOL � Ricardo Castro (Hugo
Fernandes), Duarte Silva, José Santos, Gustavo
Castro (2), Pedro Correia (4), Rui Oliveira (1),
André Caldas (3), Luís Sarmento (5), João Gon-
çalves (1), Nuno Gomes (3), João Martins (1),
Nuno Pacheco e Jaime Barreiros (4).
Treinador: NUNO SANTOS

Ao intervalo: 11 - 13

Ficha Técnica

Uma arbitragem sem
qualidade (embora estra-
nhamente com enganos qua-
se sempre a favor da equipa
da casa) não ajudou em nada
o Xico a conseguir uma vi-
tória que, praticamente, as-
seguraria a sua manutenção
no Andebol 1.

Foi um jogo fraco em que
o equilíbrio foi a nota domi-
nante durante praticamente
toda a partida. Começou
melhor o S.Bernardo que foi

S. Bernardo � 25  #  Xico Andebol � 24

Com árbitros assim
é ainda mais difícil�

comandando o marcador até
aos 25 minutos mas não con-
seguindo nunca ter mais que
um golo de vantagem. Nos
últimos 5 minutos da 1ª parte
o Xico conseguiu supe-
riorizar-se e o intervalo che-
gou com uma vantagem de 2
golos a favor da equipa de

Guimarães (11-13).
Na 2ª parte houve mais do

mesmo mas, desta vez, com
o Xico a comandar quase
sempre o marcador até aos
45 minutos. Foi nessa altura
que �apareceram� os �senho-
res do apito� que, através de
decisões que deixavam todos

atónitos (mesmo os adeptos
da casa) lá foram arranjando
maneira de o S.Bernardo
vencer a partida�

Foi, repetimos, um mau
jogo, e em que a arbitragem
teve um papel fundamental.
E, quando assim é, é de la-
mentar�

Do ponto de vista indi-
vidual e embora a equipa te-
nha estado uns furos abaixo
daquilo que lhes é habitual,
não deixamos de referir 2 exi-
bições menos más: o jovem
Luís Sarmento e o pivot
Nuno Gomes. De referir
que o Xico viu o azar bater-
lhe à porta e foi confirmada
no Hospital de Aveiro a frac-
tura de um dos dedos da mão
do pivot João Gonçalves que,
deste modo, viu a época aca-
bar mais cedo.

Da arbitragem já falamos
de mais. São árbitros sem
qualidade e está tudo dito.
No entanto, era bom que,
quando se enganassem, o fi-
zessem para as 2 equipas�
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Andebol

Ao não conseguir evitar a
derrota na sua deslocação ao
terreno do S.Bernardo a equi-
pa do Xico Andebol adiou a
obtenção de uma vantagem
que lhe permitisse assegurar
desde já a ambicionada manu-
tenção. No entanto, apesar da
derrota de sábado passado
(onde a equipa de arbitragem
teve grande influência), a
equipa comandada por Nuno
Santos continua numa posi-
ção privilegiada para garantir
a sua presença entre �os gran-
des�. De facto, quando faltam
disputar 3 jornadas, o Xico
continua a ter 5 pontos de
vantagem sobre os lugares de
descida (embora o ISMAI te-
nha menos 1 jogo) e 2 pontos
sobre o A.C. Fafe. Ora, nos 3
jogos que faltam o Xico tem

2 jogos em casa (Belenenses
e A.C. Fafe) e 1 fora (ISMAI).
Como tal, pensamos que não
irá ter grandes problemas�

Mas, vamos à análise da 7ª
jornada. No Grupo B, que é
aquele que mais nos interes-
sa, apenas se realizaram 2 par-
tidas. Para além da já referida
derrota do Xico em Aveiro,
registou-se um surpreenden-
te empate em Belém onde a
equipa local recebeu o A.C.
Fafe. Esse resultado dos nos-
sos vizinhos da �terra da jus-
tiça� pode ter sido fundamen-
tal, até porque, este sábado,
recebe o ISMAI e uma vitó-
ria poderá levar a equipa
fafense a quase assegurar a
manutenção. O outro jogo da
jornada (ISMAI vs Sp. Hor-
ta) realiza-se apenas no pró-
ximo dia 9.

No Grupo A foi dia de
confirmação da vitória do F.C.
Porto na prova, já que foi ven-

cer ao terreno do Águas San-
tas. No outro jogo da jornada
realizado (o Sporting vs
Benfica foi adiado para a pas-
sada 4ª feira) o Madeira SAD
deu um passo atrás na sua luta
pelo 2º lugar ao não evitar uma
derrota em Braga frente ao
ABC.

O grande interesse deste
grupo resume-se agora à luta
pelo 2º lugar onde, curiosa-
mente, ainda todas as 5 equi-
pas podem chegar. A 8ª jor-
nada, cujos jogos se disputam
todos este sábado, promete
ser de grande qualidade. Co-
meçando pelo Grupo B, o
Xico recebe o Belenenses e
uma vitória poderá ser o con-
solidar da garantia da manu-
tenção. Já a partida A.C. Fafe
vs ISMAI, que já referimos
acima, poderá resolver qua-
se em definitivo a questão das
descidas, até porque não acre-
ditamos que o S.Bernardo

consiga ir à Horta arrancar um
resultado positivo.

No Grupo A todos os jo-
gos são de grande interesse,
pese embora o F.C. Porto vs
ABC nos pareça ser uma par-
tida que não irá ter história.
No entanto faltam disputar os
60 minutos� Nas outras 2
partidas aquela que nos parece
ser de resultado mais �duvi-
doso� é o Madeira SAD vs
Sporting onde, numa luta
�fratricida� se vão defrontar
2 jovens irmãos vimaranenses
que jogam nas 2 equipas que
se vão defrontar Nuno Silva
(Madeira SAD) e Rui Silva
(Sporting). No outro jogo
(Benfica vs Águas Santas),
embora a equipa da Luz te-
nha que ser considerada favo-
rita, não nos espantaria mui-
to que venha a haver uma sur-
presa�

No nacional da 3ª divisão
o Fermentões viu o seu jogo

(em que iria receber a
Sanjoanense) ser adiado para
o próximo dia 12. No entan-
to, e apesar disso, a equipa
vimaranense manteve o seu 1º
lugar dado que o seu mais di-
recto perseguidor (Sp. de Es-
pinho) foi surpreendente-
mente derrotado em casa pelo
Salgueiros 08.

Na 5ª jornada, a realizar este
sábado, o Fermentões vai até
Leça para defrontar o Clube
de Andebol local e não nos pa-
rece que vá ter grandes pro-
blemas para somar os 3 pon-
tos da vitória, dada a fragilida-
de que vem sendo demonstra-
da pelo seu adversário.

No nacional de Juniores
não se realizaram jogos na pas-
sada semana. No entanto o
Xico viu a sua classificação
ser alterada. Isto porque o
Conselho de Disciplina da
Federação castigou o Ginásio
do Sul com uma derrota por

15-0 (para além da respectiva
multa) no jogo em que a equi-
pa da Cova da Piedade não
compareceu em Guimarães,
tendo, na altura, aduzido uma
suposta avaria no autocarro
que transportava a equipa. Ao
que parece o clube da mar-
gem sul não terá conseguido
provar tal avaria e, como tal�

Com esta resolução o
Xico voltou a subir ao 9º lu-
gar, em igualdade de pontua-
ção com o S.Bernardo. Na
próxima jornada, a realizar este
domingo, o Xico vai até
Resende para defrontar o F.C.
Porto (a equipa portista utili-
za o Pavilhão de Anreade
como seu recinto para os jo-
gos em casa), num jogo de grau
de dificuldade muito elevado.
No entanto, nesta altura, o re-
sultado já não importa porque
desde há muito que Sp. de Es-
pinho e Ginásio do Sul estão
condenados à descida.

Xico adiou manutenção
Carlos Gomes
  . texto
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Andebol: Campeonato Nacional da II Divisão/Fase de Manutenção

Vitória empata (22-22) com Ginásio e amanhã recebe Passos
A equipa sadina ocupa acA equipa sadina ocupa acA equipa sadina ocupa acA equipa sadina ocupa acA equipa sadina ocupa actual-tual-tual-tual-tual-
menmenmenmenmenttttte a quare a quare a quare a quare a quarta posição na Zta posição na Zta posição na Zta posição na Zta posição na Zonaonaonaonaona
SulSulSulSulSul

Os vitorianos receberam o Giná-
sio do Sul em encontro da sétima
jornada da Fase de Manutenção/
Zona Sul do “nacional” da II Divi-
são que terminou empatado a 22
pontos. Ao intervalo, os setuba-
lenses perdiam por um ponto.
Amanhã, pelas 18.30 horas, no
Pavilhão Antoine Velge, continua
a competição, com o Vitória a re-
ceber o Passos Manuel, actual lí-

der da classificação, e terão de
continuar a fazer pela vida para
garantirem a permanência no es-
calão secundário, se bem que a
sua quarta posição, a cinco pon-
tos de diferença do penúltimo lu-
gar lhes dê algum conforto.

A ficha do jogo da passada ter-
ça-feira, em Setúbal, entre o Vitó-
ria e o Ginásio do Sul:
ÁRBITRÁRBITRÁRBITRÁRBITRÁRBITROS:OS:OS:OS:OS: João Nunes e Pedro
Fernandes; oficiais de mesa, Tere-
sinha Soares e Maria Cardoso.
VITVITVITVITVITÓRIA (22):ÓRIA (22):ÓRIA (22):ÓRIA (22):ÓRIA (22): Ricardo Martins;
Hélder Lourenço, João Fuzeta (4),

Diogo Fernandes, André Fonseca
(1), Vítor Dias, Mário Fuzeta (4),
Pedro Carvalho (4), Gonçalo Al-
meida (1), David Tavares (1), Dio-
go Godinho (6), Gonçalo Tranco-
so, Rui Mamede (1) e Pedro Ma-
mede.
TTTTTrrrrreinadoreinadoreinadoreinadoreinador::::: Ricardo Palma.
Todos os livres de 7m foram con-
cretizados.
Disciplina:Disciplina:Disciplina:Disciplina:Disciplina: 1 exclusão; desquali-

ficação de Gonçalo Almeida.
GINÁSIO DO SUL (22): GINÁSIO DO SUL (22): GINÁSIO DO SUL (22): GINÁSIO DO SUL (22): GINÁSIO DO SUL (22): Tiago Mo-
reira e Rui Eusébio; Tiago Caetano
(6), Pedro Pinheiro (2), Fábio San-
tos, Vasco Veríssimo, Miguel Ser-
ranho, Ivan Dias, Diogo Charneca
(5), Bruno Vaz (1), Artem Kuybida
(5), João Ferro e Hugo Carvalho
(1).
TTTTTrrrrreinadoreinadoreinadoreinadoreinador: : : : : Artur Roldan.
Todos os livres de 7m foram

concretizados.
Disciplina:Disciplina:Disciplina:Disciplina:Disciplina: 2 exclusões.
RRRRResultado ao inesultado ao inesultado ao inesultado ao inesultado ao intttttererererervvvvvalo: alo: alo: alo: alo: 11-12.
RESULRESULRESULRESULRESULTTTTTADOS (7.ª JorADOS (7.ª JorADOS (7.ª JorADOS (7.ª JorADOS (7.ª Jornada): nada): nada): nada): nada): Vitó-
ria, 22-Ginásio do Sul, 22; Vela de
Tavira, 25-ADC Benavente, 30; Alto
do Moinho, 26-Passos Manuel, 28.
Próxima ronda (amanhã): Vitória-
Passos Manuel (18.30 horas, Pavi-
lhão Antoine Velge); Vela de Tavi-
ra-Paço D’Arcos; Alto do Moinho-
ADC Benavente.
1.º PASSOS MANUEL, 33 pontos;
2.º Ginásio do Sul, 30; 3.º Vela de
Tavira, 30; 4.º Vitória, 29; 5.º ADC
Benavente, 28; 6.º Alto do Moinho,
24; 7.º Paço D’Arcos, 22. Todas as
equipas realizaram seis jogos.
FFFFFASE FINAL (4.ª JorASE FINAL (4.ª JorASE FINAL (4.ª JorASE FINAL (4.ª JorASE FINAL (4.ª Jornada):nada):nada):nada):nada): Maríti-
mo, 30-CDE Camões, 31; Académi-
ca de São Mamede, 26-Académi-
co do Porto, 26; CD Marienses, 22-
AA Avanca, 32.
1.º AA AVANCA, 10 pontos; 2.º CDE
Camões, 10; 3.º Académica de São
Mamede, 8; 4.º Marítimo, 8; 5.º
Académico do Porto, 7; 6.º CD
Marienses, 5.

OBJECTIVO – Palma quase a conseguir lugar seguro
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ANDEBOL

Regional de iniciados 
femininos

Canelas  28
Sanjoanense  32

Sanjoanense: Joana Fer-
reira (G.R.), Beatriz Leite, 
Ana Mendes, Maria Leite, 
Liliana Brandão, Sara An-
drade, Joana Castro, Ana 
Sá, Sofia Silva (G.R.), Ana 
Gomez, Lúcia Vieira.
Técnico: Nuno Silva.

Vitória da Sanjoanense 
na sua deslocação ao re-
cinto do Canelas. Foi uma 
partida algo equilibrada, 
mas em que as alvinegras 
estiveram melhores que 
a formação adversária, 
regressando a S. João da 
Madeira com mais uma 
vitória.

Nacional de infantis 
femininos

Ol. Frades  10
Sanjoanense  26

Sanjoanense: Ana Ferreira, 
Carla Moreira, Ana Resen-
de, Ana Vieira, Andreia 
Santos, Rita Leite, Eulália 
Silva, Mariana Rocha, An-
dreia Fernandes, Francisca 
Silva, Joana Alves.
Técnico: Rui Andrade.

A Sanjoanense foi a Oli-
veira de Frades defrontar a 
equipa local, num jogo que 
acabou por ser dominado 
na totalidade pela forma-
ção alvinegra. As visitantes 
não tiveram grandes dificul-
dades para levar de vencida 

a adversária, terminando 
o jogo com 16 golos de 
vantagem.

Nacional de iniciados 
femininos

Sanjoanense  24
Juve Mar  24

Sanjoanense: Joana Ferrei-
ra, Beatriz Leite, Ana Viei-
ra, Ana Mendes, Mariana 
Rocha, Maria Leite, Liliana 
Brandão, Eulália Silva, Sara 
Andrade, Ana Sá, Sofia 
Silva, Ana Gomez, Lúcia 
Vieira, Ana Ferreira.
Técnico: Nuno Silva.

Partida equilibrada na 
receção da Sanjoanense ao 
Juve Mar, situação que se 
refletiu no marcador, que 
no final do encontro regis-
tou um empate a 24 golos. 

AGENDA

Iniciados femininos
S. Félix-Sanjoanense
Dia 5, às 16h30, 
Pavilhão S. Félix

Seniores masculinos
Sanjoanense-Espinho
Dia 5, às 19h00, 
Pavilhão Travessas

Juniores masculinos
Sanjoanense-Boavista
Dia 6, às 12h00, Pavi-
lhão Travessas

Infantis femininos
S. Félix-Sanjoanense
Dia 6, às 12h00, 
Pavilhão S. Félix

Iniciados masculinos de andebol

Segunda parte ditou 
a derrota

Afifense  41 - Sanjoanense  31

Sanjoanense: Bruno Lkma, Diogo Pinto, Hélder Fonseca, 
Miguel Pinho, João Martins, Xavier Moreira, André Car-
doso, Pedro Santos, Miguel Pinho, Francisco Silva, André 
Ferreira, João Pérez, Paulo Reis.

A Sanjoanense deslocou-se a Afife para defrontar 
o líder do campeonato, num jogo que se esperava difícil 
para os alvinegros, mas que, face aos resultados mais 
recentes dos jovens de S. João da Madeira, o desfecho 
era incerto.

E os visitantes entraram bem no jogo. Com uma 
defesa agressiva e procurando condicionar as situações 
de finalização do adversário a Sanjoanense conseguiu 
limitar os remates do Afifense à linha dos nove metros, 
situação que facilitou a intervenção dos guarda-redes. 
No ataque, os alvinegros estiveram bem e, com alguma 
naturalidade, chegaram ao intervalo a vencer por três 
golos. Na segunda parte tudo foi diferente. A Sanjoa-
nense demonstrou dificuldades na finalização, enquanto 
o contra-ataque do adversário foi constante. Incapaz de 
manter a mesma agressividade defensiva, os alvinegros 
acabariam por ver o marcador inverter-se. 
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Zona Azul (Beja) - 28 
Ginásio Andebol Portalegre - 21

> O GAP deslocou-se ao Pavilhão de Beja 
defontando a equipa que se encontra em 
2º lugar na classificação da série. A equipa 
de Portalegre, apesar de se  apresentar 

bastante desfalcada, conseguiu dar boa 
réplica, chegando ao intervalo a perder 
pela margem mínima (12-11). No segun-
do tempo a equipa continuou a dar boa 
conta de si, com um ligeiro ascendente 
da equipa de Beja que fez valer a sua 
superioridade.

Pelo GAP jogaram e marcaram: Bruno 
Campos, André Jesus (3), António Dias (6), 
João Mourato (8), João Valério (1), Diogo 
Lopes, e João (3).

Na próxima jornada, dia 6 de Maio, o GAP 
recebe o Cruz de Malta.•

Campeonato Nacional 
de Infantis
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> O GAP entrou a trocar bem a bola con-
seguindo alguns golos de belo efeito, em-
bora no aspecto defensivo não estivesse ao 
mesmo nível. A partir do momento em que 
o guarda-redes adversário cometeu um erro, 
que de acordo com as novas regras, lhe valeu 
a desqualificação, a produção da equipa do 
GAP baixou, talvez por os seus jogadores 
pensarem que a vitória assim fosse mais 
fácil. Ao intervalo o GAP vencia por 17-11. 
No segundo tempo os jovens de Portalegre 

continuaram-se a exibir a um nível abaixo 
das suas possibilidades, mas com o resultado 
do jogo sempre controlado.

Pelo GAP jogaram e marcaram: Henrique 
Grenho, Filipe Trindade, Edgar Tavares, 
Nuno Gandum, Duarte Tavares (2), Francisco 
Rebola (7), Afonso Perestrelo (5), Miguel 
Silva (5), João Viegas (11), Guilherme Gil 
(2), João Raposo e Pedro Frutuoso.

Na próxima jornada, dia 28, o GAP deslo-
ca-se a Setúbal para defrontar o Vitória.•

> Andebol

Campeonato Nacional de Iniciados - 1.ª Divisão

Ginásio Andebol Portalegre - 32 / GDR Quinta Nova - 24
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