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ANDEBOL

Benfica-ABC
aquece hoje
o campeonato
Dois pontos separam ambos os
conjuntos; FC Porto e Sporting
jogam fora
A ID' jornada abre, hoje, com quatro
partidas, uma vez que o Fafe-Sporting da
Horta só se joga sábado, nos Açores, e o
Passos Manuel-Águas Santas, a 11 de
novembro, fechará a ronda. Mas para esta
noite, qualidade não falta, com o Benfica-ABC a concentrar atenções. Nesse
sentido, o treinador minhoto Carlos
Resende frisa: «Será mais um jogo difidl,
onde queremos estar todos numa forma
assinalável. As ausèncias não foram
desculpa até agora, apesar de fazerem falta
e não retiram ambição de ganhar contra
qualquer adversário. Assim sendo, o
objetivo é vencer.» Já Mariano Ortega, o
timoneiro da Luz, admite: «O ABC é uma
das melhores equipas, nào só de Portugal,
como da Europa. Uma boa equipa, com
bons jogadores e vai ser um jogo
complicado. Temos de ser o melhor Benfica
que possamos ser. Temos de fazer um jogo
muito completo, estar muito focados todos
os minutos e não cometer erros simples.»
Dois pontos separam as equipas, com
vantagem dos lisboetas. A liderança,
porém, e do FC Porto, que busca, em
Avanca, a 10.' vitória no campeonato
Andebol Má o Sporting, na geral em
igualdade com o ABC, viaja ao ISMAI,
enquanto a Madeira SAD vai ao Restelo
Jogar como Belenenses. HUGO COSTA

•
CALENDÁRIO
Andebol 1 4 10:' Jornada 4 Hoje
19.30 h
Benflca-ABC
Pavilhão da Luz, em Lisboa
20.00 h.
Belenenses-Madelra SAD
Pavilhão Acácio Rosa, em Lisboa
2L00 h
ISMAI-SportIng
Pavilhão Municipal, na Maia
aL00 h
Avanca-FC Porto
Pavilhão Comendador Adelino Dias Costa, em Avanca
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II Gala do Desporto

Daniel Freitas, Hugo Marques
e Nuno Manso nomeados

AUTARQUIA vai homenagear todos os campeões e medalhados internacionais da II Gala do Desporto de Braga, no próximo dia
2. Na categoria árbitro, os nomeados são: Daniel Freitas (andebol), Hugo Marques (futsal) e Nuno Manso (futebol).
BRAGA

| Joana Russo Belo |

Já são conhecidos os três nomeados na categoria árbitro, para a II Gala do Desporto de Braga. Daniel Freitas (andebol),
Hugo Marques (futsal) e Nuno
Manso (futebol) são os três eleitos que irão disputar a conquista
do galardão. Jovem árbitro de
andebol, Daniel Freitas, repete a
nomeação, depois de ter vencido
o troféu na primeira edição do
evento, em 2014.
II Gala do Desporto - organizada pelo pelouro do Desporto da
Câmara Municipal de Braga vai homenagear todos os atletas
campeões nacionais, medalhados internacionais federados,
universitários e escolares, e ainda treinadores, dirigentes e árbitros. No total, serão entregues
cerca de 70 galardões, nas mais
diversas categorias.
A segunda edição da Gala
anual - que arrancou em 2014 terá lugar no palco do emblemá-

DR

Daniel Freitas, árbitro de andebol

tico Theatro Circo, na próxima
segunda-feira, partir das 21.30
horas.
Reconhecer o mérito desportivo de excelência de todos os
atletas campeões nacionais é o
grande objectivo do evento, que

vai ainda distinguir o trabalho
desenvolvido por vários agentes,
como dirigentes, treinadores e
árbitros. Na Gala será, igualmente, distinguido o melhor
evento desportivo, com a particularidade de serem os bracaren-

+ nomeados ao prémio árbitro
DANIEL FREITAS
(ANDEBOL)
Aos 29 anos, jovem árbitro
da Categoria Nacional de
Elite/Internacional
Continental EHF volta a ser
nomeado, depois de ter
ganho o galardão no ano
passado. Cumpre a 11.ª
época como árbitro - faz
dupla com César Carvalho
- numa carreira que iniciou
aos 18 anos.
“Estou bastante satisfeito
com esta nomeação, não
posso dizer que tenha sido
uma surpresa, porque na I
Gala fui nomeado e recebi
o galardão. Apenas
surpreendido, porque não
sabia que podia voltar a
ser nomeado”.

HUGO MARQUES
(FUTSAL)
Árbitro pertencente ao
escalão máximo do futsal
nacional, desde a época de
2011/12, e alcançou a terceira posição no ranking
em 2013/14. “Não estava
à espera desta nomeação
e fico muito orgulhoso.
É, sem dúvida alguma, o
reconhecimento de todo o
trabalho que venho a realizar há alguns anos, neste
momento são sete nos
campeonatos nacionais,
cinco deles na I Divisão. É
também sinal claro de que
a cidade tem dado mais
importância a outras
modalidades para além
do futebol.”

DR

DR

Hugo Marques, árbitro de futsal

NUNO MANSO
(FUTEBOL)
Árbitro assistente da
1.ª categoria da Liga
Portuguesa de Futebol
Profissional, desde a época
de 2003, dirigiu a final da
Supertaça, entre Benfica e
Sporting. Possui várias
participações internacionais, somando mais de
350 jogos e o terceiro
lugar no ranking de
árbitros assistentes.
“É o reconhecimento de
uma época de trabalho
e é gratificante ser
reconhecido na nossa
cidade. Com o meu
currículo, espero vencer,
mas o reconhecimento é o
mais importante.”

Nuno Manso, árbitro de futebol

ses a elegerem qual o evento que
mais se destacou no ano. Votação pode ser feita on-line, no site da câmara municipal, em
www.cm-braga.pt.
Em votação, estão cinco eventos: Campeonato da Europa de

São cerca de 70 galardões
que a Câmara Municipal de
Braga vai entregar na II Gala
do Desporto, evento que
reconhece o trabalho de
todos os campeões
nacionais e também
medalhados internacionais.

Andebol Universitário, Rampa
da Falperra, Corrida S. João,
Volta a Portugal em Bicicleta e
Corrida de S. Silvestre.
Amanhã, serão dados a conhecer os nomeados para o prémio
na categoria de treinador.

Votação para o
melhor evento
desportivo do ano está
disponível
on-line, no site da autarquia
bracarense, em
www.cm-braga.pt.

§melhor evento desportivo
No site da autarquia

Cinco eventos esperam a votação
dos bracarenses on-line
Na II Gala do Desporto de Braga será, igualmente, distinguido o melhor
evento desportivo, com a particularidade de serem os bracarenses a elegerem qual o evento que mais se destacou no último ano. Votação pode
ser feita on-line, no site da câmara municipal, em www.cm-braga.pt.
Em votação, estão cinco eventos: Campeonato da Europa de Andebol Universitário, Rampa da Falperra, Corrida S. João, Volta a Portugal em Bicicleta e Corrida de S. Silvestre.
Amanhã, serão dados a conhecer os nomeados para o prémio na categoria de treinador, sendo que haverá, igualmente, distinção na categoria de
dirigente do ano.
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Torneio de abertura de seniores femininas

Didáxis vence Manabola (32-21)
mas Juventude de Mar lidera
ANDEBOL

| Redacção |

No passado sábado, a equipa
sénior feminina de andebol
da AA Didáxis, de Vila Nova
de Famalicão, recebeu o ABC/
/Manabola evenceu por 32-21,
em jogo a contar para o Torneio
de Abertura da Associação de
Andebol de Braga.
Ao intervalo as atletas famalicenses já venciam por 16-9.
Para este resultado foram significativos os contributos com
sete golos de Diana Oliveira
[a melhor marcadora da prova
com 29 golos em três jogos] e
Filipa Gonçalves com oito.
As esposendenses da Juventude de Mar lideram a prova com
três vitórias e 9 pontos, seguin-

DR

Didáxis segue no Torneio de Abertura em segundo lugar

do-se a Didáxis, com 6.
Na próxima jornada, as duas
primeiras equipas defrontam-se

entre si, em Famalicão, enquanto o ABC/Manabola visita o AC
Vermoim, último da tabela.
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ABC/UMinho segundo ou quarto
após visita de hoje ao Benfica

10.ª jornada
Hoje
ISMAI-Sporting
Avanca-FC Porto
Benfica-ABC/UMinho
Belenenses-Madeira SAD

DÉCIMA JORNADA pode proporcionar hoje ao ABC/UMinho, em função do resultado do jogo na Luz,
com o Benfica, a subida ao segundo lugar ou a descida ao quarto.

31 de Outubro
AC Fafe-SC Horta
11 de Novembro
P. Manuel-Águas Santas

ANDEBOL

| Rui Serapicos |

O ABC/UMinho, terceiro com
23 pontos, pode sair da 10.ª ronda do Andebol 1 em segundo ou
em quarto. Visita hoje o Benfica,
segundo com 25. Um triunfo em
Lisboa levaria a uma inversão,
com os bracarenses.
Ao contrário, um triunfo benquista pode fazer os minhotos
perder o terceiro lugar para o
Sporting, que visita o Maia/ISMAI, com poucos argumentos
para competir com os leões.
Ontem, Carlos Resende o treinador do clube bracarense frisou
que o Benfica mantém o mesmo
treinador, com poucas alterações
na estrutura e o mesmo modelo,
escusando-se a comparar eventuais diferenças de potencial
competitivo em relação à época
anterior.
“Na forma de jogar não existem alterações significativas,
existem intrpretações de jogadores que dão um cariz pessoal ao
que é o modelo do treinador”,

“[No Benfica] todos são
bons jogadores: nós, os
guarda-redes, temos de
observar todos.Temos que
ter cuidado com todos.
[vitória sobre Sporting]
“ganhámos, agora temos
outro jogo para ganhar”.
[discutir a baliza do ABC]
“aprendo muito com o
Humberto Gomes, com o
Carlos Ferreira e os outros
companheiros”
DR

Emanuel Ribeiro
guarda-redes do ABC/UMinho

FC Porto tem curta deslocação a
Avanca, onde não deverá ver em
causa a sua invencibilidade e o
Madeira SAD visita o Belenenses, num encontro entre clubes
que lutam por uma aproximação
aos lugares cimeiros.

Para sábado fica em agenda o
Fafe-SC Horta, em que os minhotos procuram evitar o lugar
desconfortável e a jornada completa-se dia 11 de Novembro
com a visita do Águas Santas ao
Passos Manuel.

Guarda-redes Emanuel Ribeiro e Carlos Resende projectaram ontem encontro de hoje, na Luz, com o Benfica

observou.
Carlos Resende preferiu focar
a análise ao Benfica procurando
“dotar os meus jogadores do
maior número de informações
qualitativas” relativamente ao
jogo”.

Considerou que o Benfica “joga um andebol interessante”,
lembrando que os encarnados
contam apenas uma derrota,
sofrida no Dragão, diante do
campeão FC Porto.
Também hoje, o líder isolado
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“Derby” equilibrado
teve partes distintas
Empate Duas equipas, que ainda não conheceram o sabor da derrota,
proporcionaram um excelente espectáculo em Estarreja
D.R.

ESTARREJA AC

24

Treinador: Rui Liberato.
João Santos; Luís Cruz (1), João Vilar
(11), Tiago Arrojado (5), Marco Resende, Francisco Feiteira, António Silva,
André Rego (3), Luís Tavares, Filipe Ferreira, Edgar Figueira, Tomás Almeida,
Fernando Vila (2), Tiago Marreiros,
Pedro Oliveira e Rafael Almeida.

S. BERNARDO

24

Treinador: Ulisses Pereira.
João Pinho; Luís Santos, Diogo Batalha,
Augusto Pereira, Tiago Sousa, Tiago
Portas (2), Jorge Justino (2), Rafael
Marques, Diogo Taboada (5), Rodrigo
Gouveia, Sérgio Gouveia (2), Leandro
Rodrigues (6), João Oliveira (5), Ulisses
Ribeiro (2), Daan Garcia e Rui Silva.

Pavilhão Municipal de Estarreja. Árbitros: Carlos Marinho e Fernando Novais (AA
Braga). Oficiais de mesa: Rui Silva e Manuel Oliveira (Aveiro). Ao intervalo: 12-9

Andebol
2.ª Divisão Nacional

Num jogo aguardado com forte expectativa, já que se defrontavam duas equipas que ainda
não tinham perdido, assistiuse a um “derby” com duas par-

tes distintas. O Estarreja entrou
melhor e ganhou uma vantagem de quatro golos, face a um
S. Bernardo que revelou alguma ansiedade, bem patente na
forte apatia a defender e precipitação em termos ofensivos.
Assim, não foi difícil à forma-

João Vilar marcou quase
metade do golos do Estarreja

ção por Rui Liberato, manter a
partida controlada e chegar ao
intervalo com a mesma diferença de golos (12-9), apesar de

uma melhoria significativa da
equipa de Aveiro. Mas o segundo tempo foi completamente
diferente, com o São Bernardo
a ter um melhor acerto ofensivo, conseguindo mesmo passar para a frente do marcador.
Só que, num último fôlego, o
Estarreja, que nunca deixou
“fugir” o adversário no marcador, empatou a 30 segundos
do final, fazendo jus a um bom
espectáculo que teve um público entusiasta a apoiar as
duas equipas. João Vilar, com
11 golos, foi o estarrejense em
em evidência, enquanto João
Pedro Oliveira destacou-se no
S. Bernardo. |
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Madeira Andebol SAD
joga esta noite no Restelo
O Madeira Andebol SAD disputa
esta noite a partir das 20 horas no
Pavilhão Acácio Rosa, frente ao Belenenses, mais uma partida do 'nacional' da I Divisão em seniores
masculinos, jogo a contar para 10.a
jornada da fase regular.
Um encontro tradicionalmente
complicado para os madeirenses
mesmo tendo em consideração a
actual classificação da formação
lisboeta, longe nesta altura da prova dos lugares na primeira metade
na tabela classificativa. O Belenenses segue no décimo primeiro e penúltimo lugar com apenas 11 pontos. Nas nove partidas já efectuadas

venceram uma vez e perderam
oito jogos.
Já o Madeira Andebol SAD é
sexto classificado com 19 pontos.
Os madeirenses venceram quatro
jogos, empataram um e sofreram
quatro derrotas, desaires frente ao
ABC, Porto, Sporting e Benfica,
formações claramente acima do
potencial dos madeirenses.
Tradições à parte são estes os
números com que a equipa da Região se apresenta nos Pavilhão Acácio Rosa, para uma partida onde
reúnem todas as condições para a
soma da totalidade dos pontos em
disputa H. D. P.
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TODOS OS
CANDIDATOS
JOGAM HOJE
Benfica-ABC é o prato forte
da io.a jornada, que tem
ainda o FC Porto em
Avanca e o Sporting na
Maia, frente ao ISMAI
•••Benfica e ABC, no Pavilhão da Luz 2, lutam para não
perderem mais pontos em relação ao líder FC Porto, que
soma os jogos disputados por
vitórias. Será a 10.3 jornada do
campeonato, quase toda antecipada, para permitir à Seleção
Nacional começar a trabalhar
ainda esta semana. Os encarnados só tiveram um desaire
-precisamente noDragãoCaixa -, mas na última jornada
sentiram dificuldades ao visitar o lanterna vermelha, Sporting da Horta. Já oABC vem de
um moralizador triunfo em
casa frente ao Sporting.
O Sporting desloca-se à
Maia, para defrontar um ISMAI que no sábado foi a Lisboa
bater o Passos Manuel. Já o FC
Porto, após odesaire naChampions, vai à casa de um clube
onde tem vários dos seus jovens talentos, o Avanca. No
outro jogo de hoje, o aflito Belenenses recebe o Madeira
SAD.--Avausronzao
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••• A EHF distinguiu mais
um jogador nacional na Liga
dosCampeôes:JoséCosta,que
marcou o terceiro melhor golo
da sexta jornada, no jogo em
que o seu Montpellier perdeu
em Szeged. O português só foi
ultrapassado por Rune Dahmke, ponta direito do Kiel que triunfou - e Mikkel Hansen, do Barcelona. O "top S"
incluiu ainda Dzmitry Nikolenkau (Brest) e Ramazan Done (Besiktas). Refira-se que o
pivô, que se transferiu, esta
época, do Benfica para a Liga
Francesa, fez o seu primeiro
golo naChampionsnumaexecução em queda, nos seis metros, de costas para a baliza.
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Andre Gomes
tem 17 anos e nasceu para
fazer golos, mas não como
o pai, Jorge Gomes, estrela
no futebol. Ele é o novo
talento precoce do ABC

UMA HERANÇA FEITA DE G
Filho do avançado brasileiro que foi o primeiro
estrangeiro do Benfica,
André Gomes, mostra
dotes de atirador no
andeboL O pai não perde
um jogo do benjamin do
ABC, que joga hoje na Luz
PAMACAPELAMARTINS

***Braga é uma cidade com
fortes tradições no andebol e
o ABC o laboratório que desvenda talentos e fabrica estrelas. André Gomes, de 17
anos, promessa da formação
academista, é esta época a revelação na equipa principal
e, sendo já internacional
português e um nome a fixar, tem o engenho precoce
que dele poderá fazer um
central de lateral-esquerdo
prodigioso.
André tem a mestria dos

predestinados e o instinto
pelo golo herdado do pai, Jorge Gomes. O brasileiro tem
61 anos e chegou a Portugal
no ano da Revolução de Abril,
para jogar futebol. A década
de 70 ia a meio quando o carioca se tornou ídolo no Boavista, mudando-se para o
Benfica nos anos 80, onde foi
o primeiro estrangeiro a vestir a camisola dos encarnados. Por fim, transferiu-se
para o Braga. E no 1.° de Maio
jogou sete anos, aprendendo
a gostar do andebol que se jogava ao lado, no Flávio Sá Leite. Afastou-se do futebol definitivamente em1991, após
uma passagem pelo Águeda,
e hoje leva uma vida pacata,
desdobrando-se entre os legumes que cultiva na horta
de casa, em Sequeira (Braga),
e os jogos do filho André.

"Antes de saber que ele estava no projeto para nascer,
eu jogava no Braga e o ABC
era uma força do andebol
europeu. Eu vinha de fugida com o Luzia [ex-andebolista] e gostava, mas não
tanto como agora, porque
agora vejo tudo, até andebol
feminino. E sofro", garante
Jorge Gomes, um pai orgulhoso e que facilmente se
comove, precisando de tempo para recuperar a voz embargada pela emoção: "Com
esse êxito que o André tem,
até tenho medo [pausa]. Ele
tem 17 anos, é muito novo
[pausa]. O andebol é uma
coisa bonita, eu e a mãe
apoiamos muito, mas ele
tem de estudar. Tenho
medo [pausa]. Mas ele é um
menino centrado. A mãe
dá-lhe muitos conselhos e

"Na escola de
futebol, o André
era avançado mas

dizia que isso
cansava"

"O ABC é uma
familia. Há uma
união que eu
nunca vi no
futebol"
JorgeGOmes
Ex-futebolista e pai de André

creio que ele escuta."
André não quis ser futebolista como o pai. Rapaz de
poucas palavras, coube a Jorge a vocação pelo andebol.
"Na escolinha de futebol, diziam que ele corria muito e
que ninguém o agarrava. Ele
era avançado. Um dia, vi-o
chateado e fui saber o motivo. Ele disse que não queria
ser avançado, porque tinha
de correr muito e que isso
cansava. Depois, disse que
queria ser guarda-redes, porque dava para descansar. Mas
através do primo, o José Costa da Direção do ABC, ele
mudou para o andebol e gostou. Hoje, quando está mau
tempo, nós dizemos para ficar em casa, mas ele insiste."
Tal como o pai, André "é calmo, não se irrita com nada,
fala pouco". Assim o descreve
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"Aqui todos se
preocupam comigo"
"É bom este
voto de
confiança. A
medida que
jogo, VOUme adaptando mais.
No inicio
tinha um
pouco de
receio"
"A responsabdade
está nos
mais velhos.
É isso que o
Carlos
[Resende]
me diz"
André
Gomes
Jogador de
andebol

"Fui ficando
Por
Portugal,
tahrez
porqueo
Brasil não é
seguro. Lá

não fico
sossegado
quando
deixo o
André sair
cornos
amigos"

Jorge, gracejando: "Há 17
anos que o conheço e não sei
qual é o clube dele [risos].
Uma coisa tenho a certeza:
doABC ele é [risos]".
Jorge Gomes nunca falha os
jogos de André, seja nos seniores ou nos juniores. Diz o
ex-avançado que "o ABC é
uma família" e completa:
"Há uma união que eu não vi
no futebol.0 André escolheu
oandebol e tem o meu apoio.
Na escola de futebol [ndr:
Jorge Gomes dirigiu uma escola de futebol no Maxíminense, quando deixou de jogar] via os pais quererem à
força fazer do filho um Messi, um Ronaldo, um Eusébio
ou um Pele. Isso não aparece
sempre. O meu maior sonho
é ver o André formado e que
tenha uma boa carreira no
andebol."

"Todos os
clubes por
onde passei
estão no
meu
coração,
mas o
Benfica
marcouine
porque
quebrei
uma
tradição de
75 anos"
Jorge Gomes
Ex-futebolista e
pai de André

pre que o andebol dura apenas até uma certa idade. Vou
fazer o meu melhor. Há mui- Família Gomes ficou em
to bons exemplos na equipa, Portugal por questões de
como o Seabra [estudante de segurança. Jorge chegou há
Medicina], Pesqueira [Medi- 41 anos e ri-se do susto que
cina] e o Tomás [Engenharia apanhou em1974
eu Com a leveza de quem Física]", contaAndré, a estredesfruta do estatuto de ado- la emergente do ABC. "À me- ***Numa entrevistaantiga,
lescente, André Gomes, que dida que jogo, vou-me adap- JorgeGomesadmitiaser"temcomeçou ajogar andebol com tando mais. No início tinha peramental" e talvez por isso
12 anos, não pensa no futuro. um pouco de receio, mas de- "indisciplinado". Hoje, diz-se
Afirma que "é bom ter um pois comecei a encarar isto de "tranquilo e caseiro". Uma
voto de confiança", que lhe outra forma. A responsabili- nova faceta que o crescimento
foi concedido este ano e que o dade maior está nos mais ve- deAndrélhevincoue que veio
leva a jogar pelos juniores e lhos. É isso que o Carlos [Re- também como fim da carreira
seniores, mas quanto ao res- sende] me diz", refere, confi- de futebolista."Temosdeaceito atira: "Não penso muito, denciando que o jogo de que tar que o tempo passa", anota,
chegarei onde chegar. Com o mais gostou "foi a Superta- para depois recuar a 1974:
tempo se verá." Estudante do ça", que o ABC ganhou ao FC "Vim sozinho: eu e Deus. E foi
12.° ano, Línguas e Humani- Porto com André a titular. engraçado. Quando ia embardades, o lateral-esquerdo ou Marcar golos sai-lhe com na- car, vi na televisão os tanques
central pensa em seguir Di- turalidade, a mesma com que de guerra na rua, fiquei com
reito ou Relações Públicas e afirma: "é bom, mas não os medo e adiei a viagem. O reestá consciente que estudar conto. Não ligo muito". De- presentante do Boavista protem de ser uma prioridade. pois de mais um jogo, e com o curou-me para me levar para
"Todos se preocupam comi- pai na bancada, só revela uma oaeroporto mas estavaapavogo. O Carlos [Resende] alerta- preocupação, que os colegas rado e pensei: 'não vou para a
me para a importância de es- lesionados (Seabra e Pesquei- guerra'. Fugi, mas encontratudar, o Pesqueira, às vezes, ra) recuperem. "Foi um des- ram-me. Depois percebi que
também conversa comigo. falque, mas estão quase a vol- era uma revolução pacífica.
Os meus pais dizem-me sem- tar."
Quando cheguei fiquei assustado; usava-se muito roupa
preta e no Porto vi uma cidade
muito cinzenta.Via os diretores do Boavista de gabardines
pretas epensava:'seráquevim
para o meio da máfia?' Depois
habituei-me e foi tudo normal."Jorge Gomes, jogadordo
Vasco da Gama, deixou para
trás a cidade onde nasceu, o
Rio de janeiro, ejá não voltou,
devido à "falta de segurança".
"Há anos que não vou ao Brasil, mas todas as semanas falo
com a família", conta. É ao telefone que mata saudades do
filho Alex, ex-jogador de futeAndré Gomes nas competições europeias pelo ABC
bol e atual membro da Igreja
Universal do Reino de Deus.

André Gomes foi
titular na Supertaça
e no campeonato
leva 29 golos em
nove jornadas

"Benfica marcou-me"
••• Por causa do futebol,
ainda hoje é saudado na rua a
toda a hora. Pedem-lhe para
tirar fotografias e até lhe dão
boleia, como, de resto, aconteceu no dia desta entrevista.
A mulherAna Maria, filha de
emigrantes portugueses no
Brasil, auxiliar no Hospital S.
Marcos, diz-lhe que podia
candidatar-se "a presidente",
tanta é a popularidade. Jorge
Gomes aprecia o carinho que
o futebol acabou por lhe proporcionar, mas do qual se
afastou. "Se aparecer algo ligado ao futebol eu aceito,

mas, hoje em dia, futebol só
na televisão. Gosto de ver o
Messi, Neymar e Ronaldo,
mas alguns jogos fazem-me
perder o interesse a meio".
Retrospetivando duas décadas de vida, Jorge conclui:
"Tenho no meu coração um
pedacinho de cada clube em
que joguei, mas o Benfica
marcou-me mais, por quebrar uma tradição de 75 anos,
sendo o primeiro estrangeiro
a jogar no clube. Não sabia a
dimensão disso. Tiveram de
fazer uma assembleia geral
para me aprovarem."

"Quando vi na

televisão os
tanques de guerra

nn rua. fugi"

"O Brasil não é
seguro. Há muitos
anos que lá não
vou. Falo com a
família por
telefone"
JorgeGoines
Ex-futebolista e pai de André
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Benfica e ABC lutam

como candidatos
Benfica e ABCencontram se
hoje (19h30) na Luz, no clássico
da 10.' jornada, que tem a particularidade de os centrais titulares das duas equipas se encontrarem a recuperar de lesões, designadamente Tiago Pereira e
Pedro Seabra, respetivamente
das águias e dos bracarenses.
Nada que impeça a vontade do
treinador dosencarnados, o espanhol Mariano Ortega, em bater
um rival direto, que vem de uma
vitória frenteaoSportingequepõe
em causa o2.° lugar. Mas todos os
cuidados são poucos: "O ABC é
umadas melhores equipas de Portugal e da Europa. O ano passado
jogou a final da Challenge, ganhou
as duas últimas Supertaças. Tem
bons jogadores, pelo que vai ser
milito complicado para nós. Te mos de ser o melhor Benfica e fazer
um jogo muito completo, sem cometer erros simples. "
O lateral do ABC, Nuno
também vai moralizado à Luz:
"Ficámos contentes. mas o jogo
com o Spórting já passou. Agora
queremos ganhar ao Benfica. O
primeiro impacto na equipa de -

ANDEBOL 1
Jonvadaio
BENFICA

19h30

BEtENIENr,r,

20h00 MADEIRA SAD

ABC

AVAN(A

211'100

FC PORTO

MAIA ISMA,

21h00

SPORTING

ACFATE

31 out.

SP HORTA

P. MANIII I

11 nov. AGUAS SANTAS

CLASSIFICAÇÃO
v
09 FC PORTO
BENFICA

990C
295-210
.
.

8 O 1 263.210

°ABC
284.258
OSPORTINC :3 9 7 O 2 297.229
OU. SANTAS 19 9 5 O 4 246-242
<>MADEIRA SAD18 9. 4 1 4 250.250
0"P. MANUEL 16 9 3 1 5 227.261
09AVANCA

14 8 3 O 5 191-214

09MAIA ISMAI IA 9 2 1 6 232.254
12 9 1 1 7 225-269
&FUI

CP BELENENSES II 9 1

e). SP. HORTA

O 8 194-247

111 é-1 1 O

' 181.242

pois da lesa() de Pedro Seabra,
que faz 1:111A 31 inalquer coniunti 1,
eNta ult 3paysada. pois o Toma/
Albuquerquc tem estado em c\
celente nivel. Quando o Pedro
voltar, a equipa vai estar ainda
mais competitiva." o A.R.
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Autor: a.r. Benfica e ABC encontram-se hoje (19h30) na Luz, no clássico da 10.ª jornada, que tem a
particularidade de os centrais titulares das duas equipas se encontrarem a recuperar de lesões,
designadamente Tiago Pereira e Pedro Seabra, respetivamente das águias e dos bracarenses. Nada
que impeça a vontade do treinador dos encarnados, o espanhol Mariano Ortega, em bater um rival
direto, que vem de uma vitória frente ao Sporting e que põe em causa o 2.º lugar. Mas todos os
cuidados são poucos: "O ABC é uma das melhores equipas de Portugal e da Europa. O ano passado
jogou a final da Challenge, ganhou as duas últimas Supertaças. Tem bons jogadores, pelo que vai ser
muito complicado para nós. Temos de ser o melhor Benfica e fazer um jogo muito completo, sem
cometer erros simples." O lateral do ABC, Nuno Grilo, também vai moralizado à Luz:"Ficámos
contentes, mas o jogo com o Sporting já passou. Agora queremos ganhar ao Benfica. O primeiro
impacto na equipa depois da lesão de Pedro Seabra, que faz falta a qualquer conjunto, está
ultrapassada, pois o Tomaz Albuquerque tem estado em excelente nível. Quando o Pedro voltar, a
equipa vai estar ainda mais competitiva". Siga-nos no Facebook e no Twitter.
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02:38 . Record
O lateral do ABC, Nuno Grilo, vai moralizado à Luz...
Por a.r. - Record
Benfica e ABC encontram-se hoje (19h30) na Luz, no clássico da 10.ª jornada, que tem a
particularidade de os centrais titulares das duas equipas se encontrarem a recuperar de lesões,
designadamente Tiago Pereira e Pedro Seabra, respetivamente das águias e dos bracarenses.Nada
que impeça a vontade do treinador dos encarnados, o espanhol Mariano Ortega, em bater um rival
direto, que vem de uma vitória frente ao Sporting e que põe em causa o 2.º lugar. Mas todos os
cuidados são poucos: "O ABC é uma das melhores equipas de Portugal e da Europa. O ano passado
jogou a final da Challenge, ganhou as duas últimas Supertaças. Tem bons jogadores, pelo que vai ser
muito complicado para nós. Temos de ser o melhor Benfica e fazer um jogo muito completo, sem
cometer erros simples."O lateral do ABC, Nuno Grilo, também vai moralizado à Luz:"Ficámos
contentes, mas o jogo com o Sporting já passou. Agora queremos ganhar ao Benfica. O primeiro
impacto na equipa depois da lesão de Pedro Seabra, que faz falta a qualquer conjunto, está
ultrapassada, pois o Tomaz Albuquerque tem estado em excelente nível. Quando o Pedro voltar, a
equipa vai estar ainda mais competitiva".
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§andebol

DR

Golo de Gilberto Duarte, em basculação

Jogo entre FC Porto e Ademar Leon

Nuno Fonseca conquistou foto do ano

Com uma imagem de Gilberto Duarte, no jogo da EHF Cup entre o FC Porto e
o Ademar Leon, o fotógrafo Nuno Fonseca venceu um concurso da federação internacional de andebol, ganhando um prémio monetário.
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Pode ver-se na internet em www.ehftv.com/int/video/2015-10-25-top-5-goals-round-6

Bracarense José Costa no top 5
da ronda da Liga dos Campeões
ANDEBOL

| Redacção |

O jogador de andebol bracarense
José Costa, formado no ABC e
que nesta época se transferiu do
Benfica para o Montpellier, de
França, apontou um dos golos
considerados entre os cinco melhores da sexta jornada da fase
de grupos da Liga dos Campeões da EHF, disputada neste
fim-de-semana.
O Montpellier, que disputa o
Grupo B, perdeu na Hungria,
no recinto do Pick Szeged por
um golo (28-27).

DR

José Costa, quando jogava no Benfica

É em queda e de costas para a
baliza que o pivot marca o golo

número três da sequência top 5
que pode ver-se na internet, em
www.ehftv.com/int/video/201510-25-top-5-goals-round-6.
Na mesma sequência dos melhores cinco golos desta ronda
pode ver-se também um golo de
Dzmitry Nikulenkau, do Meshkov Brest no jogo frente ao FC
Porto na Bielorrússia, que os
dragões perderam, por 34-27,
relativo à sexta jornada do grupo
C da Champions League.
O próximo jogo do FC Porto
nesta prova será no dia a 11 de
Novembro, frente ao Tatran Presov, na Eslováquia.
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Gala do desporto de braga no dia 2 de novembro, no teatro circo

Cinco eventos desportivos a votação

Campeonato da
Europa de Andebol
Universitário, a 36.ª
Rampa da Falperra,
Corrida de S. João, 37.ª
S. Silvestre, e Volta a Portugal em bicicleta, são os

O

eventos que estão a ser votadas para a Gala do Desporto de Braga, a realizar
no dia 2 de novembro, a
partir das 21h30, no Teatro Circo.
O Campeonato da Eu-

ropa de Andebol Universitário realizado entre os
dias 2 e 9 de agosto, nos
pavilhões desportivos da
Universidade do Minho e
Lamaçães, contanto com
mais de 24 equipas de

Universidades representativas de todo o continente europeu.
A 36.ª edição da Rampa da Falperra disputou-se
nos dias 16 e 17 de maio e
contou com a participação

de cerca de 140 pilotos,
tendo-se alcançado um
novo recorde da prova.
A Corrida de S. João,
integradas nas festas sanjoanianas de Braga, percorreu várias artérias ci-

tadinas, num total aproximado de 12 kms, juntamente com uma caminhada/corrida não competitiva de cerca de 5 kms.
Tornou-se a maior prova desportiva regular do
concelho com um total de
4.100 participantes.
Na Volta a Portugal em
bicicleta, após a chegada
de uma etapa em 2014,
Braga teve uma partida
em 2015, estando assim
mais uma vez presente no
mapa deste evento.
A 37.ª S. Silvestre de
Braga, disputada no dia
20 de dezembro, registou
a participação de quase
dois milhares de atletas.
Estes eventos estão,
desde ontem, a votação
no site do Município de
Braga. O vencedor será
distinguido na Gala a realizar no dia 2 de novembro, no Teatro Circo.
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Dois jogos outras tantas
vitórias de bola na mão

A

equipa de andebol sénior do Vitória mostrou a energia suﬁciente para levar de
vencidos os dois jogos em
que esteva envolvida este
ﬁm-de-semana.
A formação vitoriana,
orientada por António Santos, começou por deslocar-se, no sábado a Ílhavo, e
trouxe para Setúbal um
triunfo, por 28-23, numa
partida que acertou as contas da jornada 3 do Nacional
da 2º divisão – 1ª fase – Sul.
Motivados pelo resultado da véspera, e sem olhar
a cansaço, os andebolistas
vitorianos voltaram a en-

 DR 

Os seniores vitorianos venceram a dobrar para o campeonato

trar em campo ontem, no
Antoine Velge. O adversário foi o Alto do Moinho e
o desfecho foi nova vitória
para os sadinos, desta vez
por 20-17.

Concluídos os primeiros cinco jogos da prova,
o Vitória apresenta-se no
3.º lugar, com 13 pontos,
menos dois do que um
par de líderes.

Página 17

A18

ID: 61582748

24-10-2015

Tiragem: 10000

Pág: 31

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 13,20 x 7,23 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Andebol

FC Gaia visita Boavista e
Modicus defronta Fermentões
As equipas de Gaia inseridas na 2ª Divisão Nacional de Andebol jogam hoje
a quinta jornada. O FC Gaia deslocase à Escola Fontes Pereira de Melo para
defrontar, às 21h, o Boavista, ao passo
que o Modicus ruma ao Pavilhão Municipal Arquiteto Fernando Távora

para medir forças, a
partir das 17h30, com o
Fermentões.
Na última jornada, o
FC Gaia venceu o Fermentões por 27-24 e o Modicus perdeu com o Marítimo por 24-25.
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Andebol

Colégio de Gaia somou
quinta vitória consecutiva
Na última jornada, o Colégio de Gaia venceu o CaleLeça , por 31-21, e está na
liderança do Campeonato
Nacional da 1ª divisão,
acompanhado do Madeira
SAD com cinco vitórias em

cinco jogos disputados.
Hoje, a partir das 18h, as
colegiais recebem o Assomada e vão bater-se para
continuar a fazer o pleno.
Entretanto, as colegiais
iniciam a sua participação

na 3ª Eliminatória da
Challenge Cup, onde irão
defrontar o HIFK da Finlândia. O jogo da 1ª mão
está previsto para os dias
14/15 de novembro em
Gaia.
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Ma) Andebol
continua
sem vencer
Equipa treinada por Gustavo Castro somou a quarta derrota consecutiva, desta vez em casa, diante da equipa B do FC Porto. Início
de época esta a ser penoso.
REPORTAGEM DE

REDACÇÃO
Xico Andebol somou a quarta derrota consecutiva no início da 24 Divisão do Campeonato Nacional de Andebol. Em casa, a
jovem equipa comandada por Gustavo
Castro perdeu com o FC Porto B pela
margem mínima (27-28).
Com um início de jogo favorável ao
FC Porto B, em que os visitantes chegaram aos 3-6 e 5-7, o Xico Andebol conseguiu reagir e equilibrou a partida. Depois de um início um pouco desastrado
no ataque, chegou mesmo à vantagem
aos 9-7, com quatro golos sem qualquer
resposta dos portistas. O FC Porto B reagiu novamente e conseguiu passar para
a frente fruto também de ter conseguido quatro golos sem qualquer resposta
dos vimaranenses (9-11).
Até ao intervalo os portistas continuaram na frente, conseguindo uma
vantagem de três golos quase no final
da primeira parte (11-14), para no último minuto o Xico Andebol reduzir até
à diferença mínima. Assim, ao intervalo,
o marcador assinalava 13-14 para os
portistas.

XICO ANDEBOL

27

Fábio Macedo, José Santos (4), Rafael Macedo,
Pedro Correia (2), Carlos Abreu, Davide Pontes,
José Silva, Rui Oliveira (6), Luís Castro, Luís Sarmento (6), Paulo Abreu (1), Pedro Teixeira (2), José
Moreira, Rui Carvalho (1), André Ribeiro (1) e Alfredo Bravo (4)
T: GUSTAVO CASTRO

FC PORTO B

28

Leonel Fernandes, David Sousa, Rúben Ribeiro (5),
Nélson Almeida, Diogo Silva (4), Tomas Van-Zeller,
Miguel Salgado, Henrique Figueiredo, Gonçalo
Ferreira (7), Eduardo Mendonça (2), Diogo Coelho
(4), José Gomes (5), Felisberto Landim (1) e Tomás
Barbosa
T: TADEU MONTEIRO
LOCAL: Pavilhão do D.F. Holanda
Árbitros: Alberto Alves e Jorge Fernandes

A segunda parte começou muito
equilibrada, principalmente até aos 1818, para de seguida os vimaranenses andarem quase sempre atrás no resultado,
com muitas falhas técnicas, até que aos
56 minutos o marcador assinalava uma
igualdade a 26 golos.
Até final do jogo, o FC Porto B conseguiu adiantar-se para os 26-28, com o
Xico Andebol a continuar a cometer falhas técnicas. O máximo que conseguiu
foi reduzir para a diferença mínima quase a terminar o jogo, perdendo assim
por 27-28.
Acabou por ser um jogo mal disputado, com muitas falhas técnicas, muitas
ANDEBOL - 2a DIVISÃO
1 G. Stº Tirso
2 S. Bernardo
3 A. Devesa
4 Ac. S. Mamede
5 Estarreja
6 FC Gaia
7 FC Porto 'B'
8 Boavista
9 Fermentões A
10 S. Paio Oleiros
11 Marítimo
12 Nlódicus
13 Xico Andebol
14 Sanjoanense
4a jornada

4
4
4
4
3
3
4
4
4
4
2
4
4
4

4
3
3
3
3
3
2
1
1
1
1
O
O
O

O
1
O
O
O
O
O
O
O
O
1
O
O
O

O
O
1
1
O
O
2
3
3
3
O
4
4
4

Estarreja
- S.Paio Oleiros 26-20
S. Bernardo - Boavista
39-26
FC Gaia
- Fermentões
27-24
Xico Andebol - FC Porto B
27-28
Sanjoanense - Ac. S. Mamede 31-32
A. Devesa
- G. St42 Tirso
26-27
Módicos
- Marítimo
24-25
5° jornada
Estarreja
- S. Bernardos
Boavista
- FC Gaia
Fermentões - Módicos
FC Porto B - Sanjoanense
Ac. S. Mamede- A. Devesa
S. Paio Oleiros - G. St9 Tirso
Marítimo
- Xico Andebol
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dificuldades no ataque por ambas as
equipas, mesmo levando em atenção
as duas excelentes exibições dos guarda-redes, Luís Castro no Xico Andebol

e David Sousa no FC Porto. Destaque
para os seis golos de Luís Sarmento e
Rui Oliveira, os destaques na equipa em
termos de concretização.

Com este resultado, os vimaranenses do Xico Andebol continuam ao fim
de quatro jornadas sem conseguir qualquer ponto.

VENCIA POR TRÊS GOLOS AO INTERVALO

Fermentões permitiu reviravolta
e saiu de Gaia com uma derrota
Depois de ter começado bem a temporada, a equipa A do Fermentões somou a terceira derrota consecutiva, por
27-24, na casa do FC Gaia.
Após ter estado em vantagem ao
intervalo por três golos (11-14), o Fermentões fez uma segunda parte aquém
das expectativas e acabou por perder
por três golos de diferença (27-24).
Foi uma primeira parte de domínio
total dos vimaranenses que ao intervalo faziam jus à liderança no marcador.
Na segunda parte, o Fermentões
perdeu um pouco de "gás" e o marcador deu a volta para números inversos,
ou seja, o FC Gaia venceu por 27-24.
António Salgado e Luís Peixoto, com
cinco golos cada, cotaram-se como os
melhores marcadores do Fermentões
neste jogo.

tervalo já o marcador lhe era favorável
por 13-19, para no final se cifrar em 10
golos essa diferença (26-36).

FC GAIA

27

Daniel Paiva, Ricardo Santos (1), Hugo Melo
(2), José Santos (1), André Marinho (5), Cláudio
Moreira, Pedro Carvalho (2), António Osório, Pedro
Ribeiro (5), Marcos Bastos, Luís Gaivão (1), Tiago
Costa, Vasco Silva (2), João Martins, Pedro Garcia
(8) e João Alves
T: FRANCISCO TEIXEIRA

FERMENTOES

A equipa B do Fermentões, que
milita na 3? Divisão, perdeu por 26-36
com o Infesta. A equipa de S. Mamede
venceu com alguma naturalidade. Ao in-

24

Bruno Silva, Raúl Nunes, Tiago Cunha (3), Luís
Peixoto (5), Paulo Santos (3), Hélder Cunha, João
Carvalho, João Martins (3), António Salgado (5),
João Barbosa (1), Luís Martins, João Roque (1) e
Armando Silva (3)
T: JOSÉ VIEIRA
LOCAL: Pavilhão do FC Gaia
Árbitros: Nuno Marques e João Correia
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ANDEBOL

Sporting da Horta joga hoje com o Porto

O

Sporting da Horta inicia hoje uma semana difícil, onde defrontará os principais
candidatos ao título do Campeonato
Nacional de Andebol.
Hoje, a equipa da Eduardo Bulcão
defronta, pelas 20h00 dos Açores, o
Sporting Clube de Portugal, no Ginásio Clube Sul, casa emprestada
aos verdes de Alvaiade. Na próxima
quarta-feira, o Sporting da Horta
desloca-se ao norte do país para defrontar o Futebol Clube do Porto, que
ocupa o primeiro lugar da tabela classificativa. O jogo será às 20h00 dos
Açores e será disputado no Pavilhão
Dragão Caixa.
A data destes dois jogos teve que
ser alterada devido às competições
europeias. O jogo com o Futebol
Clube do Porto estava inicialmente
agendado para o Pavilhão da Horta
para o dia 19 de setembro, a contar
para a 42 jornada. A equipa do Porto
acabou por não se poder deslocar à
Horta devido à impossibilidade de
encontrar passagens aéreas. O jogo
foi então marcado para hoje e devido
aos compromissos do Porto na Liga
dos Campões foi necessário a inversão dos pavilhões, com o Sporting da
Horta a aceitar deslocar-se ao norte.
Já o jogo com o Sporting Clube de

4 •'''.:Z.>"2K
Sporting ataca semana terrível com os três grandes
Susana SilvalArQuivo

Portugal também sofreu alteração no
seu agendamento, tendo sido deslocado para o meio da semana também
por causa dos compromissos da equipa de Alvaiade para as competições
europeias.
Depois do jogo com o Porto, o
Sporting da Horta passará a ter apenas
um jogo em atraso com o AVANCA.
Um jogo da la jornada, inicialmente
agendado para o início de setembro

que acabou por não acontecer por
impossibilidade do Sporting da Horta se deslocar ao continente por fa Ita
de passagens aéreas. O jogo está agora
agendado para o dia 7 de novembro.
Depois de defrontar o Porto e o
Sporting, a equipa da Horta joga com
o Benfica no próximo sábado no Pavilhão da Horta, .
Jorge Rosa, vice-presidente do
Sporting da Horta para o andebol,

volta a sublinhar as dificuldades impostas pelo calendário, mas espera
que a equipa consiga superar-se nestes encontros, apesar de estar consciente de que se trata de confrontos
de grau de dificuldade elevado.
Para esta semana «terrível» o Sport ing cia Horta volta a não poder contar com o cubano Yosdany Ballard.
O jogador vai deslocar-se ao continente para realizar mais exames, com
o objetivo de se perceber melhor a
gravidade da lesão.
Quem também não poderá ajudar o Sporting da Horta é o jovem
Bernardo Rosa, jogador oriundo da
formação, devido a unia lesão numa
mão que o fará para r du ran t e a lgumas
semanas.
O vice-presidente do Sporting
está confiante que depois de ultra passacla esta fase di fícildo calendário
a equipa possa recuperar os pontos
perdidos e ocupar o lugar na tabela
que melhor se conforma com a sua
história e com a valia da equipa.
Para a próxima semana chega à
Horta o último reforço do Sporting.
Trata-sedo brasileiro Ramon Oliveira, um lateral direito que vem para
dar mais soluções à equipa nesta posição. ■
Fernando Lemos
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ANDEBOL

Semana terrível
para o Sporting
A equipa da Eduardo Bulcão defronta
esta semana os principais candidatos
ao título. > 4
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Andebol q Por 26-20

CDC Oleiros perde em Estarreja
O CDC Oleiros foi derrotado
no sábado em Estarreja por 26-20
em jogo da quarta jornada da II
Divisão Nacional.
Numa primeira parte equilibrada a equipa da casa usou de ataques prolongados até ao limite do
jogo passivo para então tentar sofrer falta para aproveitar os livres
de nove metros e só então rematar
à baliza. A equipa de S. Paio de
Oleiros deparava com um sistema
defensivo do Estarreja que tentava

ser profundo para cortar as linhas
de passe mas era permissível face
às diagonais dos atacantes. Ao
intervalo o marcador exibia 13-12.
O início da segunda parte foi
complicado para a equipa de S.
Paio de Oleiros que teve de enfrentar uma equipa do Estarreja com
linhas defensivas mais recuadas
e a sair ao portador da bola com
mais agressividade o que que
criou muitas dificuldades ao ataque Oleirense que não conseguiu

reagir a tempo às alterações do
jogo, sofrendo através de ataques
rápidos vários golos. Em poucos
minutos o Estarreja conseguiu
uma vantagem de 6 golos e já
pouco mais havia a fazer para inverter a tendência do marcador. A
vitória pendeu para a equipa que
apesar de não ter muitas soluções
no ataque conseguiu ganhar o jogo
na defesa valendo-se da vontade
férrea, do querer imenso e da atitude guerreira.
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Andebol -1.a Div, Nac.: AC Fafe
, 16 - FC Porto,34

Equilíbrio desfeito
na segunda parte
Ricardo Castro
desporto@noticiasdefafe.com

Apôs a derrota na Madeira, o Andebol Clube de Fafe averbou novo desaire esta quarta-feira diante do FC
Porto, por 18-34, em jogo
antecipado da 8.a jornada. A
equipa de José Antônio Silva bateu-se bem na primeira
parte, mas foi incapaz de bater o pé aos campeões nac iona is na segunda meia hora.
O início de jogo, equilibrado, mostrou um Fafe à a Itura do desafio. O Porto marcou primeiro, esteve sempre
em vantagem, mas a diferença nunca ultrapassou os dois
golos nos primeiros dez minutos. Contudo, com menos
erros e mais eficácia até ao
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intervalo, os "dragões" chegaram à vantagem de cinco
golos no regresso aos balne-

ários (10-15).
Na segunda parte, o Porto entrou ao ataque e a van-

tagem dilatou com o decorrer do tempo. Aos 35', o marcador assinalava 12-19 e aos
40', 14-22. Apôs chegar aos
15 golos - num grande aéreo
de Dario Andrade - o Fafe
esteve vários minutos sem
marcar e viu os visitantes
chegarem aos 15-29.0 Porto
encontrou mais espaços para marcar, os fafenses erraram em algumas ações ofensivas e o desnível no marcador aumentou até ao apito
final.
O jovem João Fernandes,
dos jogadores em maior evidênc ia no Fafe, foi o melhor
marcador do jogo, com seis
golos. Gustavo Rodrigues e
Michal Kasal foram os melhores da equipa de Ricardo
Costa, com cinco tentos cada.
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*Andebol
AC Fafe dá luta mas não
consegue ganhar
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Andebol -1.a Div. Nac.: Madeira SAD, 36 - AC Fafe, 29

Resultados não condizem
com as exibições
Deslocação difícil à Madeira para defrontar a equipa do Madeira SAD, por parte do AC Fafe, que depois de
a meio da semana ter jogado
na Maia contra o Águas Santas, num jogo em que saiu
derrotado pela margem mínima, com muitas queixas à
arbitragem de então, este
era um jogo que se previa de
desfecho pouco favorável
aos fafenses.
Mas como não há vencedores antecipados, tendo a equipa comandada pelo Prof. José António Silva,
até ao momento, se exibido com muita determinação
e propósito, com os resultados equilibrados, mesmo
com uma classificação não
de acordo com essas mesmas exibições.
O jogo iniciou-se com
muito equilíbrio até aos 32, para a equipa madeirense se adiantar um pouco até
aos 6-3.
Nessa altura decorriam
14m18s, o técnico Prof. José António Silva solicita um
Time Out, pois a equipa não
reagia no ataque.
O Madeira SAD no reatamento faz o 8-4, parecia
querer resolver depressa o
jogo, mas o AC Fafe logo retoma e reduz para 9-7, entra
assim novamente na disputa
do jogo e resultado.
Continuando os fafenses ainda conseguem che-

gar à diferença mínima, aos
10-9 e 11-10.
De seguida o Madeira
SAD consegue nova vantagem de 3 golos 14-11, mesmo reduzindo de imediato
14-12, o AC Fafe não consegue suster o ímpeto dos comandados de Paulo Fidalgo
e o marcador passa a acusar
17-12.
Até final destes 30 minutos iniciais há mais um golo para cada equipa, pelo que
o resultado ao intervalo á de
18-12, a favor da equipa do
Madeira SAD.
A 2.3 parte começou com
um golo da equipa local 1912, com a AC Faf e a parecer
querer retificar um pouco o
resultado ao intervalo, assim
faz o 19-14, para de imedia-

to o Madeira SAD criar vantagem de 8 golos 22-14.
O Madeira SAD ainda
consegue ampliar a vantagem para 9 golos aos 24-15,
mas lentamente e progressivamente o AC Fafe reduz
até aos 26-21, 5 golos de
desvantagem.
O técnico Paulo Fidalgo
solicita então um Time Out,
decorriam 41m46s, a equipa parecia estar a perder um
pouco de folego.
Com esta paragem a
equipa visitada consegue
retomar a diferença e o marcador evolui de forma que
chega aos 28-21 e 30-23,
para a seguir ating ir pela primeira vez os 10 golos de diferença 34-24.
O técnico Prof. José An-

tónio solicita um Time Out,
decorriam 49m21s, com esta paragem o AC Faf e até final consegue reduzir a diferença para 7 golos, dando
maior realismo ao resultado,
assim 36-29 foi o marcador
final desta partida entre madeirenses e fafenses.
No Madeira SAD há a realçar os 10 golos de Nelson
Pina e os 7 de Cláudio Pedroso, enquanto no AC Faf e
Diogo Frazão com 7 golos e
Dario Andrade com 6 foram
os melhores marcadores.
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ANdEbOL

Clã Kostetskyy brilha
em campo
Tatiana Meirinho
g Yuriy kostetskyy é um jogador
veterano de 43 anos, natural da
Ucrânia, que representa o Sporting da
horta no nacional de andebol.
Na última jornada, na deslocação à
Maia, para defrontar o iSMAi, foi a
vez de Evgeniy Kostetskyi , filho de

Yuriy se apresentar à equipa
Faialense.
O Sporting da horta recebeu o
novo reforço, Evgeniy, que se estreou
no campeonato de andebol mais
importante de Portugal.
O novo reforço fez a formação nas
escolas do Sporting da horta, e atualmente estuda em lisboa.
dr

sPOrTING CLUbE dA HOrTA Pai e filho defrontam juntos o IsMAI
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CAMPEONATO FIdELIdAdE ANdEbOL 1

SCH não consegue
vencer equipa minhota
Maria José silva
g Foram nove os golos que separaram o SCh da equipa do Minho
no jogo de sábado no Pavilhão da
horta. Ao intervalo a diferença era
de 3 golos, mas, no retomar do
segundo tempo a dicotomia agravou-se e, sem conseguir recuperar,
o SCh chegou ao final do jogo a
perder por 25-34.
O Futebol Clube do Porto venceu
este fim de semana o Sl Benfica
por 30-25 e é a partir de agora a
única equipa cem por cento vitoriosa neste campeonato, em jogo da
sétima jornada do Campeonato

dr

ANdEbOL Plantel do sCH para a época 2015/2016

Fidelidade Andebol 1.
O Avanca jogou em casa com o
Maia e venceu por 28-22. Já o
Passos
Manuel
recebeu
o
Belenenses e ganhou por 24-20.

Este domingo, disputou-se, por
antecipação, a partida entre
Madeira SAD e Andebol Clube de
Fafe, já da nona jornada. O Madeira
Sad venceu o AC Fafe por 36-29.
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ANDEBOL CLUB DE LAMEGO DISTINGUIDO
COM PRÉMIO DE MÉRITO MUNICIPAL
O "enorme serviço prestado
ao andebol português, constituindo-se como polo de desenvolvimento numa região onde é
difícil oferecer alternativas
desportivas de qualidade" foi
uma das razões invocadas pela
Câmara Municipal de Lamego
para fundamentar a atribuição
da Medalha de Mérito Municipal - Grau Ouro ao Andebol
Club de Lamego. Uma distinção
que ganhou um simbolismo
especial porque foi entregue aos
seus dirigentes durante a gala
que celebrou o 25° aniversário
desta coletividade que desenvolve uma política desportiva
"toda virada em prol de jovens
atletas".
Fundado em outubro de
1990, o Andebol Club de Lamego junta-se assim a outras instituições culturais e desportivas

locais que viram a excelência do
seu trabalho reconhecido publicamente por este Município. A
deliberação municipal realça,
sobretudo, a "capacidade demonstrada no setor da formação,
expressa na conquista de um
vasto número de títulos nas
categorias, minis masculino,

infantis masculinos, iniciados
femininos e masculinos, juvenis
femininos e masculinos, juniores masculinos e seniores masculinos". Francisco Lopes, Presidente da autarquia, entregou a
António Manso, fundador e
Presidente da Direção do Andebol Club, este galardão pe-

rante centenas pessoas - dirigentes, jogadores e massa associativa-, que lotaram por
completo o magnífico Teatro
Ribeiro Conceição. "Passados
25 anos, estamos seguros do trabalho que desenvolvemos. Somos hoje uma referência tanto a
nível regional como nacional",
enfatiza António Manso.
O programa de comemorações do aniversário do
Andebol Club de Lamego incluiu ainda a apresentação pública do livro "Do sonho à realidade — 25 anos de História", da
autoria de Jorge Almeida, a
inauguração da ampliação da
sede da associação e a celebração de uma missa no Santuário de Nossa Senhora dos Remédios, presidida por D. António Couto, Bispo da Diocese
de Lamego.
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