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A1

  Tiragem: 52787

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 34

  Cores: Cor

  Área: 16,97 x 5,15 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 32455598 26-10-2010

Página 1



A2

  Tiragem: 130000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 15

  Cores: Cor

  Área: 8,76 x 15,09 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 32455275 26-10-2010

Regresso
ao passado
Portugal quer voltar a mar-
car a presença num Euro-
peu de andebol, o que não
acontece desde 2006. Para
conseguir ir à Sérvia em
2012, seria importante que
a selecção entrasse na fase
de apuramento com o pé
direito e vencesse amanhã,
em Celje, a Eslovénia.

O seleccionador nacio-
nal de andebol, o sueco
Mats Olsson, confessa que
desconhece “como a Eslo-
vénia vai jogar”. Porém,
tem esperança que o traba-
lho desenvolvido no estágio
que decorreu em Rio Maior
seja suficiente para trazer
para Portugal a vitória.

“Temos de estar prepara-
dos para vários tipos de ata-
que, abordamos algumas
possibilidades tácticas, mas

não sabemos como a Eslo-
vénia vai jogar. O estágio
correu bem, acho que esta-
mos bem preparados e es-
pero que seja suficiente
para conseguir a vitória na
Eslovénia”, explicou Olsson
à agência Lusa. LUÍS CARMO

Portugal vai defrontar a Eslovénia
Começa o apuramento para o Euro

Grupo 3

Eslovénia-Portugal

Amanhã
Portugal-Polónia

Domingo, Portimão
Portugal-Ucrânia

9/3/2011
Ucrânia-Portugal

12 ou 13/3/2011
Portugal-Eslovénia

8 ou 9/6/2011
Polónia-Portugal

11 ou 12/6/2011
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A3

  Tiragem: 20000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 17

  Cores: Cor

  Área: 23,37 x 9,66 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 32455988 26-10-2010

Portugal defronta amanhã Eslovénia

Olson espera que Seleção esteja preparada
O selecionador de andebol de 

Portugal disse ontem esperar que a 
preparação da equipa, sem tempo 
para muitos detalhes, seja suficien-
te para vencer na estreia da fase de 
qualificação para o Campeonato 
da Europa de 2012.

“Tocámos em tudo o que tí-
nhamos de tocar. Penso que es-
tamos preparados, apesar de não 
termos tido tempo para treinar 
todos os detalhes”, afirmou Mats 
Olsson.

Após cinco dias de estágio, a 
equipa das «quinas» viajou on-
tem para Lisboa e ruma, hoje, 
para Celje, onde vai defrontar, na 
quarta feira, a Eslovénia, a partir 
das 20h15 (19h15 hora de Lis-
boa).

“Temos de estar preparados 
para vários tipos de ataque, 
abordamos algumas possibili-
dades táticas mas não sabemos 
como a Eslovénia vai jogar”, fri-
sou Olsson.

Depois da deslocação à Eslové-
nia, a seleção portuguesa recebe 
a seleção polaca, no próximo do-
mingo, às 17h00, em Portimão.

Nesta «poule», de que se apu-
ram os dois primeiros para dis-
putar na Sérvia a fase final do 
Euro2012, Portugal tem como 
adversário a Ucrânia, que vai en-
contrar, em dupla jornada, em 
março de 2011, antes dos reen-
contros, em junho, com eslove-
nos e polacos.andebol. Mats Olsson         

DR 
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A4

  Tiragem: 129156

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 32

  Cores: Preto e Branco

  Área: 5,00 x 6,16 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 32456019 26-10-2010
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A5

  Tiragem: 129156

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 32

  Cores: Preto e Branco

  Área: 5,14 x 5,99 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 32456001 26-10-2010
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A6

  Tiragem: 129156

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 31

  Cores: Preto e Branco

  Área: 21,55 x 26,43 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 32455970 26-10-2010
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A7

Jornal da Madeira   Tiragem: 6500

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 29

  Cores: Cor

  Área: 6,55 x 10,31 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 32438498 25-10-2010

ACONTECE HOJE
FUTEBOL
• MARÍTIMO, NACIONAL e UNIÃO/SAD ficam a conhecer os
adversários da 4.ª eliminatória da Taça de Portugal, 12h00,
sede da FPF, em Lisboa.
• Curso de Treinadores de Futebol UEFA Basic - II Nível, época
2010/2011, organizado pela Associação de Futebol da Ma-
deira (AFM), até dia 31 de Janeiro.
• Treino do Marítimo, 16h00, Santo António.
• Treino do Nacional, 17h00, Choupana.
• Selecção Nacional Sub-16 no Torneio Internacional Vale do
Marne, em França. Hoje, jogo com a Noruega.
MOTOCICLISMO
• Inscrições para a 6.ª e última prova do Campeonato da Ma-
deira de Cross Country 2010, até hoje.
DIVERSOS
• O Centro Comercial Dolce Vita Funchal recebe uma exposi-
ção fotográfica e uma prova virtual de Aeromodelismo, pro-
movidas pelo Aeroclube da Madeira, até sábado.
• Exposição alusiva ao Centenário do Club Sport Marítimo,
nas instalações da Universidade da Madeira (UMa), nos Arcos
da Reitoria, na Rua do Castanheiro, até quarta-feira.
BODYBOARD
• Os internacionais Rita Pires e Luís Pereira estão na Madeira
para surfar e captar imagens para o seu programa “A onda da
Rita”, até hoje.
PATINAGEM DE VELOCIDADE
• Andreia Canha (CDR Prazeres) participa no Camp. do
Mundo de atinagem de Velocidade, na Colômbia, até hoje.
ANDEBOL
• Selecção Nacional Sénior masculina prepara Qualificação ao
Euro2012.
VELA
• Inscrições para o Grande Prémio de Windsurf do Porto
Moniz, até quinta-feira.
• “Rallye Des Îles Du Soleil” (sete catamarans e 15 monocas-
cos) estão em direcção ao Brasil/Amazónia.
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A8

Jornal da Madeira   Tiragem: 6500

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 29

  Cores: Preto e Branco

  Área: 6,70 x 11,07 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 32438535 25-10-2010

Andebol: Marítimo
apura-se na Taça
O Marítimo apurou-se para a 3.ª eliminatória
da Taça de Portugal, em Andebol sénior
masculino, mercê da vitória, em Santo Antó-
nio, sobre a formação açoriana do CD Ma-
rienses, por 38-27. A superioridade
“verde-rubra” foi inquestionável, tendo
mesmo chegado à vantagem de 11-1. Ao in-
tervalo, os madeirense venciam este dérbi
insular por 22-11. Marítimo, que milita na 2.ª
Divisão, que confirmou o favoritismo diante
do conjunto açoriano, a disputar o 3.º esca-
lão nacional. Pelo Marítimo, alinharam e mar-
caram: Tiago e Jorge Ladeira; António
Franco (5), Diogo Brasão (2), José França (3),
Sérgio Andrade (3), Timóteo Castro (3), Paulo
Moura, (2) José Castro (7), João Teixeira (10),
Bruno Mendes (2) e Rui (1). Na 3.ª eliminató-
ria da Taça de Portugal 2010/11, os “verde-
rubros” recebem a visita do Zona Azul
(equipa de Beja), no próximo dia 1 de No-
vembro, às 17h00.
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A9

Fed.Andebol inconformada com ilegalidade dos estatutos da FPF
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 25-10-2010

Meio: Rádio Sim.pt

URL: http://www.radiosim.pt/informacao_detail.aspx?ContentId=125707&AreaId=2&pagina=1
&pagina=1

 

25-10-2010 18:28:24

 

 A Federação Portuguesa de Andebol (FPA) não se conforma com a diferença de tratamento entre o

futebol e as restantes modalidades, por parte da Secretaria de Estado da Juventude e Desporto.

 

 Em causa, recorde-se, está a adequação dos estatutos ao novo Regime Jurídico das Federações

Desportivas (RJFD). O futebol, via Federação Portuguesa de Futebol (FPF), vive na ilegalidade e não

sofre consequências, enquanto as outras federações estão em cumprimento total da lei.

 

 Pedro Feist, presidente da Assembleia-Geral da FPA, enviou uma exposição a Laurentino Dias e exige

equidade no tratamento às demais federações, numa entrevista concedida a Bola Branca.

 

 "Para mim, estava bem e não era preciso mexer mas compreendo que quem dirige o desporto

pretenda um outro modelo. O que não posso aceitar é que haja uma federação que tivesse esta

situação irregular quando se ouve vários agentes da área do futebol criticarem as eleições com um

mesmo figurino e não serem alvo de sanções no que diz respeito à Lei de Bases. Do nosso ponto de

vista, isso não é aceitável quando as outras modalidades foram obrigadas a cumprir prazos muito

rigorosos sob o risco de serem punidas", começou por criticar.

 

 Desta forma, Pedro Feist aguarda por uma resposta satisfatória da parte do Secretário de Estado da

Juventude e Desporto, mas não evita tirar, desde já, algumas conclusões políticas.

 

 "Não consigo evitar algumas conclusões políticas que tiro disto. Não gostava de ir mais longe e pensar

em nada que ultrapassasse o que já está feito e que é extremamente grave", concluiu.
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A10

Setubalense (O)   Tiragem: 6300

  País: Portugal

  Period.: +2 por Semana

  Âmbito: Regional

  Pág: 8

  Cores: Preto e Branco

  Área: 8,78 x 7,45 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 32445215 25-10-2010

Andebol: Taça de Portugal

Vitória segue em frente
com naturalidade
Anteontem à tarde, no Pavilhão Antoine Velge, o Vitória recebeu
e bateu o Oriental de Lisboa pela expressiva marca de 37-15 em
jogo a contar a para a segunda eliminatória da primeira fase,
Zona Sul, da Taça de Portugal. A partida começou enredada para
os setubalenses mas, gradualmente, estes cimentaram a sua su-
perioridade face ao adversário que milita na III Divisão nacional.

A Taça de Portugal prossegue no dia 1 de Novembro, com a
presença de seis equipas na Zona Sul, e o Vitória defronta em
Setúbal, pelas seis horas da tarde, a formação do Passos Manuel,
«colega» na II Divisão. Os outros jogos são: ADC Benavente-Giná-
sio do Sul e Marítimo do Funchal-Sona Azul de Beja.
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A11

Correio do Minho   Tiragem: 8000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 17

  Cores: Preto e Branco

  Área: 6,24 x 29,93 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 32442842 23-10-2010

BOM DIA

Será, certamente, curto e
facilmente ultrapassável,
mas não deixa de causar al-
guma curiosidade o facto dos
dos dois maiores emblemas
desportivos da cidade de
Braga estarem num impasse
directivo. Para consumo in-
terno são compreensíveis as
tomadas de posição (desejo
de ver reunidos mais apoios),
mas a verdade é que para o
exterior a imagem que passa
é algo diferente, e não neces-
sariamente a mais positiva.

E o mais incrível, não é por
estarem na mó de baixo, que
normalmente leva as pessoas
a fugir a sete pés. Bem pelo
contrário, sobretudo o Spor-
ting Clube de Braga que res-
pira saúde a todos os níveis,
estrutural, desportivo e fi-
nanceiro. O mérito do presi-
dente António Salvador é
categórico e dispensa mais
qualquer tipo de adjectivos.
No ABC de Braga, numa di-
mensão/realidade algo dife-
rente, e com recursos subs-
tancialmente inferiores, o
trabalho desenvolvido pelo
presidente Luís Teles tam-
bém salta à vista.

A continuidade de António
Salvador, no SCB, e de Luís
Teles, no ABC, parecem in-
discutíveis, e imbatíveis nas
urnas. Mas não deixa de
causar também algum espan-
to, ou não, o simples facto de
não surgir listas alternativas
de associados, para, no míni-
mo, se discutir ideias em prol
do melhor para os clubes.
Por outro lado, a actual situa-
ção do país não convida a
grandes aventuras, e a expe-
riência de quem já está no
comando é determinante pa-
ra ajudar a passar esta crise.

Impasse nos
dois maiores
emblemas
da cidade        

Miguel
Machado
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A12

Jornal de Leiria   Tiragem: 15000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 41

  Cores: Preto e Branco

  Área: 19,66 x 9,47 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 32415162 21-10-2010

O Colégio João de Barros dis-
puta no próximo fim-de-
-semana, frente às vice-cam-
peãs francesas, a segunda ron-
da da Taça EHF, competição
europeia de andebol feminino.
A novidade é que as duas mãos
vão ser disputadas em terras
gaulesas. “Por questões finan-
ceiras”, já que a passagem à pró-
xima ronda é “pouco provável”,
a turma do concelho de Pom-
bal acedeu fazer em casa do
adversário ambas as partidas

frente ao Le Havre HAC Hand-
ball, uma das grandes potências
da modalidade a nível europeu.

Segundo o técnico Paulo Félix
esta solução tem como objec-
tivo poupar algum dinheiro
numa altura de ‘vacas magras’.
“O ano passado, ao passarmos
uma eliminatória, gastámos mui-
to. Esta época, como os objec-
tivos competitivos praticamen-
te não existem, optámos por
esta via”. O Le Havre vai então
pagar as despesas da comitiva

do concelho de Pombal, que terá
apenas de dispender a verba dos
bilhetes de avião de Lisboa até
ao aeroporto de Orly, em Paris,
e do regresso.

A qualidade do adversário
não deixa efectivamente gran-
de margem de manobra ao trei-
nador. O sorteio não foi nada
meigo. Vice-campeão francês
nas últimas quatro temporadas,
o Le Havre conta no seu plan-
tel com dez jogadoras estran-
geiras, entre as quais a guarda-

redes portuguesa Daniela Perei-
ra, e foi eliminada o ano pas-
sado nas meias-finais desta mes-
ma competição pelas dinamar-
quesas do Randers HK, que viriam
a vencer a prova. Os jogos estão
marcados para sábado, às 20
horas, e domingo, às 18 horas.
“Sabemos que é muito difícil,
mas queremos trazer uma expe-
riência positiva num ambiente
que vai ser uma novidade para
grande parte das atletas.” �

MS

Equipa de andebol de Meirinhas disputa Taça EHF com o Le Havre

Poupança leva João de Barros a jogar 
as duas partidas europeias em França
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A13

Jornal de Leiria   Tiragem: 15000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 43

  Cores: Preto e Branco

  Área: 4,81 x 5,12 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 32415211 21-10-2010

Andebol

Sismaria 
joga Taça
Disputa-se sábado, pelas 18 horas,
no Pavilhão da Gândara, o jogo a
contar para a segunda eliminató-
ria da Taça de Portugal em ande-
bol feminino, entre o AC Sisma-
ria e o São Paio de Oleiros. �
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A14

Jornal do Algarve   Tiragem: 11500

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 24

  Cores: Cor

  Área: 15,27 x 4,12 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 32411270 21-10-2010
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A15

Mensageiro (O)   Tiragem: 3000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 15

  Cores: Preto e Branco

  Área: 13,95 x 10,12 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 32393253 21-10-2010

Dois jogos, duas vitórias 
e o 1.º lugar – único que per-
mitia seguir para a terceira 
ronda da prova europeia. O 
apoio dos adeptos, no novo 
Pavilhão do Souto da Car-
palhosa, foi determinante 
para a equipa leiriense 
ultrapassar as inglesas do 
Great Dane London (32-19) 
e as gregas do A.S.A. Thessa-
lonikis (36-25). Na próxima 
fase irá defrontar a Stopinu 
N.H.K. (Letónia). Pe

dr
o 

Jer
ón

im
o

Foto-reportagem em www.omensageiro.com.pt

Andebol | Juve Lis segue para a próxima ronda

Pleno na Challenge Cup 
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A16

Notícias da Covilhã   Tiragem: 20000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 23

  Cores: Preto e Branco

  Área: 9,46 x 22,57 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 32399395 21-10-2010

Município e Federação assinam protocolo de colabo-
ração

AnDEBOl

Fornos de algodres assina 
parceria com Federação

A Câmara Municipal 
de Fornos de Algodres

e a Federação de Andebol 
de Portugal assinaram na 
passada quinta-feira, 15, 
um protocolo de colabora-
ção com o objectivo im-
plementar o andebol no 
concelho, inicialmente 
durante duas épocas.

Este projecto têm por 
finalidade, no espaço de 
quatro anos, tornar “o 
andebol numa referência 
no concelho de Fornos de 
Algodres, participando 
em todas as competições, 
inclusivamente as de 
âmbito nacional” afirma 
a autarquia.

A Câmara Municipal 
irá assegurar e garantir 
o apoio à modalidade, atra-
vés de técnicos de Edu-
cação Física contratados 
e a nível Técnico, garan-
tir uma maior qualifi-
cação dos treinadores e 
monitores, promovendo 
alguns cursos de treina-
dores e seminários. Esta-
belece o protocolo que, de 
igual forma, a existência 
de um coordenador técni-
co, que têm por função 

coordenar e fazer evoluir 
os seus colegas, por forma 
a ser implementada uma 
estratégia de evolução 
em todos as camadas de 
uma forma homogénea, de 
maneira que não exis-tam 
dificuldades na tran-sição 
de escalão para es-calão, 
pois só assim exis-tirá um 
assimilar de conteúdos 
técnico - tácti-cos mais 
naturais ,  permi- t i rá 
uma maior fidelização de 
atletas, e o traçar de uma 
linha de rumo, por forma 
a conseguir resulta-dos a 
nível desportivo.  

O protocolo assinado tem 
como principal objecti-vo a 
realização de um “Plano 
de Desenvolvimen-to do 
Andebol no Conce-lho de 
Fornos de Algodres” e 
as duas entidades com-
prometem-se a cooperar 
para a realização de um 
conjunto de acções que 
possibilitem a promoção 
e prática do andebol à 
população jovem do con-
celho de Fornos de Al-
godres. 
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A17

Audiência   Tiragem: 15000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 19

  Cores: Cor

  Área: 15,66 x 6,73 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 32435590 20-10-2010
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A18

Gazeta do Interior   Tiragem: 5000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 21

  Cores: Cor

  Área: 28,21 x 23,20 cm²
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A ADA encarava o encontro
com o SIR 1º de Maio, com a
esperança de poder somar a
primeira vitória da época, após
um início de campeonato,
onde somava por derrotas os
quatros jogos realizados.

Talvez fruto de alguma
ansiedade a formação o-
rientada por José Curto entrou
na partida muito nervosa, fa-
lhando na finalização e permi-
tindo que o conjunto da Mari-
nha Grande fosse pro-
gressivamente ganhando al-
guma vantagem no marcador.

Durante toda a primeira
parte a equipa da casa exibiu-
se abaixo daquilo que pode e
sabe fazer nomeadamente em
termos ofensivos.

Demasiado dependentes
da eficácia de Luís Gama, os
azuis e brancos sentiam mui-
tas dificuldades para travar a
meia distância de Carlos Arri-

mar (13 golos), que foi de longe
o atleta mais perigoso dos visi-
tantes. Foi por isso natural que
no final dos primeiros trinta
minutos o resultado (11-15)
favorável ao 1º de Maio casti-
gava a fraca exibição realizada
pelo emblema de Castelo
Branco.

ADA regressou com espírito
vencedor

Conscientes de que seria
necessário outra atitude para
dar a volta aos acontecimen-
tos, os jogadores da ADA re-

gressaram dos balneários com
outra dinâmica.

A desvantagem dos visi-
tantes foi-se diluindo e a meio
da segunda parte já a Al-
bicastrense tinha conseguido
igualar o marcador.

Foi uma fase do jogo onde
a eficácia da primeira linha
quase sempre com a as-
sinatura de Luís Gama (13 go-
los) foi bem acompanhada pe-
las entradas na zona do pivot
de Jonatas Valente (5 golos) e
Maximiano Ribeiro (3 golo).
Mérito também para uma mai-

ANDEBOL | ALBICASTRENSE 27 – SIR 1º DE MAIO 27

Reacção da ADA só deu para
chegar  ao empate
A vitória só não
aconteceu, porque
os azuis e brancos
desperdiçaram
um livre de sete
metros na última
jogada do
encontro

Pedro Sobral

Albicastrense: Pedro Mendes, José
Carlos, Bruno Roberto (2), Luís Gama
(13), Jonatas Valente (5), Maximiano
Ribeiro (3), Eduardo Xavier, Ricardo
Roberto, Luís Robalo (1), Filipe
Pereira (1), Gonçalo Coelho, João
Silva (1) e João Romão (1)
Treinador: José Curto

SIR 1º de Maio: Ruben Santos, João
Sousa, João Monteiro (2), Filipe
Nunes (1), Bruno Figueiredo (5),
Bruno Nunes (1), Tiago Almeida (2),
Pedro Gomes (1), Carlos Arrimar (13),
João Mendes e André Ramos (2)
Treinador: António Santos

Árbitros: André Santos e César
Serrote de Portalegre

Ficha
Pavilhão Municipal de Castelo Branco

Albicastrense .............. 27

SIR 1º de Maio ............. 27
or consistência no sector de-
fensivo onde Pedro Mendes e
José Carlos estiveram em pla-
no de evidência. Contudo nes-
ta fase muito por precipitação
na hora do remate, a ADA per-
deu várias oportunidades de
aumentar a vantagem e muito
provavelmente de poder
escrever outra história sobre
este jogo.

Com o equilíbrio a pre-
valecer, a partida conheceu
uma recta final de grande
dramatismo, em especial no
último minuto onde o 1º de

Um empate que por aquilo
que as duas equipas pro-
duziram acaba por ser um re-
sultado justo, mas que
naturalmente e pela forma
como aconteceu acaba por ter
um sabor amargo para a ADA.

A equipa de arbitragem de
Portalegre realizou um tra-
balho que sem estar isento de
erros não teve influência no
resultado.

Agora o campeonato vai
parar uma semana e na
próxima jornada que se realiza
no dia 30 de Outubro a Al-
bicastrense defronta a
Académica em Coimbra.

Maio converteu um livre de
sete metros que na altura valeu
o empate (27-27), mas que
pouco depois podia ter sido
desfeito caso Luís Gama tivesse
aproveitado uma situação
idêntica na última jogada da
partida.

Um lance onde é justo
atribuir mérito ao guardião da
Marinha Grande e onde de
forma alguma se pode colocar
em causa o atleta Albi-
castrense que voltou a ser de
longe o melhor marcador da
equipa.

A desvantagem dos visitantes foi-se diluindo e a meio da segunda parte surgiu o empate
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JOSÉ PAIVA | FORNOS

O Município de Fornos de Al-

godres vai implementar a prática do

andebol nas actividades extra-curri-

culares que proporciona aos alunos

do 1º Ciclo no seu concelho.

Para que o gosto pela moda-

lidade e a prática desportiva

possam resultar com a eficácia

que se pretendem, a Câmara de

Fornos assinou na semana pas-

sada um protocolo de colabora-

ção com a Federação de Andebol

de Portugal.

O objecto, para já, passa pela

realização de um Plano de Desen-

volvimento do Andebol no conce-

lho de Fornos de Algodres, e se

tudo correr bem perspectiva-se

que dentro de dois anos possa co-

meçar a ser pensada a criação de

uma Escola de Andebol em For-

nos de Algodres.

Para o presidente da Federa-

Autarquia assinou protocolo de colaboração com Federação de Andebol de Portugal

Município de Fornos aposta no Andebol
ção de Andebol, o projecto é “de

extrema importância”, até porque

“é na base que os projectos se fa-

zem”. Salientando a importância

do desporto mas também dos es-

tudos, Henrique Torrinha fez sa-

ber que dos 16 atletas que com-

põem a Selecção de Andebol, 15

andam na universidade, e o único

que não anda é apenas porque

“tem ainda 17 anos”. O presiden-

te da Federação referiu ainda que

um atleta que não tenha avaliação

positiva nos estudos “não é con-

vocado”, deixando a mensagem

de que há mais vida para além do

desporto e é na escola que está o

futuro.

A vice-presidente da Câmara

de Fornos de Algodres, Isabel

Santos, diz que “é com o espírito

de valores, de confiança e disci-

plina, que se coloca a semente em

cada criança para que dê uma boa

planta”, e por isso também a

aposta da autarquia no desporto

para que “os nossos jovens não se

deixem destruir com outras activi-

dades mais mórbidas”.

Isabel Santos disse que se tor-

na importante “apoiar boas inici-

ativas”, e vincou que o desporto

não se limita a uma única modali-

dade desportiva.

Incentivar a prática de
andebol

O andebol vai agora começar

a chegar aos alunos do 1º Ciclo do

concelho de Fornos de Algodres,

com eventos junto dos mais pe-

quenos. “Procuraremos incentivar

a prática do andebol, nas activida-

des extra-curriculares, e promove-

remos a prática do andebol no

nosso concelho”, explicou Carlos

Moreira, técnico superior de des-

porto na autarquia de Fornos. Em

parceria com a Associação de An-

debol da Guarda, que dará apoio

ao município na concretização do

protocolo estabelecido com a Fe-

deração, existe ainda o objectivo

de conseguir implementar a mo-

dalidade do andebol num clube do

concelho de Fornos, com vista à

federação do mesmo e a participa-

ção nas competições.

Festand de Andebol
para os mais pequenos

Os alunos do 1º Ciclo de For-

nos de Algodres já tiveram um

primeiro contacto com a nova

modalidade desportiva que agora

se quer incentivar Na semana pas-

sada realizou-se um Festand de

Andebol para os mais pequenos,

onde estiveram presentes mais de

uma centena de alunos.

Esta actividade foi organizada

pela Associação de Andebol da

Guarda em parceria com a Câma-

ra Municipal e o Agrupamento de

Escolas de Fornos de Algodres.
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Valongo vencedor para os nacionais femininos
Juvenis, iniciadas e infantis da CPVV só têm vitórias nas primeiras jornadas

das suas competições. Na LAAC, juvenis não jogaram e infantis perderam

Juvenis masculinos do Pateira – O CD Pateira venceu (38-8) o Vacariça,
para o nacional da II divisão. Alinharam e marcaram: Diogo Folhas (gr),
Diogo Gomes (gr), Paulo Pinto (1), José Duarte (6), Daniel Cruz (2),
Rodrigo Neves, Alexandre Sarabando (6), Miguel Melo (11), Rodrigo
Santos (7), Marcelo Silva (2), Pedro Pinho, Pedro Gomes e Fábio
Oliveira (3) orientados pelo treinador Paulo Pina.

Iniciados masculinos do Pateira – O CD Pateira perdeu com o Canelas,
por 30-45, para o nacional da II divisão. Fernando Pinho fez alinhar:
Filipe Cruz (gr), Renato Cardoso (3), Ivo Vasconcelos (2), Leonardo
Marques (5), José Domingues (4), Dmitry Strelok (16) e António Santos.

Juniores masculinos do AAC –
O Águeda Andebol Clube
(AAC) perdeu 16-21 em São
Paio de Oleiros para a 2ª
jornada do nacional da II
divisão, tendo alinhado e
marcado: André Miranda (3),
Tiago Tavares (2), Hugo
Pereira (2), Henrique Almeida
(1), Miguel Almeida (2), Fábio
Lourenço (2), João Almada (1),
André Cruz (gr), Sérgio Viegas
(1), Pedro Rodrigues (2), João
Oliveira e Fábio Monteiro (gr).
Treinador: José Santos.

Juvenis masculinos do AAC –
O AAC recebeu e perdeu (23-
31) com o Feirense, para o
nacional da II divisão. Ao
intervalo já perdia por 12-15.
Alinharam e marcaram: André
Cruz (gr), Gonçalo Xavier, José
Silva (1), Manuel Camarneiro
(9), João Tavares, Diogo
Albuquerque(2), Paulo Bravo
(2), João Almada (4), Carlos
Almeida (2), Francisco Santos,
Pedro Coelho (gr), Filipe
Rachinhas (2), José Brenha e
José Duarte (1). Treinador:
Pedro Alves.

Iniciados masculinos do AAC
e IDL/ADT – O AAC estreou-
se no nacional da II divisão
com uma derrota (17-32, 6-19
ao intervalo) diante o IDL/
ADT, tendo alinhado: Ricardo
Gomes (gr), José Lima, Rafael
Velho, Daniel Loja, Bernardo
Pires, João Rocha, Alexandre
Fernandes (4), Diogo Guerra,
Nuno Marques, Pedro Coelho
(gr), Luís Noronha (13).
Treinador: Pedro Alves. O
IDL/ADT, que obteve a
segunda vitória em dois jogos,
alinhou: Paulo Tavares, Rafael
Figueiredo, João Almeida, Igor
Almeida, João Beirão, Bruno
Silva, Telmo Marques, Jorge
Pires, José Paulos, Daniel
Morais, Jorge Ferreira, José
Santos e Luís Almeida.

Infantis masculinos da CPVV –
Para o campeonato nacional,
primeira fase, a CPVV recebeu
e venceu o São Bernardo por
36-25 (19-11 ao intervalo).
Alinharam e marcaram: Rafael
Vitória(gr); José Simões (9);
Diogo Jesus (4); Bernardo
Bem (15); Pedro Saraiva (1);
João Loureiro; Ricardo
Barros(5); João Alves(1);
Francisco Santos (1); Cristiano
Nogueira; Bruno Esteves e
Lucas Bem.

A Casa do Povo de Valongo do
Vouga venceu o Alavarium, por 42-
35, para a 3ª jornada do campeonato
nacional de juvenis femininos, so-
mando vitórias em todos os jogos
efectuados.

O mesmo se passa com as iniciadas
e as infantis. As primeiras receberam e
venceram (42-22) o CALE, de Leça da
Palmeira, as segundas jogaram com o
Canelas, vencendo por 27-21.

Em juvenis, a CPVV alinhou e mar-
cou: Gabriela Marques, Emanuela
Morais (2), Maria Coelho (9), Vanessa
Duarte, Mónica Soares (12), Catarina
Tendeiro (1), Daniela Santos, Ana
Cardoso (1), Catarina Martins (2),
Sandra Santiago (9), Inês Veiga (6),
Rita Ferreira e Ana Teixeira. Foi um
jogo muito equilibrado até ao inter-
valo (22-20). A CPVV joga sábado
em São Bernardo (15h).

Para a mesma competição, a LAAC
não jogou, tendo jornada dupla no
próximo fim-de-semana: recebe no
sábado às 11 horas o Pateira, deslo-
cando-se no domingo, 12 horas, a
São Bernardo.

20 GOLOS DE
SANDRA SANTIAGO

Em iniciados femininos, na vitória
da CPVV (42-22, 10-13 ao intervalo)

sobre o CALE, alinharam e marca-
ram: Ana Teixeira (gr), Bruna Santos
(2), Tatiana Estima (5), Sandra Santi-
ago (20), Diana Gomes, Ana Cardo-
so (6), Inês Veiga (7), Ana Fonseca,
Catarina Pinheiro, Rita Ferreira (1),
Cátia Lima, Paula Fernandes e Soraia
Santos (1).

Outros resultados da jornada:
Académico, 7 – Colégio de Gaia,
50; Juventude do Mar, 25 – Cha-
ves, 21. A CPVV comanda, segui-
do do CALE e Colégio de Gaia.
Domingo, a CPVV joga no Porto,
com o Académico, às 15 horas.

Infantis femininos da CPVV e
LAAC – A CPVV fez alinhar
diante do Canelas (27-21, com
13-10 ao intervalo): Tania
Santos, Nadia Gonçalves, Bruna
Almeida, Alexandra Almeida,
Tânia Veiga, Inês Alves, Rita
Sabino, Cátia Ferreira, Filipa
Silva, Joana Ferreira, Maria
Duarte, Neide Duarte e Inês
Chaves. A LAAC perdeu com o
Canelas, por 11-40, não poden-
do superar a maior estatura das
adversárias. José Santos e
Daniel Cardoso fizeram alinhar:
Tatiana Estima, Luana Mota,
Daniela Cruz, Fabiana Lima,
Mariana Pereira, Joana

Meneses, Joana Salomé, Inês
Mesquita, Sara Sá, Maria Luís,
Rosana Ferreira e Vanessa Silva.
Sábado, a LAAC recebe a CPVV
(9h30).

Infantis femininos do Pateira –
O CD Pateira recebeu e perdeu
(7-12) com o Alavarium, para o
nacional. O treinador José Melo
fez alinhar Ana Rodrigues (1),
Beatriz Almeida, Inês Cruz,
Catarina Lebre, Catarina
Amorim, Margarida Sampaio,
Ana Dias, Bruna Ferreira (6),
Joana Vinagre, Ana Cruz (gr),
Laura Silva, Maria Santos,

Iniciados masculinos da CPVV – A CPVV venceu o São Bernardo B
(65-12, 35-6 ao intervalo) e o Alavarium (43-30, 18-11 ao intervalo) em
jornada dupla para o nacional da II divisão, alcançando assim três
vitórias em outros tantos jogos disputados para o campeonato.

A equipa de iniciados masculinos da CPVV totalmente vitoriosa. Em
cima, César Lopes (dirigente); João Almeida; Wilson Ngaza; Pedro
Xavier; Quenede Pires; Vasco Lopes; Gonçalo Silva e Miguel Ribeiro
(treinador); em baixo, Jorge Capela; Diogo Sereno; João Castanheira;
Vítor Barros; João Pedro e Rafael Silva.

Cristiana Figueiredo (gr), Maria
Ferreira e Patrícia Tavares.

Iniciados femininos do
Pateira – Para o nacional da II
divisão, o CD Pateira perdeu
(19-45) em Canelas. O treina-
dor Armindo fez alinhar Inês
Cruz, Catarina Amorim, Bruna
Ferreira (4), Ana Cruz (gr),
Laura Silva, Maria Santos,
Cristiana Figueiredo (gr),
Viktoriya Motsna, Mariana
Graça (1), Svitlana Horshynska
(8), Jéssica Duarte, Renata
Vinagre (1) e Olga Gomes (5).
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ANDEBOLANDEBOLANDEBOLANDEBOLANDEBOL ‘AZUIS’ QUEIXAM-SE DA ARBITRAGEM

Feirense perde no terreno
do Arsenal de Canelas
Em jogo polémico, o
Feirense acabou
derrotado pelo
Arsenal de Canelas
por 23-19.

Feirense não conseguiu ultrapassar o Arsenal de Canelas

À quarta jornada, o CD Fei
rense deslocou-se ao
reduto do Arsenal de

Canelas, tendo perdido por 23-19.
O jogo no pavilhão do anfi-

trião teve bom recorte humano
nas bancadas. Os da casa inicia-
ram a partida mas não abriram o
activo. Este viria a funcionar al-
guns minutos depois e para os
fogaceiros. Jogo espevitado, com
bom andebol de parte a parte e
com a vantagem do marcador a
ser guardada a maior parte do
primeiro tempo pelos atletas de
Pedro Magalhães. O jogo pelo
centro e dos laterais produziu
muitos e bons golos mas quem
esteve em verdadeiro destaque
foram os guarda-redes de uma e
outra formação. O guardião da
casa esticou muito para parar re-
mates com selo de golo dos ‘blu-
es’ e, do outro lado, Luís fez o
mesmo, respondendo na mesma
moeda. Entre os jogadores, al-
guns lances mais ríspidos mas que
foram sendo permitidos pela du-
pla de arbitragem constituída por
Hugo Figueiredo e Carlos Santos.

Ao intervalo registava-se um
empate, deixando as expectati-
vas em alta e tudo em aberto para
a segunda metade.

Os segundos 30 minutos fo-
ram mais duros dentro das qua-
tro linhas. Os da casa endurece-
ram o tom de jogo e a aborda-
gem aos jogadores do Feirense,
e a jovem dupla de arbitragem
começou a tremer nas decisões.
Tentando segurar o jogo, foram
admoestando os infractores e a
cerca de oito minutos do final da
partida, quando já haviam expul-
so por dois minutos e bem, um
atleta feirense e dois arsenalistas,
eis que Manuel Gregório é agre-
dido na boca, num lance em que

o seu adversário se esqueceu da
bola, derrubando-o. A dupla de
arbitragem não penalizou o infrac-
tor e este foi o momento crucial
para o resultado final, pois o CD
Feirense estava em boa posição
no marcador para aproveitar a si-
tuação e fugir no marcador. No
banco, Manuel Gregório conti-
nuou os protestos, o que lhe va-
leu a exclusão da partida.

Com toda a confusão instala-
da, os anfitriões foram quem apro-
veitou a situação para vencer o
jogo por 23-19, resultado que não
espelha a verdade do jogo ou se-
quer a superioridade dos arsena-
listas.

José Carlos Macedo

Arquivo/CF
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ANDEBOLANDEBOLANDEBOLANDEBOLANDEBOL NA CASA DO MAIA-ISMAI

Oleirenses somam
nova derrota

O CDC S. Paio de Oleiros conti-
nua na senda de derrotas na 2.ª
Divisão Nacional de Andebol. Fren-
te ao líder Maia-ISMAI, a equipa olei-
rense somou o quatro encontro
consecutivo sem vencer, tendo in-
clusivamente perdido os últimos três
desafios. Já nos escalões de forma-
ção, houve lugar
a resultados dís-
pares em Junio-
res e Juvenis.

Depois de
um bom início de
campeonato, o
CDC S. Paio de
Oleiros atravessa
uma fase menos
boa na prova. A equipa oleirense
somou, no último sábado, o quar-
to jogo consecutivo sem vencer.
Dentro destes, nos últimos três
acabou mesmo derrotado, facto
que deixa o conjunto orientado por
Armindo Fernandes na sexta posi-
ção da tabela classificativa. Na casa
do líder Maia-ISMAI, a turma con-
celhia saiu vergada a uma derrota
por 32-25.

Na próxima ronda, o CDC S.

Foi o quarto desafio
consecutivo sem
vencer para o CDC S.
Paio de Oleiros, que
é 6.º classificado.

Nas últimas três
partidas, o CDC
S. Paio de Oleiros
sofreu igual número
de derrotas

Paio de Oleiros defronta, no seu
pavilhão, o Módicus de Sandim. O
jogo está agendado para o dia 6 de
Novembro, a partir das 21 horas.

Camadas Jovens
No que toca aos escalões de

formação do conjunto oleirense, as
equipas Júnior e Juvenil do clube
viveram sensações diferente no úl-
timo fim-de-semana. A primeira es-
treou-se no campeonato com uma
vitória frente ao Águeda por cinco
golos de diferença. De recordar
que, na primeira jornada da prova,
o CDC S. Paio de Oleiros havia fol-
gado.

Na próxima ronda, há dérbi re-
gional entre a
turma oleirense
e a Sanjoanen-
se. O jogo dis-
puta-se no pa-
vilhão das Tra-
vessas, no dia
24 de Outubro,
pelas 17 horas.

Já a for-
mação Juvenil, acabou por ser
derrotada, em casa, pelo Avan-
ca. A turma avanquense triunfou
por 23-21, deixando o emblema
concelhio no último lugar do Gru-
po A da Zona 4. O CDC S. Paio
de Oleiros soma por derrotas os
jogos disputados. Na próxima jor-
nada, a turma oleirense defronta
a Sanjoanense. O jogo realiza-se
a 23 de Outubro, no Pavilhão das
Travessas, a partir das 15 horas.
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calendário desportivo

andebol

CAMPEONATO NACIONAL II DIVISÃO 
- SENIORES/MASCULINOS (P0-02)

Fase Apuramento - Zona Nor-
te - 6ª jornada (hoje): Maia Ismai 
(1º, 15pts)-S. Paio de Oleiros (6º, 
10) (17h30).

CAMPEONATO NACIONAL III DIVISÃO 
- SENIORES/MASCULINOS (P0-02)

Fase Apuramento - Zona Nor-
te - 4ª jornada (hoje): Arsenal 
Canelas (3º, 7pts)-Feirense (8º, 5) 
(19h).

basquetebol

VIII CAMPEONATO NACIONAL CNB1
Fase Zonal - Norte - 1ª jorna-

da (hoje): Salesianos-Oliveirense 
(16h); Sanjoanense-SC Conim-
bricense (17h); ACR VAle de 
Cambra-Beira MAr (18h).

VIII CAMPEONATO NACIONAL CNB2
Fase Zonal - Centro/Norte - 1ª 

jornada (hoje, 18h): AD Vagos-
Brandoense.

futebol

TAÇA DE PORTUGAL
3ª Eliminatória: SL Benfica-FC 

Arouca (hoje, 21h, SportTv); Ana-
dia-Feirense (amanhã, 15h); Paços 
de Ferreira-S. João Ver (amanhã, 
15h); Cesarense-Académica de 
Coimbra (amanhã, 15h).

JUNIORES A
II Divisão Nacional - 6ª jor-

nada - Série B (hoje, 15h): Oli-
veirense (6º, 8pts)-Espinho (9º, 
4); Sanjoanense (4º, 10)-Cinfães 
(11º, 2).

JUNIORES C
I Divisão Nacional - 8ª jorna-

da - Série B (amanhã, 11h): Lei-
xões (4º, 15pts)-Feirense (6º, 11); 
Sanjoanense (7º, 7)-Boavista (5º, 
13); Série C (amanhã, 11h): São 
Romão (5º, 12pts)-Oliveirense 
(1º, 21).

DISTRITAIS (SENIORES)
I Divisão - 6ª jornada (amanhã, 

15h): São Roque (9º, 7)-Milhei-
roense (15º, 4); Carregosense (5º, 
8)-Paivense (8º, 7); Estarreja (2º, 
13)-Sanjoanense (1º, 13); Paços de 
Brandão (6º, 8)-Cucujães (12º, 6); 

Oiã (16º, 3)-Valecambrense (3º, 
13); União Lamas (14º, 5)-Pesse-
gueirense (18º, 1).

II Divisão - 5ª jornada - Série 
A (amanhã, 15h): S. Martinho 
(6º, 8pts)-Soutense (17º, 1); Mos-
teirô FC (18º, 0)-Macieirense (2º, 
9); Mansores (1º, 10)-Caldas S. 
Jorge (15º, 2); Real Nogueirense 
(11º, 4)-Rio Meão (4º, 8); Amigos 
Visconde (13º, 3)-Canedo (7º, 7); 
Sanguedo (5º, 8)-S. V. Pereira (10º, 
6); Lobão (9º, 6)-ACRD Mos-
teirô (8º, 7); Alvarenga (12º, 4)-
Cortegaça (3º, 9); Romariz (16º, 
1)-Mac. Cambra (14º, 3). Série B 
(amanhã, 15h): Oliveirinha (11º, 
3)-Pinheirense (6º, 4); BARC (10º, 
3)-Palmaz (16º, 1).

futsal

CAMPEONATO NACIONAL DA II DI-
VISÂO

Série A - 2ª jornada (hoje, 17h): 
Nogueiró (14º, 0pts)-Lamas Futsal 
(11º, 0) (18h).

CAMPEONATO NACIONAL DA III DI-
VISÂO

Série B - 2ª jornada: Alhadense 

hóquei em patins

CAMPEONATO NACIONAL DA I DIVI-
SÃO

3ª Jornada (hoje, 18h): Barcelos 
(11º, 3pts)-Oliveirense (2º, 6).

CAMPEONATO NACIONAL DA II DI-
VISÃO

Norte - 3ª jornada (hoje, 18h): 
Ac. Feira (1º, 6pts)-Sanjoanense 
(10º, 3); Escola Livre (2º, 5)-São 
Roque (14º, 0).

CAMPEONATO NACIONAL DA III DI-
VISÂO

Norte - 3ª jornada (hoje, 17h): 
Estrela Vigorosa (7º, 3pts)-Cucu-
jães (3º, 4).

voleibol

CAMPEONATO NACIONAL DE SENIO-
RES MASCULINOS

Divisão A2 - Fase Regular - 2ª 
jornada (hoje, 16h): Gueifães-C. 
Desportivo Fiães.

(12º, 0pts)-Futsal Azeméis (2º, 
3) (hoje, 18h); Tabuaço (6º, 3)-
Ossela (10º, 0) (amanhã, 18h); 
ACR Vale de Cambra (4º, 3)-
Gondomar Futsal (7º, 1) (ama-
nhã, 18h).

I DIVISÃO DISTRITAL
2ª Jornada: Saavedra Guedes 

(12º, 0pts)-CFCP Lourosa (1º, 3) 
(amanhã, 18h); Ac. Feira (2º, 3)-
Urrô (4º, 3) (hoje, 16h); Dinamo 
Sanjoanense (14º, 0)-Vilarinho 
do Bairro (5º, 3) (hoje, 17h); 
FCC Lourosa (3º, 3)-Barrô (15º, 
0) (hoje, 21h30); Juventude Fiães 
(10º, 0)-S. João Ver (7º, 3) (hoje, 
18h); AC. Cambra (11º, 0)-Fun-
do de Vila (8º, 3) (hoje, 18h). 

II DIVISÃO DISTRITAL
2ª jornada (hoje): Azagães 

(15º, 0)-Lobão (13º, 0) (16h); 
Atómicos (12º, 0)-Académica de 
Arouca (10º, 0) (18h30); ISPAB 
(3º, 3)-NEGE (1º, 3) (18h).

CAMPEONATO DISTRITAL FEMININO
4ª jornada (hoje): S. João Ver 

(15º, 0pts)-Villa Cesari (9º, 13) 
(15h); PARC (6º, 5)-Vilamaio-
rense (1º, 9) (21h); ADREP 
(11º, 1)-S. Pedro Castelões (3º, 
7) (21h); Ossela (4º, 6)-Saavedra 
Guedes (10º, 3) (21h).

FUTEBOL FEMININO
Campeonato de Promoção 

- Série C - 1ª jornada (amanhã, 
15h): Milheiroense-Cortegaça; 
Eirolense-Feirense.
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No último Sábado o Alto do Moinho deslo-
cou-se à Quinta de Marrocos em Benfica para 
cumprir a 5ª jornada do Campeonato Nacional 
de andebol da 2ª Divisão.

O jogo com o Passos Manuel não tinha fa-
voritos. As duas equipas estavam empatadas na 
tabela classificativa. 

Previa-se um jogo equilibrado, com as duas 
equipas a lutarem pela vitória. 

Na primeira parte a equipa da casa conse-
guiu algum ascendente, mormente no seu final. 
Ao intervalo ganhava por 17-13.

Foi uma primeira parte em que os atacantes 
se superiorizaram claramente aos sectores de-
fensivos, como mostra claramente o número de 
golos marcados para os dois lados. 

O Passos Manuel desferindo remates da pri-
meira linha, onde se destacou claramente o seu 
número 7, David Santos, obteve um alto grau 
de eficácia. 

Também os atacantes da equipa seixa-
lense não estiveram mal, fazendo rápidas 
trocas de bola e ganhando espaços para re-
matar e fazer golo. 

Na segunda parte as coisas mudaram de fi-
gura. Alterando os processos defensivos e mar-
cando individualmente o David Santos, o Alto 
do Moinho, anulou praticamente a eficácia dos 
atacantes dos anfitriões. 

Por outro lado, o ataque do Alto do Moinho 

manteve e até melhorou substancialmente a sua 
eficácia. Aos 18 minutos o marcador registava 
um empate a 19 golos. 

Nestes 18 minutos da segunda parte, o Pas-
sos Manuel apenas marcou apenas dois golos, 
enquanto o Alto do Moinho marcou 6. 

Os visitantes ganharam confiança e a partir 
daí comandaram sempre o marcador. 

Aos 25 minutos já ganhava por uma dife-
rença de quatro golos e apesar da forte resis-
tência do adversário, que nunca virou a cara à 
luta, nos últimos cinco minutos ainda aumen-
tou a diferença. 

No final o resultado ficou em 27-33, a favor 
do Alto do Moinho, fazendo justiça à melhor 
equipa em campo. 

Os visitantes destacaram-se pelo colectivo. 
Mas o Joel Couto fez uma exibição magnífica, 
do melhor que já lhe temos visto. 

Marcou 11 golos e obteve um alto grau de 
eficácia nos seus remates. 

O Alexandre Pereira marcou 7 golos e, mais 
uma vez revelou a sua grande rapidez, versatili-
dade e colocação de remate. 

O Emílio Mourato, o Mauro Castro e o Ri-
cardo Patrão também deram nas vistas com 4 
golos cada um.

No Passos Manuel, o David Santos cotou-se 
como o melhor jogador da equipa. 

Na primeira parte foi o grande responsável 
pelo domínio exercido pela sua equipa, na se-
gunda parte foi objecto de marcação individual 
que praticamente o anulou.

O Alto do Moinho cumpriu mais um jogo 
sem perder. 

No próximo Sábado vai ter uma prova de 
fogo. Vai receber o líder da prova que conta por 
vitórias os jogos realizados. 

Vai tentar contrariar o favoritismo do 
adversário, provando que o Marítimo não 
é invencível. 

José Torres 

Alto do Moinho continua sem perder
DR
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No último Sábado, num jogo realizado no 
Pavilhão da Escola Reis Silveira na Torre da Ma-
rinha, por indisponibilidade do seu pavilhão, o 
Alto do Moinho cumpriu mais uma jornada do 
Campeonato Nacional da 2ª Divisão de An-
debol. Recebeu o Grupo Desportivo da Esco-
la Camões, uma equipa que muitos apontam 
como uma das favoritas a passar à Fase Final, 
apesar de ainda estarmos no início da Primeira 
Fase do Campeonato.

Foi um jogo muito disputado, com ambas 
as equipas a lutarem pela vitória, mantendo a 
incerteza do resultado até ao final. 

O resultado final acabou por ser um empate 

a 19 golos, o que premeia o esforço das duas 
equipas.

Cedo a equipa do Camões se adiantou no 
marcador. Aos 20 minutos o marcador regista-
va 4-8 a favor dos visitantes. 

Nesta altura o treinador do Alto do Moinho 
mexeu na equipa, começando uma lenta inver-
são na marcha do marcador. 

Apesar disso ao intervalo o CDE Camões 
ganhava por 9-12.

Na segunda parte, mercê de uma defesa 
agressiva e eficaz, a recuperação do Alto do 
Moinho continuou e aos 15 minutos passou 
mesmo para a frente do marcador com o resul-
tado parcial de 14-13. Foi um período negro 
para o Camões.

Em 15 minutos apenas marcou 1 golo e so-
freu 5.  A partir daí o marcador teve uma evo-
lução muito equilibrada, embora quase sempre 
com uma ligeira vantagem do Alto do Moinho. 
No final registou-se um empate a 19 golos.

Foi um jogo em que as defesas das duas 
equipas se superiorizaram aos ataques. Ambos 
os guarda-redes estiveram muito bem. 

O do Camões destacou-se na primeira parte. 
O Tiago, do Alto do Moinho, na segunda parte 
teve uma actuação magnífica, parando muitos 

remates que levavam o selo de golo. 
Neste período foi ele um dos grandes res-

ponsáveis pela recuperação da equipa.
Decorridas 4 jornadas, é o terceiro empate 

consecutivo da equipa seixalense, o que no an-
debol não é muito vulgar e atesta bem o equi-
líbrio existente neste campeonato. Ainda bem 
que assim é porque quem ganha é o espectácu-
lo.  Apenas uma equipa conta por vitórias todos 
os jogos realizados. 

O Marítimo da Madeira que no ano passado 
militou na Primeira Divisão e que, pelos resul-
tados até agora registados, tem exercido alguma 
superioridade sobre os seus opositores. 

O Alto do Moinho encontra-se no quarto 
lugar com 9 pontos. Curiosamente, em conjun-
to com o Camões, é uma das equipas que ainda 
não perdeu. Vai tentar manter a invencibilidade 
o máximo de jogos possíveis.

No próximo Sábado o Alto do Moinho des-
loca-se ao Passos Manuel, uma equipa que em 
sua casa complica sempre a vida aos seus adver-
sários. Seria bom que os sócios se mobilizassem 
e fossem apoiar a equipa. Esse apoio pode ser 
decisivo para as aspirações da equipa.

José Torres

CCRAM no Campeonato Nacional de Andebol
DR 
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Andebol 
IFCT com vitória em casa

A equipa de seniores do Indepen-
dente Futebol Clube Torrense ven-
ceu pela margem mínima o Clube 
Oriental de Lisboa, no dia 9 de 
Outubro, em Jogo da 3ª Jornada 
do Campeonato Nacional da 3ª 
Divisão, disputado no Pavilhão da 
Torre da Marinha. O resultado final 
foi de 25-24. Jorge Pinto com 11 
Golos e Heiser Santos com 5 go-
los foram os melhores marcadores 
do Torrense. Também no sábado, 
os iniciados, jogaram e perderam 
por 45-24, na deslocação ao Al-
garve, onde defrontaram o Lagoa 
AC. No Domingo, os Juvenis, re-
ceberam no Pavilhão da Torre da 
Marinha, de manhã, o Núcleo de 
Andebol de Samora Correia, o re-
sultado final foi de 19 - 29, a favor 
da equipa visitante.
Já na Taça de Portugal, a equipa 
Sénior do IFC Torrense, jogou dia 
5 de Outubro, no Pavilhão da Torre 
da Marinha, para a 1ª Eliminatória, 
com a Ass. 20 KM de Almeirim, e 
o resultado final foi de 23-27 a fa-
vor da equipa visitante.
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