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Empate ajustado
entre candidatos
As duas formações, com aspirações à segunda
fase da prova, “anularam-se”. Artística mantém
a segunda posição na tabela da Zona Norte

ANDEBOL/2.ª DIVISÃO

TREINADOR: Luís Santos.
Hugo Terra, Pedro Silva, Tiago Cunha (5),
Alberto Silva (6), Marco Ferreira (3), Diogo
Tabuada (3) e Tiago Teixeira (5) - sete

inicial - Rafael Vidal, Tiago Vigário, André
Rego, Luís Silva, Bruno Pinho (1), João
Santos e Pedro Pereira (3).

TREINADOR: Pedro Teixeira.
Miguel Sampaio, André Gomes (2), Filipe
Oliveira (7), Miguel Bernardes (2), João
Antunes (1), Ângelo Lopes (2) e Tiago
Carmo (4) - sete inicial - Adriano Cordeiro
(1), Bruno Carrasco, Sérgio Sigismundo
(1), Tiago Marto, Tiago Torgal (2), João
Sousa e Luís Portela (4).

LOCAL: Pavilhão Adelino Dias Costa, em
Avanca.
ASSISTÊNCIA: cerca de 100especta-
dores.
ÁRBITROS: Alberto Alves e Jorge
Fernandes (A.A. Braga).
CRONOMETRISTA: Rosa Pontes (A.A.
Aveiro).
AO INTERVALO: 12-14.

ART. AVANCA 27

SISMARIA 27

Avelino Conceição

� Após uma longa paragem no
Campeonato Nacional da 2.a Di-
visão – Zona Norte, devido à qua-
dra natalícia, o regresso à compe-
tição esteve longe de correr de fei-
ção à Artística de Avanca, que,
apesar de ter aberto o marcador,
esteve sempre em desvantagem
durante a primeira parte.

Pouco eficaz na concretização
e ressentindo-se da ausência do
“pivot” Nuno Carvalho (lesiona-
do), que assistiu ao jogo na ban-
cada, a Artística de Avanca teve
pela frente um Sismaria muito
acutilante, que conseguiu, inclu-
sive, baralhar a equipa da casa,
que aos 12 minutos já tinha qua-
tro golos de desvantagem no
marcador.

O desenrolar da partida dei-
xava antever grandes dificulda-
des aos locais para levarem de
vencida a equipa de Leiria, que
também aspira a um dos três
lugares de acesso à segunda fase
da competição.

Depois de algum acerto defen-
sivo e fortemente apoiados pelo
seu público, a equipa da casa che-
gou à igualdade no marcador a 12

golos a dois minutos do intervalo,
fruto de uma melhor eficácia e de
um parcial de 4-0. Contudo, o Sis-
maria voltou a reagir e foi para o
descanso com dois golos de van-
tagem (12-14).

Ambiente não chega
para dar a vitória
Na segunda parte, repleta de
emoções, várias decisões da equi-
pa de arbitragem “enervaram” de
alguma forma os adeptos da casa,
que “puxaram” ainda mais pela
equipa de Luís Santos. 

O ambiente catapultou a Artís-
tica de Avanca, com Alberto Silva
a marcar três golos seguidos que
permitiram à sua equipa passar
de uma desvantagem de quatro
golos (18-22) para uma igualdade
a 22, isto quando faltavam cerca
de 12 minutos para o final.

A formação de Avanca, que
passou pela segunda vez para a
frente do marcador, parecia que
querer “partir” para a vitória,
mas o que se seguiu depois foi
um jogo equilibrado, de parada e
resposta.

Com quatro segundos para se
jogar, a equipa Luís Santos teve a
possibilidade de vencer, mas o
remate saiu ao da baliza de
Miguel Sampaio, pelo que o
empate entre candidatos é um
resultado justo.

Na segunda posição, a seis
pontos do líder São Mamede, a
Artística de Avanca poderá en-
curtar esta desvantagem no pró-
ximo sábado, caso vença o jogo
que tem atraso, diante do São
Paio de Oleiros, equipa que nesta
ronda perdeu (25-35) em Aveiro,
frente ao Alavarium.l

D
.R
.

BRUNO PINHO foi uma dos elementos em acção na Artística
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Fábio Magalhães
disputa “Torneio
das Quatro Nações”

�A Selecção Nacional de Juniores
A entrou em estágio, na segunda-
feira, para preparar a participa-
ção no “Torneio das Quatro
Nações”, que vai decorrer entre
sexta-feira e domingo no Dragão
Caixa, no Porto, e junta as equi-
pas de Portugal, Espanha, França
e Alemanha. A entrada para as-
sistir às partidas é gratuita.

Entre os 16 andebolistas con-
vocados pelo seleccionador naci-
onal, Rolando Freitas, consta Fá-
bio Magalhães (na foto), guarda-
redes do São Bernardo. Esta é
uma selecção renovada relativa-
mente à equipa lusa que se clas-
sificou em segundo lugar - atrás
da Espanha - na última edição do
torneio, realizada na localidade
espanhola de Puente Genil, em
Dezembro de 2010.

“Este é um grupo novo. Fize-
ram anteriormente um ciclo de
dois anos, nos Sub/18 e Sub/19,
onde marcaram presença no Eu-
ropeu Sub/18 no Montenegro e
no ‘European Open’ de Sub/19,
em 2011”, recorda o seleccionador
nacional. “Agora estamos a inici-
ar um novo ciclo, de dois anos,
numa idade mais próxima da
adulta, com os mesmos objecti-
vos das gerações anteriores, ou
seja, qualificarmo-nos para as

grandes competições internacio-
nais”, perspectivou.

Mas para Rolando Freitas, “há
mais dois outros objectivos, a que
não podemos chamar de secun-
dários, e que passam por potenci-
ar os jogadores para terem condi-
ções de pertencer, o mais cedo
possível, à selecção sénior princi-
pal e, ao mesmo tempo, para que
sejam opções válidas para os
melhores plantéis das principais
equipas portuguesas”.l

PROGRAMA
� SEXTA-FEIRA
17h: França-Alemanha
19h: Portugal-Espanha
� SÁBADO
16h: Espanha-França
18h: Portugal-Alemanha
� DOMINGO
11h: Alemanha-Espanha
13h: Portugal-França

SELECÇÃO DE JUNIORES A

D
.R
.
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A Juventude do Lis e o Colé-
gio João de Barros entraram
com o pé direito na fase final
no campeonato da I Divisão
Nacional em andebol femini-
no. A Juve Lis venceu o Maias-
tars B por 21-17, enquanto a
equipa de Meirinhas venceu o
Alcanena por 31- 17.

A formação de André Afra
(Juve Lis) foi superior a partir do
meio da segunda parte e contro-
lou o encontro até ao final, aca-
bando por vencer justamente.

Começou melhor a Juve, que,
aproveitando bem as más tran-
sições defesa/ataque das maia-
tas, foi ganhando vantagem, a
qual, aos 25 minutos, se cifrava
em 9-5. Um desconto de tempo,
neste período, solicitado por
José Carlos Ribas, surtiu efeito,
terminando o primeiro tempo
com o resultado em 10-8. 

Ainda com a "corda" dos últi-
mos minutos da primeira par-
te, as maiatas entram bem no
segundo tempo e, por volta dos
15 minutos, ganharam vanta-
gem no marcador, passando a
liderar por 14-13. Seguiu-se um

hiato de cinco minutos, em que
nada correu bem à equipa visi-
tante, com a Juve a aproveitar
para se distanciar com um par-
cial de 6-0. Com cinco golos de
diferença, os dez minutos que
restavam para jogar tornaram-
-se escassos para permitir uma
recuperação perante uma
equipa como a Juve Lis.

Na equipa da casa, o grande
destaque foi para Telma Ama-
do, uma pivôt que está a reali-

zar uma temporada de muito
bom nível. Outro motor da
Juve Lis é Gizelle Carvalho,
que parece não saber o que é
jogar mal.

No Maiastars B, Inês Mercê
voltou a estar em grande plano
e já justifica uma chamada à
Selecção júnior A. Renata
Pereira esteve também em
bom plano, demonstrando que
se encontra num bom momen-
to de forma. l

Equipas de Leiria entram
com pé direito na fase final
Juve Lis e Colégio João de Barros começaram da
melhor maneira a fase final em andebol feminino
em que têm aspirações de ficar nos primeiros
lugares da classificação

D.
R.

JUVE LIS de André Afra aposta forte na presente época
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Andebol: Portugal volta a ganhar
à Turquia rumo ao “Mundial”

Com João Ferraz e João Antunes (um golo), ambos do
Madeira SAD, no grupo, a Selecção Nacional Sénior
masculina de Andebol, venceu de novo a Turquia
(agora por 34-26), no 2.º jogo do Grupo 2 da fase de
apuramento europeia para o “play-off” do Campeo-
nato do Mundo Espanha2013. Lusos que já haviam
ganho os turcos, em Lamego (35-22), e que agora
têm dois jogos decisivos com a Ucrânia: amanhã, fora,
e domingo, em Espinho. 1 Vasco Sousa
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Leiria capital
do andebol

ANDEBOL

A selecção masculina de ande-
bol do Kuwait, que se encontra
na Nazaré em estágio, joga hoje,
às 20h30, no Pavilhão Gimno-
desportivo da vila, com o Atléti-
co Clube da Sismaria. Trata-se
de um jogo particular, integrado
no estágio de preparação da
equipa do Kuwait.

Quem também está presente
em Leiria é a selecção nacional
angolana, orientada por Filipe
Cruz, que encontra-se a prepa-
rar a participação no campeona-
to africano de andebol, realizan-
do vários jogos no Centro Des-
portivo da Juventude Desporti-
va do Lis. 

Ontem à noite os angolanos
defrontaram o Belenenses, e no
domingo defrontaram o Benfica
que venceu o jogo por 31-18. 

Os encarnados foram sempre
superiores, mas só vincaram a
diferença de andamento na
segunda parte. Ao intervalo,
quatro golos distanciavam as
duas equipas no marcador: 11-7
a favor do Benfica. 

No dia anterior já o Sporting
tinha vencido a selecção de
Angola por 28-16, registando-se
ao intervalo um resultado de 13-9
favorável aos leões. l
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PRÓXIMA JORNADA

ABC - Marítimo

Ginásio Sul - Sporting

FC Porto - Benfica

Belenenses - Xico Andebol

S. Bernardo - S. Mamede

Espinho - Águas Santas

11.ª JORNADA  

Sporting 29 - 29 ABC

S. Bernardo 35 - 35 Marítimo

Belenenses 23 - 19 S. Mamede

FC Porto 38 - 26 Águas Santas

Ginásio Sul 15 - 33 Benfica

Espinho 28 - 29 Xico Andebol

Classificação J V E D Golos Dif. Pts

1   Benfica  11  9  0  2  305  :  227  78  29

2  Sporting 11 7 2 2 341 : 294 47 27

3  FC Porto 11 7 1 3 346 : 285 61 26

4  ABC 11 7 1 3 313 : 275 38 26

5  Belenenses 11 6 2 3 357 : 326 31 25

6  S. Mamede 11 7 0 4 291 : 295 -4 25

7  Marítimo 10 5 2 3 308 : 280 28 22

8  Águas Santas 11 5 0 6 309 : 318 -9 21

9  S. Bernardo 11 2 3 6 280 : 333 -53 18

10  Xico Andebol 11 3 0 8 294 : 332 -38 17

11  Ginásio Sul 11 0 1 10 242 : 342 -100 12

12  Espinho 10 0 2 8 247 : 326 -79 12

Nacional Andebol
- JUNIORES -

FEDERAÇÃO DE ANDEBOL DE PORTUGAL.

1.ª FASE

ABC “empata” Sporting
e continua na luta

A equipa de juniores do ABC de Braga empatou (29-29) no 

pavilhão do Sporting, em encontro da 11.ª jornada do campeo-

nato nacional da categoria, e segue na terceira posição, com os 

mesmos pontos do FC Porto e menos três que o comandante 

Benfica, que goleou o Ginásio do Sul.
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“Cansados, mas
muito satisfeitos”

Oito escalões, 84 equipas,
280 jogos e 1400 atletas.
Estes são alguns dos
números que marcaram a
23ª edição do Kakygaia,
que terminou sexta-feira
passada. 
Apesar do elevado número
de atletas, o torneio foi
“um sucesso, pois con-
seguimos realizar todos os
jogos e premiar todas as
equipas” explica António
Freitas, organizador do
evento e pre-sidente do
Almeida Garrett.
O torneio abriu a partici-
pação a equipas masculi-
nas, cujos vencedores

foram o São Paio de
Oleiros, em minis, o
Académico, em infantis, e
o Águas Santas, em incia-
dos.  A experiência que
“correu bem e é para repe-
tir” afirma o responsável.
Em femininos venceram,
no escalão de minis e in-
fantis, o Leça, em iniciados
o SIR 1º de Maio, nos juve-
nis, a Sanjoanense e por
fim, em séniores o vence-
dor foi a Seleção Nacional
de Juniores B.
O Kakygaia já dos mais
representativos no que diz
respeito ao andebol femi-
nino. A organização ambi-
ciona torná-lo o maior do
país nos próximos anos.

ANDEBOL | TORNEIO KAKYGAIA

PEDRO COLAÇO
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A equipa juvenil da 
CBCB classifi cou-
se em 3º lugar no 
importante certame 
de formação que 
todos os anos se re-
aliza em Vila Nova 
de Gaia. Infantis 
também participa-
ram.

A Casa do Benf ica 
em Castelo Branco 
(CBCB) fez-se re-

presentar no Kakygaia com 
as suas equipas de juvenis e 
infantis. Pelo quinto ano con-
secutivo, o andebol feminino 
da colectividade albicastren-
se, marcou presença neste 
evento de âmbito interna-
cional, um dos torneios mais 
carismáticos no âmbito da 
formação e que contou com 
duas selecções nacionais.

As albicastrenses arran-
caram mesmo uma excelente 
participação através da sua 
equipa juvenil, que se clas-
sifi cou em 3º lugar entre 16 
participantes neste escalão. 
O certame desportivo, que 
leva 23 edições, decorreu 
no concelho de Vila Nova 

Casa do Benfi ca em Castelo Branco voltou ao Kakygaia

Andebol feminino dá
cartas em torneio de topo

A Casa do Benfi ca em Castelo Branco regressa este ano às 
competições seniores, com uma equipa constituída basica-

mente pelas suas atletas juvenis. A estreia está marcada para 
o dia 14 de Janeiro, na Batalha.

A formação albicastrense integra a Zona 3, juntamente 
com Assomada, Académica, Batalha, Passos Manuel, Porto 

Salvo e 1º de Maio. O primeiro jogo em Castelo Branco é 
no dia 21 (17 horas), com o Passos Manuel, no Pavilhão 

Municipal.

CBCB regressa em seniores

de Gaia, entre 27 e 30 de 
Dezembro.

A CBCB ganhou o seu 
grupo de apuramento no 
decurso da 1ª fase, onde re-
alizou três jogos. Transitou 
para a fase Champions e 
disputou aí mais três partidas, 
perdendo exclusivamente 
com a representação que 
viria a ganhar o torneio, a 
Sanjoanense, por 19-18.  No 
apuramento do 3º e 4º clas-
sifi cado, a Casa do Benfi ca 
derrotou o Alavarium (Avei-
ro), por 23-19.

“Foi uma maneira notável 
de concluir a participação 
neste torneio para um grupo 
de atletas que irá transitar 
para a equipa sénior, inician-
do a competição no nacional 
da 2ª divisão já a 14 de Ja-
neiro, com o Batalha”, refere 
o departamento de andebol 

encarnado.
A equipa juvenil contou 

com a prestação destas atle-
tas: Beatriz Mendes, Catarina 
Poças, Solange Ascensão, 
Marina Fernandes, Cláudia 
Antunes, Inês Ribeiro, Joana 
Vale, Filomena Almeida, Ana 
Catarina Constâncio, Patrícia 
Leal, Margarida Matias, Ana 
Carmona, Naide Gomes, 
Marta Semedo, Bruna Cunha 
e Alexandra Santarém. 

E se um grupo de atletas 
encerrou a sua participação 
no Kakygaia, outro iniciou 
aí o seu percurso, no caso as 
infantis. Foi a estreia num 
evento destes e terminou em 
10º lugar, entre 12 equipas. 
“Com excepção do primeiro 
jogo, em que as meninas se 
mostraram muito nervosas 
e apáticas, os restantes en-
contros foram nivelados”, 

referiram as responsáveis.
Compõem esta equipa: 

Matilde Sousa, Emília Klym, 
Sofi a Pinto, Bárbara Gama, 
Catarina Batista, Maria João 
Rodrigues, Marta Peraboa, 
Maria Inês Gama, Joana 
Piçarra, Juliana Amado, An-
dreia Veríssimo e Ana Rita 
Ventura.

A Casa do Benfi ca regres-
sa à competição já no dia 8. 
As juvenis jogam na Marinha 
Grande e as infantis com 
Alcanena.

TESTEMUNHO. “Este 
torneio proporcionou mais 
espírito de equipa, desenvol-
veu a consciência de compe-
tição, aumentou a vontade 
de derrotar os oponentes e 
marcar uma posição cada 
vez mais presente e consoli-
dada. E sobretudo facultou o 
aperfeiçoamento individual e 
colectivo ao nível do jogo”, 
caracterizou a juvenil Mari-
na Fernandes, em nome das 
atletas. 

Esta jogadora realça ain-
da o facto das duas equipas 
albicastrenses terem tido a 
oportunidade de ver a selec-
ção portuguesa na fi nal do 
escalão sénior, “equipa que 
é um modelo a seguir para 
todas nós”.
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