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ANDEBOL

Fim do pleno
de sucessos
O >>0 Maiastars continua líder da I
divisão feminina, mesmo perdendo
(24-16) com a Juve Lis. Em primeiro
está também o Alavarium que venceu
o Santa Joana (32-15) na Maia. O
SIR/08 bateu a Juve Mar (24-18) no
sábado e no domingo perdeu em casa
com o C. Gaia (30-23), em jogo da 6.'
jornada. Já o Passos Manuel foi a Leça
bater o CALE por 22-21.
H. C.
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Triunfo merecido
e esclarecedor
Superior O São Bernardo venceu sem dificuldade adversário
sem argumentos para contrariar o favoritismo dos aveirenses,
num jogo marcado pela grave lesão do ponta Ulisses Ribeiro
PAULO RAMOS

João Vilar, autor de cinco golos, foi um dos elementos mais preponderantes do S. Bernardo
SÃO BERNARDO

36

Treinador: Ulisses Pereira.
João Pinho; Luís Santos (3), Ulisses
Ribeiro, Tiago Gonçalves (2), Leandro
Rodrigues (3), João Oliveira (3) e João
Vilar (5) - sete inicial - Filipe Silva,
Hélder Carlos (8), Augusto Pereira (3),
Jorge Justino( 1), João Valente (3),
Fábio Bastos (2), João Massa, Albano
Lopes (3) e Georgi Petkov.

MARIENSES

28

Treinador: Pedro Resendes.
Diogo Melo; Nelson Vertentes (2), Luís
Vertentes (1), Leone Almeida (4), Renato Figueiredo, Henrique Melo (6), e
António Cortez (8) - sete inicial - Luís
Almeida, Tiago Cruz, Cláudio Reis (3),
João Pimentel (1) e Jorge Silva (3).
Pavilhão Gimnodesportivo de São
Bernardo, em Aveiro.
Assistência: cerca de 130 espectadores.
Árbitros: Carlos Marinho e Fernando
Novais (A.A. Braga).
Oficiais de Mesa: José Santos e Carlos
Rebelo (Aveiro)
Ao intervalo: 18-13.

Andebol
2.ª Divisão Nacional

Avelino Conceição
Depois da vitória em Leiria, no
recinto do Juve Lis, o São Bernardo não podia ter tido melhor
desempenho na estreia diante
do seu publico. Para além de ter
conseguido uma vitória clara
por oito golos, praticou um andebol de qualidade, com uma
entrega permanente ao jogo,
deixando o seu adversário sem
argumentos para, em algum

momento, colocar em causa
uma merecida vitória.
Apesar da supremacia global
dos aveirenses, a primeira parte
da partida registou um grande
equilíbrio, com algumas igualdades, o que cativou os adeptos
locais para um maior incentivo
à equipa deAveiro. Contudo, nos
minutos finais da primeira parte
e com um parcial de 4-0, a equipa de Ulisses Pereira “disparou”
no marcador chegou ao intervalo com cinco golos à maior.
Na etapa complementar, o
São Bernardo soube sempre
responder às tentativas de encurtar a diferença no marcador
por parte da equipa açoriana,
que teve no guarda-redes Filipe
Silva - fez um punhado de excelentes defesas - o principal
obstáculo à concretização. E
com essa atitude, os aveirenses
foram gerindo o avanço no resultado, em consonância com
o decorrer do tempo de jogo.
O conjunto dos Açores, mesmo com poucas soluções de
banco, acabou por deixar uma
boa imagem em Aveiro, diante
de um São Bernardo que demonstrou o porquê de ser um
sério candidato à subida de divisão, mantendo assim a liderança repartida com Sanjoanense e Albicastrense.

Bom trabalho da dupla de arbitragem que viajou da cidade
dos arcebispos. |

Ulisses Ribeiro,
azarado, sofre
lesão grave
num joelho
Quem não esteve feliz
nesta partida foi o ponta
esquerda Ulisses Ribeiro, que aos dois minutos de jogo se lesionou com alguma gravidade no joelho esquerdo, motivando a
sua imediata assistência
em campo, sendo depois transportado para
o Hospital de Aveiro.
Uma mais do que provável ruptura do menisco interno originada
pela deslocação da rótula levou o jogador a
fazer, ontem, um exame
complementar (ressonância magnética) para
avaliar a extensão da lesão que, no melhor cenário, deverá originar
uma paragem de seis a
oito semanas. |
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GOLEADORL SÉRGIO BARROS

E JACOB RAMOS EM DESTA«
A capacidade finalizadora de alguns portugueses está a marcar os campeonatos de
andebol de vários países. Na Macedón ia,
Sérgio Barros (Rabotnik) fez 14 golos em 15
remates no empate a 34 frente ao Radovis. Na
Benelegue,joãoJacob Ramos (Lions) marcou
11 golos na vitória sobre o Hurry Up (30-26) e
Sérgio Rola (um golo), pelo Sasja, triunfou
33-30 sobre o Bocholt.
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ANDEBOL TIAGO ROMA I/BICE
NO CAMPEONATO POLACO
O Wisla Plock, de Tiago Rocha (seis golos) e
Gilberto Duarte, que não jogou, bateu o
Piotrkow, por 35-24, no campeonato polaco.
Na Hungria, o Csurgoi, de Álvaro Rodrigues,
bateu o Cegledi, por 19-20. Na Prolegue
francesa, o Pontault, de Ricardo Candeias (42%
de eficácia) e Flávio Fortes, ganhou ao Chartres
(24-27). Em Espanha, Jorge Silva (Granollers) e
Filipe Mota (Anaitasuna) perderam.—Al.

Página 4

A5

ID: 66624988

25-10-2016

Tiragem: 37490

Pág: 34

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 19,57 x 7,89 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1

ANDEBOL

Martingo na seleção A
Treinador do Avanca
será o adjunto de
Paulo Jorge Pereira,
o novo selecionador
nacional
RuiocreiumAas

••• Carlos Martingo, treinador do Avanca, será o adjunto
de Paulo Jorge Pereira na Seleção Nacional A, completando
a equipa técnica que se estreará no próximo dia 2de novem-

bro, no Alemanha-Portugal,
da primeira jornada do grupo
5 do apuramento para o Campeonato da Europa de 2018,
que irá decorrer na Croácia.
Martingo, de 37 anos, está a
cumprir a quarta época no
Avanca - entrou em janeiro de
2014 para substituir Luis Santos -, sendo esta a primeiraexperiência como técnico principal sénior na 1 divisão. Antes, o antigo central foi
adjunto de Ljubomir Obrado-

vic no FC Porto e treinou a
equipa B dos dragões. Esta
época, sublinhe-se, o Avanca
está a fazer uma excelente
campanha, ocupando o quarto lugar do Campeonato Nacional, com cinco vitórias em
nove jornadas.
A seleção de sub-21 será
orientada por Nuno Santos e
PedroVieira e a de sub-18 também por Nuno Santos e Paulo
Jorge Pereira, que coordenará
todas as seleções.

Martingo tem 37 anos e treina o Avanca
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Câmara vai colocar à venda ações do S. C. Braga
BRAGA O Município de Braga deu
ordem ao BPI. onde se encontram
as 200 mil ações que detém da Sociedade Anónima Desportiva (SAD)
do S. C. Braga, para proceder à venda em bolsa dessa participação. A
data de início será a 31. com validade de 30 dias. O valor mínimo da
venda por ação é de um euro.
A participação do Município na
SAD representa 17.14% do capital

social e foi comprada por um milhão de euros (cinco euros cada
ação), na gestão socialista, o que
poderá representar uma perda de
800 mil euros para a Autarquia.
No caso do ABC Andebol, a participação de 40% da qual a Câmara
também se quer desfazer - 20 mil
ações que custaram 100 mil euros
será colocada em hasta pública,
em data ainda a anunciar.

Recorde-se que a Oposição sugeriu a doação das ações aos clubes, que não aceitaram. Na última
Assembleia Municipal, o autarca,
Ricardo Rio, explicou que, no caso
do ABC, havia uma 'implicação de
natureza contabillstica-. O S.C.B.
também declinou porque passaria
a ter 50% do capital e teria de fazer
uma oferta pública de aquisição, e
não pode "por falta de liquidez". S.F.

Untara deixe de ter participação no clube de futebol a partir do final do més
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ANDEBOL

Nuno Grilo goleador
na Liga dos Campeões
SM Com 5 rondas na Champions, o lateral do ABC, N uno Grilo, manteve o 3.0 lugar na lista de marcadores (32 golos/média 6.4). Lidera o dinamarquês Magnus
Bramming (H olsterbo) com 39 e o alemão Uwe G nesheimer (PSG) tem 36.
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