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CAMPEONATO ANDEBOL 1 
-) 13.' Jornada Hoje 

Belenenses-SportIng 1830 h 
Pavilhão Acacio Rosa, em Lisboa 
Passos Manuel-Sp. Horta 1830 h 
Pavilhão Escola Quinta de Marrocos, em Lisboa 
Águas Santas-Madeira SAD 18.00 h 
Pavilhão da  AA Aguas Santas,  na Mala 
-4  Amanhã 
FC Porto-ISMAI 18.30 t: 
Pavilhão Cidade de Viseu, em Viseu 
4 2 dezembro 
Fafe-BenfIca 2.1.00 h 
Pavilhão Municipal, em Fafe 
Avanca-ABC 21.00 h 
Pavilhão Comendador Adelino Dias Costa, em Avanca 

Líderes em Viseu 

01  O Pavilhão Cidade de Viseu 
recebe a visita do 

heptacampeão FC Porto para 
defrontar o ISMAI na inauguração 
do recinto, amanhã, em encontro da 
13.' jornada do Campeonato Andebol 
1. A ronda inicia-se hoje, com o derby 
Belenenses-Sporting e favoritismo 
natural dos leões, jogando-se ainda 
na capital o Passos Manuel-Sp. 
Horta. Mais a Norte, na Mala, entram 
em campo 6.° e 5.° da classificação, 
separados por um ponto: Águas 
Santas e Madeira SAD. H C.  
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TAÇA CHALLENGE 
3.' Ronda -› 2.' 'mão' -+ Hoje 

ABC-Odorhel 17.00 1., 

Pavilhão Flavio Sa Leite, em Braga 

ABC pede... inferno 
O ABC tem 1 golo de vantagem 
(25-24) conquistado na 

Roménia. Por isso, vitória ou empate 
qualificam os bracarenses para os 
oitavos da Taça Challenge, na qual 
foram finalistas na última época —
perderam ante a mesma equipa: 
Odorhei. A derrota pela margem 
minima serve, desde que o rival não 
consiga mais de 24 golos. O ABC 
usou o Facebook para, com imagens 
de lances mal ajuizados pela dupla 
de arbitragem macedónia, lançar 
apelo aos adeptos: «A nossa ajuda é 
o vosso apoio»! Pedro Seabra pediu 
«um inferno nas bancadas». H. C. 
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Benfica demorou algum tempo a adaptar-se ao sistema defensivo da equipa irlandesa 

Kolbeinn Amargo!! (gr) 
Stephen Nlelsen(gr) 
Magnus Stefansson 
Einar Sverrisson (12) 
Elidi Vidarsson (2) 
Pah Vilhjalsson (3) 
Andri Fridrlksson (1) 
Gretar Eythorsson (1) 
Kari Oskarsson 
Krist lansson (4) 
Dan Ellidasson (1) 
Hakon Styrmisson 
Dagur Arnarsson (2) 
Fridik Magnusson (nj) 
Magnus Magnusson (1) 
Bergvin Haraldsson (nj) 

AIMAR PETURSSON 

Hugo Figueira (gr) 
Nikola Mitrevski (gr) 
Davkle Carvalho (4) 
lavier Borregan (1) 
Paulo Moreno (1) 
Uelington Silva (7) 
Hugo Uma (1) 
Tiago Ferro (2) 
Belone Moreira (2) 

'' João Pais  
Tiago Pereira (2) 
Alexandre Cavalcanti 
Elledy Semedo (4) 
Dragar Vrgoc (3) 
Flavio Fortes 
Hugo Freitas  (nj) 

MARIANO ORTEGA 

ANDEBOL TAÇA CHALLENGE 

Águias acordaram a tempo 
Benfica péssimo no início do jogo com os islandeses do Vestmannaeyjar e Só assumiu o comando 

a oito minutos do fim, com golo do brasileiro Uelington Hoje há novo duelo na Luz 

ANTONIO AZEWOO/ASF 

ANDE BOL — TAÇA OMUENGE —3.* EUM. (V MÃO) 

Pavilhão n.° 2 da Luz. 
em Lisboa 

VESTMANNAEYJAR • BENFICA 

14 iNTE{wAto 13 

Amarmos 
Carlos Cabreias (Espanha)e Ignacio Sanchez (Espanha) 

por 

ANTÓNIO BARROS 

O
Benfica conseguiu ba -
ter, ontem, na Luz, os 
islandeses do Vestman-
naeyjar por dois golos 
(26 -28), em partida da 

1.a  mão da 3.' eliminatória da Taça 
Challenge. Uma vantagem que po-
derá ser curta para o embate de 
hoje, caso os encarnados voltem a 
protagonizar um péssimo início de 
jogo. Na realidade, durante os pri-
meiros 15 minutos, as águias an-
daram completamente perdidas 
no campo, sentindo dificuldades 
para contornar o sistema defensi-
vo 5x1 imposto pelos vikings. 

Maus passes, receções deficien-
tes e escassa criatividade na orga - 
nização pena liaram o Benfica du-
rante esse período. Aos 15 minutos, 
os encarnados perdiam por cinco 
golos (12-7) e não encontravam 
soluções para travar o lateral-es-
querdo Einar Sverrisson, o melhor 
marcador da partida (12 golos) e um 
jogador dotado de grande precisão 
e potência de remate. 

A recuperação benfiquista coin 
cidiu com a entrada do guarda - 
-redes macedónio Nikola Mi - 
trevski, o qual rendeu o habitual 
titular, Hugo Figueira. Mitrevski  

arrancou um bom punhado de ex-
celentes defesas e esteve na ori-
gem de uma forte reação, que aca - 
bou por esfriar com a expulsão, 
por agressão a Magnus Stefans-
son, do pivot Paulo Moreno. 

Na segunda parte o encontro 
foi sempre bastante equilibrado. O 

TAÇA CHALLENGE 
3: Ronda -,1."mão' 3  Ontem 

IBV Vestmannaeyjar—BENFICA 25-28  
3.' Ronda  4 2. 'mão' 4  Hoje 

BENFICA—IBV Vestmannaeyjar 19.30 h 
Pavilhão n.°2 da Luz. em Lisboa 

Têm a palavra 

TRABALHAR MAIS 

Fizemos um esforço grande para 
recuperar da desvantagem na primeira 
parte. Não tínhamos muita informação 
sobre o nosso adversário e 
demorámos algum tempo a adaptar-
-nos. Defesa 5x1surpreendeu-nos. 
Temos de trabalhar mais na defesa e 
estar concentrados no ataque 

MARIANO ORTEGA 
treinador do mentira 

TUDO EM ABERTO 

Tentámos provocar uma 
surpresa ao Benfica, mas o nosso 
adversário foi melhorando na defesa 
ao longo da partida e acabou por 
vencer o jogo. A equpa portuguesa 
mostrou-se mais experiente. Pelo que 
vi neste primeiro duelo, a eliminatória 
continua em aberto 

ARNAR PETURSSON 
treinador do vestmannaeyjar 

Benfica melhorou ligeiramente em 
termos defensivos e foi mais efi-
caz no ataque, apesar de conti-
nuar a cometer falhas técnicas 
com alguma regularidade. Até que 
conseguiu passar para o coman 
cio do jogo (22-23), a oito minu 
tos do final, através de um bom 
remate de meia-distância desfe -
rido pelo brasileiro Uelington Sil - 
va. O IBV Vestmannaeyjar já não 
conseguiu anular a vantagem en -
camada e hoje terá de vencer por 
mais de dois golos de diferença 
para passar aos oitavos de final cia 
competição. 
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A n A . 
Adabel- Taça Chimpe (3.' Ellrrisatdria 

Nio)- ABC- Odorhei (17), Elenfica-IF3V 
Vesunanaeyjar-Benfica (19.30). 
L' DMsio Nadonal Aguas Santas-Madura 
SAD (18), Belenenses-Sporong (18.30), Passos 
Manuel-Sp Horta (18.30). 
Deoperaded - Liga- Ovarense-Benfica (16), 
Eléctrico- V Guimarães (16), CAB Madelra-F. C 
Porto (16), Lusrtania-Maia Basket (16) Gabtos 
FC- Barcelos (18). 
Futebol- Liga- V. Setúbal-U. Madeira (17). Boa - 
vtsta-V. Guimarães (18.30), Tondela-F. C Porto 
(2045 - Mun. Aveiro). 
2.,  liga- Aves-Olnmense (15), Gil Vicente-
Sporting B (16), Portmonense-Olhanense (18). 
Campeonato de Portugal (I' Fase) -Série C -
Salgueiros 013-Coimbffies (15). 
Juniores A- Ditlailo Nacional (L' Fase) - • 
Zona Norte - P. Ferreira-letoães. F. CPorto-V. 
Guimarães, Vizeta-Feirense, Rio Ave- Moreirense 
Boavista-Braga (Est. Leça), GiI Virente-Tondela 
Zona Sul - Belenenses-Sacavenense. loures-
Oeiras, U. Leiria-Casa Pia, Torreense-Sporung 
Nacional-Académica. logos as 15 horas. 
Juniores A - 2.,  Divisão Nadarei (1_,  Fase) -
Sede A - Freamunde-Tirsense Fafe-Neves, 
Aves-Chaves, Limianos-Moncfinense, Merelinen-
se-Vardm. Série B - Canideb-Padroense, Azou - 
ca-Sousense, Paredes-Olveirense, SanJoanen-
se-Lus. Lourosa, Penafiel-1. Moncorvo. Série C 
Gouveia-Anadia Beira-Mar:Marinherise (campo 
S. Sebastião), L Marinha-Ac, Viseu, V, Mocidade-
DC Branco, Estação-Naval: 51'11e D -1' Dezem-
bro-Atlético, Real-Eléctrico Sintrense-Caldas, 
canenense-Estoril, ANerca-Unda-a-Velha. Série 
E - Juv. Évora-Despertar. V Setilbal-BM Almada, 
Pinhalnovense-Quartetrense, Farense- Olianen-
se, C_ Piedade-Barreinense. Jogos as 15 horas 
Juniores 8 (1.' Fase) - Série C - Beira-Mar-Re-
pesenses (11). Série E - Cova Piedade-Loulétano 
(15 - Campo dos Pescadores). Imortal-C/eiras 
(15) 
Junkras C (1.' Fase) - Sede B - Rio Ave-Dragon 
Force (17) Série E - Caldas-Babense (15). Serie 
- Sporng-Real (11) 
A. F. Algema- 1.' ~sio- Lagoa-Moncarapa-
chense, Quarteira-Silves, Padernense-Monchi-
goense, Guia-11 Esperanças, Faro Berfica-Imor- 
tal

Culatrense-Esp. Lagos. logos Is 15 horas. 
A. F. Porto - Dedslio - Série 2 - Ferreira-11r-
sense (15),1' Maio Nueird-Canralhosa (15). Pe-
namaior-Gondomar (15), Codessos-Roriz (15) 
Série 3 - Felgueiras 1932-Lassada (15), Airães-
Lourenço Douro (15). 
Juniores - L' Denodo - Série 1- Pasteleira-Vila 
FC, Padmeme-Letrães, Foz-Salgueiros 08, Grip-
Valadares Gaia, Boavista-Rio Ave (Gonden Mata), 
Or. Douro-Avintes, Noguelrense-Leverense. Asco-
zeici-Coimbiões. Serie 2 - lousada-Lagares, Fel-
queiras 1932-1" Maio Agueiro (13), Trofense-Ca-
beça Santa, S. Madnho-Valonguense, Wa Meã-
Rebordosa Affenense-Ermesinde 1938, E Fàn 
zeres-Gondomar, Folgosa Mala-Amarante logos 
às 15 horas. 

- Melado - Sene 1- Padroense-
Coimbrdes (13). Série 2 - Gondomar-Trofense 
(15). 
Infantis- 1.,  DNIsao - Seno 1- Cor  -Var- 
am, Col. Enneseide-Salgueiros 68 (14), leboães-
Avintes (16 - Mun. teça Palmeira). Trofense-Boa-
vista (13.15), Valadares-Mala Lidador (17), Dragon 
Force-Cansielo (20), Infesta-Rio Ave (1315)- Vi-
lanovense-Nogueirense. Série 2 - Amarante-Pe-
nal iel, Freamunde-Varzea 671 P Ferreira-Tufas 
(1715). Lausada-Vila Meã (1315), Sogsense-Va-
longuense, Calç., Oldrdes-11rsense, 5. Maninho-
uxa (13), Aves-Gondomar (13). Jogos as 15 ho-
ras. 
Rasai - Liga- Quinta Lombas-Belenenses (15), 
L Porto Salvo-São ~(15), Fundão-Rio Ave 
(16), Gualtar-Boavista (16.30), Bunnhosa-Braga 
(18.30) 
Torneio Mundial feminino (Guatemala) - 
Meim-finais - Portugal-Rússia (0030 - madru-
gart.) dia 29). 
lellopmi ma Padas - Liga Empata (Fase de 
Grupos - Jornada - Grupo A - F. C. Porto-Bar-
celona (17 - Pav. Mun. Fanzeres). Grupo B - Bas-
sano-Benhca (20). Grupo C - Valongo- Forte der 
Marro' (18.30) Grupo 0 - 011veirense-Liceu (17) 
Taça CENS (1,3 P406 de final- 2.,  Não) - 
\Miar 11-0nuel- Barcelo (17), Dorbim-luv. Viana 
(19), 1 urguel-Wolfburgo (21) 
1.,  Divisão Madona! - HA Cambra-HC Braga 
(18) 
Repta - Divisão de Honra -Agronomn.lousá 
(14), Cascais-Académica (14), CDUL-Arcos Vai 
devei (15.30). 

DIsisio Nacional - CA Madalena - 
Ac. Espinho 681 Berifica-Ac. S. Mamede (16), 
Caldas-Esrnenz (17), V Guimaraes-Leixões 
(17.30), Castelo Mala-5p. Espinho (19), F. Bastar. 
do-Vilacondense (22). 
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Benfica 
vence islandeses 
na Taça Challenge 
• O Benfica ganhou, on-
tem, aos islandeses do IBV 
Vestmannaeyjar, por 28-26, 
em Lisboa, mas na qualida-
de de visitante, na primeira 
mão da terceira eliminató-
ria da Taça Chalienge. Hoje, 
pelas 19.30 horas, no pavi-
lhão da Luz, as águias vol-
tam a entrar em ação para a 
segunda partida. 
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Andebol

Benfica recupera de 
mau início e entra a 
ganhar na Challenge
O Benfica entrou com a mão 
direita na presente edição 
da Taça Challenge, em 
andebol. Num encontro em 
que passaram a maior parte 
do tempo em desvantagem, 
na sequência de uma 
pálida entrada em cena, os 
“encarnados” conseguiram 
recuperar na segunda parte 
e bater os islandeses do 
IVB Vestamannaeyjar, no 
pavilhão da Luz, por 28-
26. Nesta primeira mão da 
3.ª eliminatória, em que os 
nórdicos se destacaram por 
uma defesa muito organizada 
e agressiva, Uelington foi 
o melhor marcador das 
“águias”,  com sete golos, 
seguido de Elledy Semedo e 
Davide Carvalho, com quatro. 
A segunda mão será disputada 
já hoje, e novamente na Luz, 
por acordo entre as equipas, a 
partir das 19h30.
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A7 :.: Restelo acolhe dérbi diante do Sporting com história
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28-11-2015

Meio: Record Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=9f6d1f83

 
A 13.ª jornada da fase regular do campeonato inicia-se hoje, com a realização de um dérbi com
história. OBelenenses recebe o Sporting, mas já lá vão os tempos em que as duas equipas discutiam o
título. Os leões ainda têm ambições na perseguição ao FCPorto, mas o emblema da cruz de Cristo
tenta sair do fundo da tabela. O pivô dos vice-campeões nacionais, Diogo Domingos, vai voltar a um
pavilhão especial, mas quer ganhar à sua anterior equipa:"Passei 13 anos da minha vida no Restelo e
é um regresso que não me passa ao lado. O Belenenses apresenta este ano algumas fragilidades, mas
não deixa de ter um pavilhão com um ambiente complicado e uma equipa competitiva. Vamos tentar
fazer o nosso jogo para superarmos as dificuldades e somarmos mais uma vitória", considerou o
segunda linha do Sporting, em declarações aos media do clube. O líder e heptacampeão FCPorto joga
amanhã; e Benfica e ABC a 2 de dezembro, por causa da Taça Challenge. Siga-nos no Facebook e no
Twitter.
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Campeonato: Belenenses recebe Sporting e Madeira SAD joga na Maia
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28-11-2015

Meio: Sapo Online - Sapo Desporto Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=648c8d43

 
28-11-2015 09:15
 
 Com as partidas onde deviam intervir ABC/UMinho e SL Benfica adiadas para 2 de Dezembro, são
quatro os jogos da 13.ª jornada agendados para este fim-de-semana.
 
 Equipa de Andebol do Belenenses recebe a visita do Sporting este sábado
 
 Por SAPO Desportosapodesporto@sapo.pt
 
 A receção do Águas Santas Milaneza ao Madeira SAD e do Delta Belenenses ao Sporting Clube de
Portugal concentram as atenções desta 13.ª jornada do Campeonato Fidelidade Andebol 1 que tem
prevista para este fim-de-semana a realização de quatro jogos.
 
 Isto porque, devido à participação do ABC/UMinho e S.L. Benfica na Challenge Cup, as duas partidas
em que deviam participar águias e bracarenses foram adiadas para o dia 2 de Dezembro.
 
 Começando pelas partidas de sábado, na Maia o Águas Santas Milaneza, sexto com 26 pontos, recebe
o Madeira SAD, um lugar acima e mais um ponto, numa partida que ai ser dirigida pela dupla
internacional de Braga e que promete ser um jogo emotivo.
 
 Em Lisboa, o Delta Belenenses, 12.º classificado com 13 pontos (e menos um jogo) procura a
segunda vitória, frente ao Sporting CP, segundo com 32 pontos.
 
 Ainda em Lisboa, o Passos Manuel, oitavo, com 19 pontos, recebe o Sporting da Horta, nono, com
menos dois pontos.
 
 Para domingo, e em Viseu, está agendado o jogo que coloca frente a frente o líder invicto, F.C. Porto,
e o Maia ISMAI, 10.º classificado, com 17 pontos.
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Restelo acolhe dérbi diante do Sporting com história
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28-11-2015

Meio: Sábado Online

URL:http://www.sabado.pt/ultima_hora/detalhe/restelo_acolhe_derbi_diante_do_sporting_com_historia.html

 
08:33 . Record
 
 O pivô dos vice-campeões nacionais, Diogo Domingos, vai voltar a um pavilhão especial, mas quer
ganhar à sua anterior equipa...
 
 Por Record
A 13.ª jornada da fase regular do campeonato inicia-se hoje, com a realização de um dérbi com
história. OBelenenses recebe o Sporting, mas já lá vão os tempos em que as duas equipas discutiam o
título. Os leões ainda têm ambições na perseguição ao FCPorto, mas o emblema da cruz de Cristo
tenta sair do fundo da tabela.O pivô dos vice-campeões nacionais, Diogo Domingos, vai voltar a um
pavilhão especial, mas quer ganhar à sua anterior equipa:"Passei 13 anos da minha vida no Restelo e
é um regresso que não me passa ao lado. O Belenenses apresenta este ano algumas fragilidades, mas
não deixa de ter um pavilhão com um ambiente complicado e uma equipa competitiva. Vamos tentar
fazer o nosso jogo para superarmos as dificuldades e somarmos mais uma vitória", considerou o
segunda linha do Sporting, em declarações aos media do clube.O líder e heptacampeão FCPorto joga
amanhã; e Benfica e ABC a 2 de dezembro, por causa da Taça Challenge.
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Benfica entra a vencer na Taça Challenge
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 27-11-2015

Meio: Bola Online (A)

URL:http://www.abola.pt/nnh/ver.aspx?id=585172

 
O Benfica venceu esta sexta-feira os islandeses do IBV, por 28-26, no Pavilhão n.º 2 da Luz, partida
referente à primeira mão da 3.ª ronda da Taça Challenge de andebol. Ao intervalo, a equipa orientada
por Mariano Ortega perdia por 13-14. Uelington, com sete golos, foi o melhor marcador dos
encarnados. A segunda mão disputa-se este sábado, novamente na Luz, a partir das 19.30 horas.
 
 27-11-2015
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ANDEBOL
| Carlos Costinha Sousa | 

Confiança e crença de que o
objectivo da vitória é possível.
Esta é a principal ideia que se
pode retirar da antevisão, reali-
zada ontem por Carlos Resende
e Pedro Seabra, da partida de re-
cepção aos romenos do Odorhei,
a contar para a segunda mão da
terceira ronda da Taça Challen-
ge. Os academistas assumem o
favoritismo na partida, apesar de
esperarem um jogo complicado,
como referiu Carlos Resende.

“Estamos à espera de um jogo
complicado e temos a noção de
que a equipa do Odorhei vai cer-
tamente colocar o objectivo de
vencer cá, como nós tivemos es-
se objectivo lá. Mas esse é um
problema que eles têm porque a
nós o que nos importa é passar a
eliminatória e não há melhor

forma de o fazer do que entrar
neste jogo concentrados de for-
ma a colocar em campo o que
necessitamos para vencer”, refe-
riu, para logo apresentar a recei-
ta para o jogo: “temos que estar
concentrados e ter ambição de
vencer o jogo. E se for esse o ca-
so, vencer dois jogo ao Odorhei
diria que é uma eliminatória
muito boa. Em jogos com boas
equipas nunca sabemos qual vai
ser o momento chave do jogo.
Acredito que este tipo de jogos
se resolvem nas partes finais,
quando estão em campo duas
equipas equilibradas e de quali-
dade assinalável. Penso que te-
mos que nos assumir como favo-

ritos. Já fizemos uma boa parte
muito interessante em casa do
nosso adcersário, com uma exi-
bição mais conseguida por parte
de todos e com a ajuda do nosso
público acredito que vencer é
perfeitamente exequível”, refe-
riu o treinador academista.

Quanto a Pedro Seabra, que es-
tá lesionado e ainda não poderá
dar o seu contributo à equipa
neste jogo, afirmou que vai esta
rno Pavilhão Flávio Sá Leite a
apoiar a equipa e que espera ver
um pavilhão cheio para incenti-
var o ABC/UMinho e dificultar
a vida aos romenos, de maneira
a tentar “repor a justiça possível
face ao que aconteceu no ano
passado”. “É sempre mais difícil
estar de fora, mas cada um ajuda
como consegue. É importante
que estejamos presentes para
apoiar a equipa, para conseguir,
de algum modo, repor a justiça
possível face ao que aconteceu
no ano passado. Quero convocar
toda a gente de forma a termos
duas mil pessoas a apoiar e a in-
centivar. Vamos fazer do pavi-
lhão um inferno para levarmos a
melhor sobre o Odorhei. A pre-
sença do público tem um poder
enorme dentro de campo”.

ABC/UMinho confiante
para a recepção ao Odorhei
OBJECTIVO DA VITÓRIA é o único pensamento na cabeça de todos os elementos que compõem a es-
trutura do ABC/UMinho. Dificuldades são reais e elevadas, mas todos acreditam que a vitória é possível.

DR

Pedro Seabra e Carlos Resende fizeram a antevisão ao jogo de amanhã, frente ao Odorhei

“Quero convocar toda a gen-
te de forma a termos talvez
duas mil pessoas a apoiar e
a incentivar o ABC. Vamos
tentar fazer do pavilhão do
ABC um inferno para levar-
mos a melhor sobre o Odor-
hei. A presença do público
no Sá Leite tem um poder
enorme para quem está
dentro de campo.”

Pedro Seabra

Página 11



A12

  Tiragem: 5000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 14

  Cores: Cor

  Área: 25,99 x 30,22 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 62046453 27-11-2015

FUTEBOL
I Liga
11.ª jornada
Hoje
Nacional-Marítimo (20h30-
SportTv 1)
Amanhã
V. Setúbal-U. Madeira, Boavista-V.
Guimarães (18h30-SportTv 1) e
Tondela-FC Porto (20h45-
SportTv 1)
Domingo
Académica-Arouca, Rio Ave-
Moreirense e P. Ferreira-Estoril
(19h15-SportTv 1).
Segunda-feira
Sporting-Belenenses (19h00-
SportTv 1) e Sp. Braga-Benfica
(21h00-SportTv 1).

II Liga
17.ª jornada
Amanhã
Desp. Aves- Oliveirense, Gil
Vicente-Sporting B (16h00-
SportTv 1) e
Portimonense-Olhanense.
Domingo
Sp. Covilhã-FC Porto B (11h15-
SportTv 1), Santa Clara-Leixões,
Sp. Braga B-Atlético, Académico-
Chaves, Oriental-Freamunde,
Benfica B-Famalicão (16h00-BTv
1), Farense-Varzim e Feirense-
Penafiel.

Campeonato 
de Portugal - série B
12.ª jornada
Amanhã Salgueiros-Coimbrões.
Domingo Amarante-Cinfães,
Pedras Rubras-Sobrado,
Sousense-Vila Real e Gondomar-
Tirsense.

Campeonato 
de Portugal - série C
12.ª jornada
Domingo Gafanha-Lusitânia
Lourosa, Sanjoanense-GD Oliv.
Frades, Mortágua-Estarreja,
Anadia-Bustelo e Lusitano-
Cesarense.

1.ª Divisão de Juniores
- zona Norte
13.ª jornada
Amanhã P. Ferreira-Leixões, Vi-
zela-Feirense, Rio Ave-Moreirense,
Boavista-Sp. Braga, G. Vicente-
Tondela e FC Porto-V. Guimarães.

2.ª Divisão de Juniores
Série C
11.ª jornada
Amanhã Gouveia-Anadia, Beira-
Mar-Marinhense, SL Marinha-Ac.
Viseu, Vigor Mocidade-D. Castelo
Branco e AD Estação-Naval.

Nacional de Juvenis
- Série C
12.ª jornada
Domingo Naval-Oliv. Frades,
Beira-Mar-Repesenses, ARCB Va-
longo-Anadia, Tondela-Sp. Pom-
bal e U. Leiria-Académica.

Nacional de Iniciados
- Série C
14.ª jornada
Domingo Avanca-Gondomar, Ga-
fanha-UD Oliveirense, Sanjoa-
nense-Taboeira, Fiães-Feirense e
Anadia-Tondela.

Nacional de Iniciados
- Série D
14.ª jornada
Domingo O Pinguinzinho-Naval,
Sertanense-U. Leiria, AD Estação-
Vigor Mocidade, Académica-Ac.
Fundão e Sabugal-BC Branco.

AF Viseu

Divisão de Honra
9.ª jornada
Domingo Carregal do Sal-Alvite,
Penalva Castelo-Paivense, Viseu e
Benfica-Ferreira de Aves, Lame-
las-Resende, Tarouquense-Castro
Daire, Silgueiros-Molelos, Sampe-
drense-Mangualde e Sátão-Moi-
menta da Beira.

1.ª Divisão - Zona Norte
7.ª jornada
Domingo Nespereira-Vilamaio-
rense, Campia-Santacruzense, Pa-
rada-Ceireiros, Roriz-Oliv. do
Douro e Sp. Lamego-Vouzelenses.

1.ª Divisão - Zona Sul
7.ª jornada
Domingo Pedreles-Santiago de-
Cassurrães, Repesenses-Santa-
combadense, Nandufe-Nelas, Vila
Chã de Sá-Vale de Açores e Canas
de Senhorim-Moimenta Dão.

Juniores - Zona Norte
7.ª jornada
Amanhã Cinfães-Oliv. Frades, Re-
sende-O Crasto, Moim.ª Beira-Sp.
Lamego, Sátão-Penalva Castelo e
Vouzelenses-Tarouca.

Juvenis - Zona Norte
8.ª jornada
Amanhã Paivense-Repesenses B,
Vouzelenses-Cinfães e Os Viria-
tos-Moimenta da Beira
Domingo Tarouca-Resende, O
Crasto-Penalva Castelo e Sátão-
Cracks Lamego.

Juvenis - Zona Sul
8.ª jornada
Amanhã Nelas-Académico e  Lu-
sitano-Estrela do Mondego
Domingo Mortágua-Carregal do
Sal, Molelos-Viseu e Benfica,
Santo André-Viseu 2001 e Man-
gualde-Ranhados.

Iniciados - Zona Centro
8.ª jornada
Amanhã Oliv. Frades-Vouzelenses 
Domingo Penalva Castelo-Repe-
senses B, Académico-Sátão, Viseu
e Benfica-Viseu United FC e Viseu
2001-Os Viriatos

Iniciados - Zona Sul
8.ª jornada
Amanhã E. Mondego-Molelos.
Domingo Lusitano B-Vale de
Açores, Mangualde-Repesenses,
Vila Chã de Sá-Viseu 2001 B e SL
Nelas-Canas de Senhorim.

Infantis Sub-13 Norte
6.ª jornada
Amanhã O Crasto-Ferreira de
Aves, VN Paiva-Cinfães, Sampe-
drense-Cracks Lamego, Leomil-
Resende e Souselo-Tarouca.

Infantis Sub-13 Centro
9.ª jornada
Amanhã O Pinguinzinho B-Sátão,
Dínamo da Estação-Oliv. Frades e
Penalva Castelo-Viseu 2001.
Domingo Os Viriatos-Viseu e
Benfica.

Infantis Sub-13 Sul
9.ª jornada
Amanhã
Vale de Açores-Repesenses, D.
Estação-Os Pestinhas, Vila Chã de
Sá-Nelas, Mangualde-Canas de
Senhorim e Santo André-Os Gal-
farritos.

Infantis Sub-12 Norte
6.ª jornada
Amanhã Cracks Lamego-AS-
DREQ, AEFD São Pedro Sul-Oliv.
Frades e Os Ceireiros-O Crasto
Domingo Os Viriatos-Sampe-
drense.

Infantis Sub-12 Centro
6.ª jornada
Amanhã Casa Benfica de Viseu-
Penalva Castelo, Académico-D.
Estação e Lusitano-Viseu 2001
Domingo Viseu e Benfica-Repe-
senses.

Infantis Sub-12 Sul
6.ª jornada
Amanhã
Repesenses-Vila Chã de Sá, Mor-
tágua-Viseu e Benfica B, Os Gal-
farritos-Os Pestinhas, O Pinguin-
zinho-Mangualde.

Benjamins Sub-11 Norte 
6.ª jornada
Amanhã
Leomil-Souselo, Cinfães-
Footlafões, Resende-O Crasto e
Cracks Lamego-Tarouca.

Benjamins Sub-11 Centro
6.ª jornada
Amanhã Sátão-Nelas B, Penalva
Castelo-Académico e Lusitano-
Oliv. Frades
Domingo Viseu e Benfica-
Dínamo da Estação.

Benjamins Sub-11 Sul 
6.ª jornada
Amanhã
Os Galfarritos-Viseu 2001,
Carregal do Sal-Viseu e Benfica B,
Nelas-Mangualde e Os Pestinhas-
Repesenses

Escolas Sub-10 Norte
7.ª jornada
Amanhã
O Crasto-Sátão, Cracks Lamego-
GD Oliv. Frades, CP Vila Nova
Paiva-ASDREQ/Quintela e Viseu
e Benfica B-Leomil.

Escolas Sub-10 Centro
7.ª jornada
Amanhã Viseu 2001-Mangualde
B e Santo André-Viseu e Benfica.
Domingo Académico-Vila Chã de
Sá e Lusitano -Dínamo da Estação

Escolas Sub-10 Sul
6.ª jornada
Amanhã Lusitano B-Mangualde,
Carregal do Sal-Os Pestinhas,
Mortágua-Os Galfarritos, Canas
Senhorim-O Pinguinzinho e
Nelas-Os Repesenses B

AF Guarda

1.ª Divisão
9.ª jornada
Domingo 
Vila Cortez-Sp. Mêda, G. Figuei-
rense-F. Algodres, Trancoso-Vila-
novenses, Vilar Formoso-Desp.
Soito, Gouveia-VF Naves, Aguiar
da Beira-Celoricense e Pinhelen-
ses-Manteigas.

2.ª Divisão
4.ª jornada
Domingo 
Mileu Guarda-Paços da Serra,
Guarda Unida-Almeida, Freixo de
Numão-São Romão e Casal
Cinza-Foz Côa.

Juniores
6.ª jornada
Domingo 
Figueira CTL-Sp. Mêda, Almeida-
Manteigas, Castelos-Trancoso e
Fornos de Algodres-Guarda
Unida.

Juvenis
6.ª jornada
Domingo 
VF Naves-Seia, Gouveia-F. Algo-
dres, NDS Guarda B-NDS Guarda,
Pinhelenses-Guarda Unida e Foz
Côa- Trancoso.

Iniciados - série A
5.ª jornada
Amanhã 
Celoricense-Trancoso, Guarda
Unida-Miléu Guarda e NDS
Guarda-Vilar Formoso.

Iniciados - série B
5.ª jornada
Amanhã 
C. Benfica Mêda-NDS Guarda B,
Foz Côa-Guarda Unida B e Pinhe-
lenses-G. Figueirense.

Iniciados - série C
5.ª jornada
Amanhã 
ED Carlos Franco-Fornos de Al-
godres, São Romão-Aguiar da
Beira e Seia-Gouveia.

FUTSAL
2.ª Divisão Nacional
- série B
9.ª jornada
Amanhã
Freixieiro-Mogadouro, Paraíso
Foz-AA Douro, Desp. Ordem-Pa-
redes, Sp. Lamego- U. Pinheirense
e AJAB Tabuaço-Arsenal Parada.

2.ª Divisão Nacional
- série C
9.ª jornada
Amanhã CFCP Meda-ABC Nelas,
Domus Nostra-Ossela e Lamas
Futsal-Futsal Azeméis.
Domingo Jaca-Lameirinhas e
Vale de Cambra-Viseu 2001.

Nacional de Juniores
- zona Norte
7.ª jornada
Amanhã Jorge Antunes-Con-
tacto, Académica SF-Caxinas e
AJAB Tabuaço-Boavista 
DomingoU. Pinheirense-Lobitos
Futsal.

AF Viseu 

Divisão de Honra
7.ª jornada
Amanhã GDSJ Pesqueira-CSC
Sever, Casa Benfica de Viseu-Bela
Vista, Rio de Moinhos-Viseu 2001
B e Pedreles-SM Mouros, CB Moi-
menta Beira-CB Castro Daire e
Unidos da Estação-Inter Tarouca.

Juniores 
6.ª jornada
Amanhã Pedreles-Sp. Lamego
Domingo Armamar-GD SJ Pes-
queira e Viseu 2001-ABC Nelas

Juvenis
9.ª jornada
Amanhã Sp. Lamego-C. Benfica
de Viseu, Viseu 2001-CSC Sever,
ABC Nelas-AJAB Tabuaço, Casa
do Benfica Sernancelhe-U. Esta-
ção, GD SJ Pesqueira-At. Traqui-
nas e Gig. Mangualde-Armamar.

Iniciados
3.ª jornada
Amanhã Casa do Benfica de Vi-
seu-Viseu 2001
Domingo ABC Nelas-Sp. Lamego
e Casa do Benfica de Moimenta
da Beira-Gigantes de Mangualde. 

Infantis
6.ª jornada
Amanhã At. Traquinas-Armamar,
CSC Sever-AJAB de Tabuaço e
ABC Nelas-Viseu 2001
Domingo Casa do Benfica de Vi-
seu-ASSCR Gumirães.

1.ª Divisão Nac.Feminina
8.ª jornada
Amanhã O Crasto-Repesenses,
GDC Penedono-Inter Tarouca, Ar-
mamar-GD Oliv. Frades, Carbel-
rio-GD SJ Pesqueira e C. Benfica
Mortágua-Viseu e Benfica.

AF Guarda

Torneio de Abertura 
- Feminino
2.ª jornada
Amanhã Trancoso-Pinhelenses e
Guarda Unida-VF Naves
Domingo Fornos de Algodres-Ce-
loricense.

Taça da AF Guarda
Masculina - série A
1.ª jornada
Amanhã Lusitânia-ADRC Pena-
verdense e Amadores de Foz
Côa-Gouveia

Taça da AF Guarda
Masculina - série B
1.ª jornada
Amanhã AD Manteigas-SC Sabu-
gal e CDC Pinheiro-Casal Cinza.

ANDEBOL
3.ª Divisão Nacional
Masc. - Zona Centro
8.ª jornada
Amanhã CD Feirense-Alavarium
AC, Académica-SC Espinho, Beira
Mar-Académico de Viseu
.
2.ª Divisão Nacional
Juvenis - Zona Centro
9.ª jornada
Amanhã Sanjoanense-AA

Avanca, Académico-Águeda AC e
EA Falcão Pinhel-CD S.Paio
Oleiros e CP Vacariça-Colégio da
Imaculada Conceição.

Nacional Seniores
Feminino - Zona Centro
9.ª jornada
Amanhã ADA Canelas-AC Oliv.
Frades, Casa Benfica Castelo
Branco-Batalha AC, SIR 1.º de
Maio-Valongo Vouga e Cister SA-
Ílhavo AC

Nacional de Iniciados
Femininos-Zona Centro
7.ª jornada
Domingo AA S. P. Sul-Valongo
Vouga e AC Oliv. Frades-SM Mato.

BASQUETEBOL
Circuito Distrital Sub-12
- Grupo II 
Pavilhão Cidade de Viseu
Amanhã Gumirães A-Bola Basket
(9h30),  Bola Basket-Gumirães B
(10h30) e Gumirães B- Gumirães
A (11h30).

Interdistrital Sub-14
Feminino
Amanhã ACER Tondela-ASSCR
Gumirães (17h00-Pavilhão Muni-
cipal Tondela)

Interdistrital Sub-14
Masculino
Domingo ACER Tondela-Associa-
ção Basquetebol Albicastrense
(15h00-Pavilhão Municipal de
Tondela)

Distrital de Sub-16
Masculino
Hoje ARC Oliveirinha-Gumirães B
(15h00-Pavilhão Municipal Carre-
gal do Sal)
Domingo Gumrães A-ARC Olivei-
rinha (14h30-Pavilhão Cidade Vi-
seu) e  ACER Tondela-Clube Ca-
mões (15h00-Pavilhão Municipal
Tondela)

Distrital de Sub-18
Masculino
Hoje Gumirães A-Clube Camões
(21h30-Pavilhão da Escola Secun-
dária Viriato)
Amanhã Bola Basket-ACER Ton-
dela (17h00-Pavilhão Municipal S.
Pedro do Sul) e Gumirães B-AE-
Mangualde (18h45-Pavilhão Ci-
dade de Viseu)
Domingo Gumirães B- Gumirães
A (17h30-Pavilhão da Escola Se-
cundária Viriato)

Interdistrital de Sub-19
Feminino
Amanhã ACER Tondela-Casa do
Benfica do Fundão (15h00-Pavi-
lhão Municipal de Tondela)
Domingo Clube Bola Basket-
Clube Camões (17h00-Pavilhão
Municipal de S. Pedro do Sul)

Nacional da 1.ª Divisão
de Seniores Masculinos
Amanhã Os Povoenses-Conim-
bricense (20h15-Pavilhão da Es-
cola Secundária Viriato)

Agenda desportiva
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carlos resende, técnico do abc/uminho, e o jogo como odorhei

«Otimista mas com reservas»

 pedro vieira da silva

«s
omos favoritos, 
mas nada está gan-
ho. Tal  como tive-
mos a ambição de 

vencer lá, eles têm, certa-
mente, a ambição de ga-
nhar aqui em Braga», des-

tacou o técnico da ABC/
/UMinho, Carlos Resende, 
na antevisão da partida de 
amanhã (17h00), no Pavi-
lhão Flávio Sá Leite, com 
o Odorhei, em partida re-
lativa à terceira elimina-
tória da Taça Challenge.

«Queremos vencer o jo-

go, queremos ter ambição 
e tudo faremos para pas-
sar a eliminatória. Conta-
mos para isso com o apoio 
do público. O Odorhei es-
tá instalado numa cidade 
com pouco mais de 35 
mil habitantes e aqui em 
Braga, que tem cerca de 

160/170 mil habitantes, 
basta 1,1 por cento vir ao 
andebol para o Sá Leite 
estar cheio», vincou.

O ABC/UMinho ven-
ceu dois dos três jogos 
que disputou com o 
Odorhei e, por isso, está 
«confiante» para o em-
bate de amanhã, na cate-
dral do andebol. «Eu diria 
que nem sempre jogámos 
bem, mas lutámos mui-
to. Tivemos algumas difi-
culdades, algumas lesões, 
mas batemo-nos sempre 
bem. Pelo que fizemos e 
eles fizeram, permite-me 
encarar este jogo com al-
gum otimismo, mas com 
reservas, claro», vincou, 
esperando uma arbitra-
gem, tal como sucedeu 
no jogo da primeira mão, 
de bom nível. «Na Romé-
nia foram a melhor equi-
pa», disse.

Pedro Seabra, lesionado, e Carlos Resende fizeram antevisão do jogo com Odorhei
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Benfica vence mas de forma curta
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 27-11-2015

Meio: Jogo Online (O)

URL:http://www.ojogo.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=4906118

 
Águias derrotaram o IBV Vestmannaeyjar, da Islândia, na primeira mão da terceira eliminatória da
Taça Challenge O Benfica venceu por 28-26 o IBV Vestmannaeyjar, da Islândia, num jogo quem o
Benfica pareceu surpreendido com a qualidade dos islandeses, conseguindo contudo, vencer na
primeira mão da terceira eliminatória da Taça Challenge de andebol. A jogar no pavilhão da Luz, em
Lisboa, mas na condição de visitante, o Benfica foi surpreendido por uma lutadora e organizada equipa
do IBV Vestmannaeyjar na qual se destacou o lateral Sverrisson com 12 golos, mas conseguiu reagir,
e acabou por vencer por dois golos de diferença, tendo como destaques, em termos individuais,
Uelington Silva com sete tentos marcados e o guarda-redes Mitrevski, que com uma serie de defesas
importantes, manteve a partida equilibrada até ao final da primeira parte. O Benfica, que se estreou
esta temporada na Taça Challenge, entrou mal na partida, com muitas falhas a nível técnico,
dificuldade em atacar e, na defesa, os ?encarnados' mostravam-se impotentes para travar o lateral
esquerdo Sverrison, principal goleador da formação islandesa. O desacerto dos jogadores do Benfica
era visível e esses fatores contribuíram para duas exclusões, de Borragan e Tiago Ferro, ambas antes
dos dez minutos de jogo, e para a expulsão de Paulo Moreno, aos 22 minutos, por alegada agressão a
Stefansson. Ao longo do primeiro tempo foi evidente a desconcentração da equipa portuguesa perante
uma aguerrida formação da Islândia, contudo, o jogo mudou e o Benfica conseguiu equilibrar a
partida, muito por culpa das defesas efetuadas pelo guardião macedónio Mitrevski, que manteve a
baliza inviolável cerca de seis minutos, entre os 20 e 26 minutos. Com o guarda-redes ?encarnado' a
anular as intenções dos islandeses, o Benfica conseguiu reduzir a desvantagem com o brasileiro
Uelington Silva em destaque ao marcar cinco tentos, que permitiram às águias sair para o intervalo
com uma desvantagem de um golo (14-13).
 
 2015-11-27T22:24:00Z
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Andebol: Benfica estreia-se a vencer na Taça Challenge
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 27-11-2015

Meio: Mais Futebol Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=7ef384ca

 
Triunfo sofrido diante dos islandeses do IBV Vestmannaeyjar (28-26)
 
 há 21 minutos
 
 O Benfica arrancou uma difícil vitória diante do IBV Vestmannaeyjar (28-26), da Islândia, em jogo da
primeira mão da terceira eliminatória da Taça Challenge de andebol.
 
 A jogar no pavilhão da Luz, em Lisboa, mas na condição de visitante, o Benfica foi surpreendido por
uma lutadora e organizada equipa do IBV Vestmannaeyjar na qual se destacou o lateral Sverrisson
com 12 golos, mas conseguiu reagir, e acabou por vencer por dois golos de diferença, tendo como
destaques, em termos individuais, Uelington Silva com sete tentos marcados e o guarda-redes
Mitrevski, que com uma serie de defesas importantes, manteve a partida equilibrada até ao final da
primeira parte.
 
 O desacerto dos jogadores do Benfica era visível e esses fatores contribuíram para duas exclusões, de
Borragan e Tiago Ferro, ambas antes dos dez minutos de jogo, e para a expulsão de Paulo Moreno,
aos 22 minutos, por alegada agressão a Stefansson.
 
 Ao longo do primeiro tempo foi evidente a desconcentração da equipa portuguesa perante uma
aguerrida formação da Islândia, contudo, o jogo mudou e o Benfica conseguiu equilibrar a partida,
muito por culpa das defesas efetuadas pelo guardião macedónio Mitrevski, que manteve a baliza
inviolável cerca de seis minutos, entre os 20 e 26 minutos.
 
 Ao longo do segundo tempo a toada de jogo manteve-se com o equilíbrio como nota dominante,
sendo que o Benfica, não mais perdeu a liderança do marcador, que se fixou nos 28-26.
 
 Com esta vitória a formação de Mariano Ortega parte com uma vantagem de dois golos para a
segunda mão da terceira eliminatória da Taça Challenge, que se vai disputar sábado, às 19h30,
também no pavilhão n.º2 do Estádio da Luz, desta feita com o Benfica na condição de visitado.
 
Redação
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Benfica entra a ganhar na Taça Challenge em andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 27-11-2015

Meio: Público Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=693297f4

 
Por PÚBLICO 27/11/2015 - 22:00 "Encarnados" sofreram para bater, na primeira mão da 3.ª
eliminatória, o IVB Vestamannaeyjar, por 28-26. SL Benfica O Benfica entrou com a mão direita na
presente edição da Taça Challenge, em andebol. Num encontro em que passaram a maior parte do
tempo em desvantagem, na sequência de uma pálida entrada em cena, os "encarnados" conseguiram
recuperar na segunda parte e bater os islandeses do IVB Vestamannaeyjar, no pavilhão da Luz, por
28-26. Nesta primeira mão da 3.ª eliminatória, em que os nórdicos se destacaram por uma defesa
muito organizada e agressiva, Uelington foi o melhor marcador das "águias", com sete golos, seguido
de Elledy Semedo e Davide Carvalho, com quatro. A segunda mão será disputada já no sábado, e
novamente na Luz, por acordo entre as equipas, a partir das 19h30.
 
 27/11/2015 - 22:00
 
PÚBLICO
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:.: Taça Challenge: Benfica vence IBV Vestmannaeyjar
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 27-11-2015

Meio: Record Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=ec79ec32

 
O Benfica venceu (28-26) esta noite os islandeses do IBV Vestmannaeyjar na primeira mão da 3.ª
ronda da Taça Challenge, cuja eliminatória prossegue este sábado (19h30) na Luz, por acordo entre
os dois clubes. As águias entraram muito mal no encontro devido às muitas falhas técnicas na
primeira parte, mas superiorizaram-se nos 30 minutos complementares, depois de estarem a perder
ao intervalo (13-14). Destaques individuais para o guarda-redes macedónio, Nikola Mitrvski, que deu
maior consistência à defesa dos encarnados. O brasileiro Uelington da Silva (7 golos) destacou-se no
ataque da equipa portuguesa. Siga-nos no Facebook e no Twitter.
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Angola derrotada por Espanha
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 27-11-2015

Meio: Sapo Online - Sapo Desporto Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=970a31ad

 
27-11-2015 21:09
 
 As jogadoras angolanas nunca conseguiram dar uma réplica forte à congénere espanhola.
 
 Seleção angolana feminina de andebol
 
 Por SAPO Desporto c/ Angopsapodesporto@sapo.pt
 
 A seleção angolana que se prepara para o campeonato do mundo sénior feminino de andebol, em
Dezembro na Dinamarca, perdeu esta noite com a Espanha por 27-37, em jogo inserido no torneio
Quatro nações.
 
 Ao intervalo, as angolanas tinham uma desvantagem de nove golos (11-20).
 
 Sábado, o adversário será a Dinamarca, para encerrar depois o torneio no domingo com a Tunísia.
 
 Esta prova serve de preparação para o campeonato do mundo a disputar-se entre 5 e 20 do próximo
mês, na Dinamarca.
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Festa do Desporto de Fafe reúne mais de mil atletas
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 27-11-2015

Meio: Sapo Online - Sapo Desporto Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=e48a2d1b

 
27-11-2015 20:28
 
 Mais de 10 modalidades estarão envolvidas no evento deste sábado.
 
 O ciclismo integra a Festa do Desporto de Fafe
 
 Por SAPO Desporto c/ Lusasapodesporto@sapo.pt
 
 A Festa do Desporto de Fafe, evento anual que homenageia os atletas, vai reunir no sábado mais de
um milhar de praticantes, incluindo vários campeões nacionais, de uma dezena de modalidades,
avançou à Lusa o vice-presidente da Câmara.
 
 Pompeu Martins sublinhou que serão atribuídas medalhas de Mérito Desportivo a atletas de Fafe que
se tenham distinguido, no último ano, no concelho ou fora dele.
 
 Além disso, serão distinguidos praticantes de várias modalidades e escalões etários que se
evidenciam ao nível do "fairplay".
 
 Ao todo, adiantou, as homenagens agraciarão cerca de 1.000 atletas de modalidades como o futebol,
futsal, andebol, ciclismo, ténis, patinagem, natação, karaté, desporto adaptado e canoagem, para
além do desporto escolar.
 
 O vereador destacou a homenagem que será prestada a alguns atletas da Cercifaf que conquistaram
recentemente títulos mundiais na África do Sul, em desporto adaptado. Também com conquistas
internacionais, será sublinhado o desempenho desportivo das atletas de patinagem artística do Grupo
Nun`Ávares.
 
 No pavilhão multiusos será também dada oportunidade de as pessoas poderem experimentar várias
modalidades que são praticadas no concelho, como forma de as estimular para a atividade desportiva.
 
 A Festa do Desporto, acrescentou Pompeu Martins, também incluirá demonstrações de várias
atividades desportivas, com o envolvimento de clubes do concelho que se têm destacado no panorama
nacional e internacional.
 
 Em Fafe há mais de um milhar de atletas federados, de vários escalões, que praticam uma dezena de
modalidades.
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Andebol a dobrar
no Antoine Velge

A formação vitoriana 
mostra-se este fi m-de-

-semana em dois jogos. No 
sábado, a partir das 11 ho-
ras, o recinto sadino serve 
de palco ao desafi o entre 
os infantis do Vitória e do 
União e Progresso, Azeitão, 
a contar para a 2ª fase do 
torneio de abertura.

No domingo, às 16 ho-
ras, entram em campo as 
equipas de iniciados do 
Vitória e do Independen-
te Torrense, para um jo-
go relativo ao campeona-
to nacional.  
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Taça Challenge: Benfica vence IBV Vestmannaeyjar
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 27-11-2015

Meio: Sábado Online

URL:http://www.sabado.pt/ultima_hora/detalhe/taca_challenge_benfica_vence_ibv_vestmannaeyjar.html

 
21:41 . Record
 
 As águias entraram muito mal no encontro devido às muitas falhas técnicas na primeira parte, mas
superiorizaram-se nos 30 minutos complementares, depois de estarem a perder ao intervalo (13-
14)...
 
 Por alexandre reis - Record
O Benfica venceu (28-26) esta noite os islandeses do IBV Vestmannaeyjar na primeira mão da 3.ª
ronda da Taça Challenge, cuja eliminatória prossegue este sábado (19h30) na Luz, por acordo entre
os dois clubes.As águias entraram muito mal no encontro devido às muitas falhas técnicas na primeira
parte, mas superiorizaram-se nos 30 minutos complementares, depois de estarem a perder ao
intervalo (13-14).Destaques individuais para o guarda-redes macedónio, Nikola Mitrvski, que deu
maior consistência à defesa dos encarnados. O brasileiro Uelington da Silva (7 golos) destacou-se no
ataque da equipa portuguesa.
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Iniciadas academistas 
destacadas em primeiro 

No passado sábado, a 
equipa de andebol de infan-
tis da Associação Académica 
de Espinho deslocou-se ao 
pavilhão do Arsenal de Ca-
nelas, de onde regressou com 
32 golos marcados e apenas 
oito sofridos. Já as juvenis 
academistas, na deslocação a 
São Pedro do Sul, não conse-
guiram vencer a Academia 
de Andebol, e perderam por 
cinco golos (23-19). 

No domingo, a Nave 
Polivalente de Espinho, as 
iniciadas e as juniores joga-
ram contra o Vacariça e o 
Salreu, e venceram por 25-19 
e 22-18, respetivamente. 

Juniores - Sara Silva, Re-
gina Rocha (1 golo), Rafaela 
Silva, Sofia Mota (1), Mariana 
Sousa (2),Inês Almeida (1), 
Viviana Silva (6), Rita Mota, 
Fabiana Moreira (6), Sara 
Moutinho (1), Leonor Gon-
çalves (3), Rita Pinho, Bárba-
ra Malta, Inês França (1) e 
Maria Mota. Treinador: Ade-
lino Pinto. 

Juvenis - Sara Silva, Re-
gina Rocha, Sofia Mota, 
Mariana Sousa (5 golos), Inês 
Almeida, Rita Mota (1), 
Viviana Silva (5), Sara Mou-
tinho, Leonor Gonçalves (4), 
Maria Cálix, Bárbara Malta, 
Maria Mota, Fabiana Moreira 
(2) e Inês França (2). Treina-
dor: Miguel Barbosa. 

Iniciados - Maria Cálix,  

Renata Couto (11 golos), 
Silvana Lopes, Luisa Olivei-
ra, Mariana Valente, Ana Ri-
beiro, Maria Pimenta, Maria 
Catarino (1), Carolina Lou-
reiro (5), Rita Gomez (3), Cla-
ra Bohnke, Ana Silva, Sofia 
Gonçalves (5) e Rita Correia. 
Treinador: Gustavo Silva. 
• Infantis - Luna Gomes, 
Lara Marques, Iris Marques, 
Ana Pereira (1 golo), Maria 
Carvalho (1), Inês Ramos (1), 
Francisca Cardoso (4), Raquel 
Tavares (1), Maria Sousa, Lia 
Gomes (5), Joana Campos 
(11), Luana Ferreira (1), Ana 
Branco (6) e Maria Venâncio 
(1). Treinador: Adelino Pin-
to. 

No próximo fim-de-sema-
na realizam-se os seguintes 
jogos: 

Alavarium-Académica de 
Espinho (juniores femininos), 
domingo, às 17h30, no Pavi-
lhão do Alavarium, em Avei-
ro; Monte-Académica de Es-
pinho (iniciados femininos), 
domingo, às 15 horas, no Pa-
vilhão do Monte, na Murto-
sa; Académica de Espinho-
LAAC (infantis femininos), 
domingo, às 10 horas, no Pa-
vilhão Arquiteto Jerónimo 
Reis, em Espinho; Feirense-
Académica de Espinho (minis 
femininos), domingo, às 13 
horas, no Pavilhão da La-
vandeira, em Santa Maria da 
Feira. 
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Andebol tigre interage 
com a Cerciespinho 

A equipa de andebol 
sénior do Sporting Clube de 
Espinho vai realizar no sába-
do, entre as 10 e as 11 horas, 
na Nave Polivalente de Espi-
nho, um convívio com os 
utentes da Cerciespinho. Tra-
ta-se de uma iniciativa que 
visa promover a integração 
da pessoa com deficiência na 
modalidade, além de promo-
ver o espirito de solidarieda-
de e de entreajuda entre os  

jogadores tigres. 
Na iniciativa do Sporting 

Clube de Espinho estarão pre-
sentes, entre outros, o presi-
dente da Câmara Municipal, 
Pinto Moreira, o presidente 
da Federação de Andebol de 
Portugal, Ulisses Pereira, o 
embaixador do andebol dos 
tigres, David Tavares e o pre-
sidente do Sporting Clube de 
Espinho, Bernardo Gomes de 
Almeida. 
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venis tigres 
acendem ao sego 
lugar de andebol 

A equipa de andebol de 
seniores masculinos do Spor-
ting Clube de Espinho sofreu 
a sua primeira derrota no 
Campeonato Nacional da 3.' 
Divisão, no sábado, no Pavi-
lhão Municipal Napoleão 
Guerra, em Cassufas (Anta), 
ante o Beira Mar, por 28-29 
(12-11 ao intervalo). 

Por sua vez, a equipa de 
juniores masculinos bateu 
o CAIC por 37-26 (17-11 ao 
intervalo), em encontro a 
contar para o Campeonato 
Nacional da 2.' Divisão. 

A equipa de juvenis 
masculinos do Sporting de 
Espinho foi a Moimenta da 
Beira vencer os locais por 
31-38 (19-21 ao intervalo), 
em partida a contar para o 
Campeonato Nacional da 
1.' Divisão. 

Os tigres, ao fim da pri-
meira volta, ocupam o se-
gundo lugar da tabela clas-
sificativa, atrás do Futebol 
Clube do Porto. 

Os iniciados masculinos 
do Sporting Clube de Espi-
nho sofreram uma derrota, 
em casa, ante o Feirense 'A', 
por 16-28 (7-17 ao interva-
lo), em jogo do Campeona-
to Nacional. 

A equipa de infantis mas-
culinos do Sporting Clube de 
Espinho, goleou a Sanjoa-
nense 'B' por 43-7 (24-2 ao 
intervalo). 

Por fim, as duas equipas 
de minis do Sporting Clube 
de Espinho defrontaram-se, 
com a equipa 'B' a levar a 
melhor sobre a equipa 'A',  

por 33-29 (14-9 ao intervalo). 
Seniores - Tiago Sousa, 

Vitor Pereira e João Ribeiro 
(guarda-redes); Pedro Al-
meida (1 golo), João Domin-
gues (5), André Machado (3), 
André Sousa (5), Manuel 
Sousa (1), João Pinhal, Bruno 
Antunes (2), Francisco Lopes, 
Filipe Lagarto (3), Filipe 
Meneses (1), Ricardo Soares 
(4), Gustavo Silva e Tiago 
Ferreira (3). Treinador: Pedro 
Lagarto. 

Juniores - João Pereira e 
Hugo Costa (guarda-redes); 
Jorge Ferreira, Tiago Guedes 
(7 golos), António Pinto (8), 
Francisco Lopes (3), José Cruz 
(1), José Caetano, Tiago 
Ferreira (12), Tiago Pereira 
(5) e Ivo Bernardo (1). Treina-
dor: Leonel Santos. 

Juvenis - João Castro e 
Francisco Vasconcelos (guar-
da-redes); Jorge Ferreira (2 
golos), João Póvoa (11), Tiago 
Fonseca, Tiago Guedes (2), 
António Pinto (7), Ricardo 
Silva (1), José Cruz (4), José 
Caetano, Tiago Soares (1), 
João Furtado (9) e Ivo Ber-
nardo (1). Treinador: Mário 
Lopes. 

Iniciados - Ruben Aguin-
cha (2 golos) e Bruno Aguiar 
(guarda-redes); Filipe Fer-
reira (1), João Félix (2), Sérgio 
Maganinho (1), Pedro Salva-
dor (2), André Sousa (2), 
Ricardo Silva (2), Bruno Lou-
renço (1), Bruno Castro, Ma-
nuel Melo, Manuel Campos, 
Goncalo Pinto, Frederico 
Queirós (2) e Nuno Lima (1). 
Treinador: Vítor Pinhal.  

reira (1), João Pinheiro (3), 
Ricardo Maganinho (5) e 
Ruben Tavares (12). Treina-
dor: José Aguincha. 

Minis (equipa B) - Pedro 
Gouveia, Gabriel Pinto, Gon-
çalo Rodrigues (2 golos), Gon-
çalo Soares (1), Gonçalo Bas-
tos (1), Francisco Loureiro 
(11), João Pereira (9), Tiago 
Sousa (8) e Alexandre Monte-
negro (1). Treinador: Rui Cor-
deiro. 

Próximos jogos: 
Académica de Coimbra-

Sporting de Espinho (seniores 
masculinos), sábado, às 16 
horas, no Pavilhão Universi-
tário N.° 3, em Coimbra; 
Sporting de Espinho-Feirense 
(juniores masculinos), domin-
go, às 17 horas, na Nave 
Polivalente de Espinho; In-
festa-Sporting de Espinho (ju-
venis masculinos), sábado, às 
16 horas, na Escola Secundá-
ria Abel Salazar, em S. Ma-
mede Infesta; Avanca-Spor-
ting de Espinho (iniciados 
masculinos), domingo, às 15 
horas, no Pavilhão Comen-
dador Adelino D. Costa, em 
Avanca; Alavarium-Sporting 
de Espinho (infantis masculi-
nos), sábado, às 11h45 no Pa-
vilhão do Alavarium, em 
Aveiro; S. Paio de Oleiros-
Sporting de Espinho 'A' 
(minis masculinos), domin-
go, às 15 horas, no Pavilhão 
de S. Paio de Oleiros; Sporting 
de Espinho 'B'-Feirense 'B' 
(minis masculinos), domin-
go, às 11 horas, na Nave 
Polivalente de Espinho.  

Infantis - Gonçalo Lou-
reiro (guarda-redes); Filipe 
Ferreira (8), Igor Duarte (5), 
João Félix (5), Bernardo Cos-
ta (3), Sérgio Maganinho (1), 
André Sousa (6), Miguel Lou-
reiro, Emílio Figueiras (3), 
Nuno Pinto (2), Diogo Ta-
vares (1), Gonçalo Silva (4), 
Ruben Tavares (4), Tiago Fon-
seca (1), Luís Relvas e Vasco 
Brandão. Treinador: Hugo 
Valente. 

Minis (equipa A) - Fran-
cisco Oliveira, Diogo Pereira, 
Diogo Tavares (4 golos), Gon-
çalo Carvalho (3), Gonçalo 
Rodrigues (1), Gustavo Fer- 
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Andebol Derby
promete encher
pavilhão da Gândara

Os lesionados lamentam que o
corpo não esteja são e os não
convocados arrependem-se de não
ter dado tudo nos treinos. Esta é a
partida em que todos querem jogar
e quem está de fora fica a roer as
unhas de nervosismo e de inveja.
Sábado, pelas 18 horas, é dia de
derby na Gândara. Frente-a-frente
vão estar as duas equipas de Leiria
que militam na zona Sul da 2.ª
Divisão de andebol masculino. De
um lado a Sismaria, segunda
classificada e que conta em seu
favor com o factor casa. Do outro, a
Juventude do Lis, no quarto lugar e
que tem sido uma das revelações da
prova. Quem vai ganhar? Derby é
derby, mas Pedro Violante, técnico
da Sismaria, assume o favoritismo.
“É um jogo apetecível, com muito
condimento, certamente de
pavilhão cheio, e é por isso que cá
andamos. A dificuldade será
máxima pelo valor do adversário,
mas assumimos o nosso
favoritismo, que terá ser mostrado
em campo...” Por sua vez, André
Afra, treinador da Juve Lis, acredita
que a sua equipa tem uma palavra a
dizer. “Vamos enfrentar aquela que
é, a meu ver, a melhor equipa da
zona Sul, mas tudo faremos para
vencer. Se estivermos ao nosso
nível temos capacidade para tal.” 
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12  Convívio de Andebol 
2015/2016 

Em mais um início de época des-
portiva, o Sporting Club da Horta 
promove, hoje a partir das 19h30 
na sede do clube, o 1Q Convívio 
de Andebol 2015/2016, um even-
to dedicado aos atletas e aos seus 
pais. 
Ao longo do convívio irá ser apre-
sentado o plano de atividades para 
a corrente época, bem como se-
rão abordados temas de interes-
se para a prática desportiva. O 
fisioterapeuta Carlos Garcia irá 
falar sobre a temática "Prevenir 
também é treinar", seguindo-se 
a nutricionista Filipa Marcos que 
irá abordar o tema "Alimentar-se  

bem também é treinar". 
Seguir-se-á o jantar e, no final, se-
rá apresentado um Kit de material 
desportivo a ser adquirido pelos 
atletas. 
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Taça AFH para 
Flamengos ou Fayal 

Em mais um fim de se-
mana, a agenda dos faia-
lenses para o domingo es-
tá preenchida por eventos 
desportivo. 

Este domingo é o Dia 
D para as seis equipas que 
se encontram a disputar a 
Taça AFH em futebol de 
seniores já que este será o 
dia da última jornada da 
prova, na qual serão to-
madas, em campo, todas 
as decisões, com destaque 
para o vencedor da Taça. 

Recorde-se que o im-
passe na liderança da ta-
bela se acentuou na oita-
va jornada, altura em que 
o Cedrense perdeu três 
pontos na secretaria e o 
flamengos roubou a lide-
rança da tabela classifica-
tiva ao Fayal Sport. 

Desde então, Flamen-
gos (22 pontos) e Fayal 
Sport (20 pontos) deba-
tem-se pelo título de ven-
cedor da Taça AFH já que 
se encontram separados 
por apenas 2 pontos, o que 
faz com que nada esteja 
garantido para nenhuma 
das equipas faialenses. 
Os resultados da última 
jornada poderão mesmo 
trazer alterações nas duas 
primeiras posições. 

O Cedrense (18 pon-
tos), distanciado do pri-
meiro classificado por 
4 pontos, não ameaça 
conquistar a liderança. A 
equipa pode, no entanto, 
candidatar-se ao segundo 
lugar da tabela. 

Já as equipas do Atléti-
co (7 pontos), do Madale-
na (3 pontos) e do Lajense 
(3 pontos) não conseguem 
chegar à liderança mas 
com certeza que irão jo- 

gar focados na vitória e na 
obtenção do melhor lugar 
possível na tabela classifi-
cativa. 

Para este dia, estão 
agendados os habitu-
ais três jogos, todos com 
início marcado para as 
14h30. 

No Campo do Atlético, 
os alvinegros recebem os 
Flamengos, uma das equi-
pas candidatas ao título de 
vencedor da Taça AFH. 

O Fayal Sport, outro 
dos fortes candidatos ao 
título, vai ao Campo da 
Lajinha defrontar o Ce - 
drense. 

No Pico, as equipas do 
Lajense e do Madalena 
disputam a partida que 
terá lugar no Campo das 
Lajes do Pico. 

O futsal de seniores 
também não estará fora 
da agenda desportiva pa-
ra o domingo. 

Em masculinos, e inte-
grado na terceira jornada 
do Torneio Ilha do Faial, 
o AV Capelo jogará fren-
te ao Flamengos, encontro 
que terá lugar no Pavilhão 
de Castelo Branco pelas 
19h00. 

Nos femininos, o Fla-
mengos defronta o Ri-
beirinha no Pavilhão da 
Horta a partir das 15h00, 
um jogo a contar para a 
terceira jornada do Cam-
peonato AFH. 

Relembre-se que no 
sábado, o SCH recebe, no 
Pavilhão da Horta pelas 
21h00, a equipa do Avan-
ca, num jogo integrado na 
décima segunda jornada 
do Campeonato Fidelida-
de Andebol 1.■ 

Susana Silva 
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FUTEBOL. 

Taça AFH entregue 
no domingo 
Flamengos e Fayal Sport são os únicos 
candidatos com possibilidade de 
conquistarem o título. > 4 
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Xico Andebol 
já sabe ganhar 

Finalmente! O Xico An-
debol saboreou o primeiro 
triunfo no campeonato, 
num fim-de-semana em 
que também ganhou na 
Taça de Portugal e deixou 
o último lugar da tabela 
classificativa, que conti-
nua a ser liderada pelo 
Ginásio de Santo Tirso. 

A primeira vitória da 
equipa comandada por 
Gustavo Castro foi con-
quistada na casa do Bo-
avista. O Xico Andebol 
acabou por triunfar por 
22-25. 

O Fermentões também 
teve uma jornada positiva, 
ao vencer a Sanjoanense, 
por 23-22. Armando Silva 
foi o melhor marcador da 
equipa com 5 golos. 

Na Taça, o Xico Ande-
bol garantiu o apuramen-
to para a 3.'-' eliminatória, 
ao deixar pelo caminho a 
AD Amarante (32-19).  
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Memorial André Castro 
no domingo 

MEMORIAL 
ANDRÉ CASTRO 

22.NOV.2015 

> O Memorial André 
Castro realiza-se no pró-
ximo domingo. A inicia-
tiva, que homenageará o 
antigo jogador do Despor-
tivo Francisco de Holan-
da, falecido recentemente, 
começa às 11h30, com 
uma missa de sufrágio na 
Igreja dos Padres Reden-
toristas, na Rua Francis-
co Agra (Santa Luzia). 
Segue-se, às 12h30, a 
romagem ao Cemitério 
Municipal de Monchique. 
Para as 14 horas está 
marcado, no Pavilhão do 
Desportivo Francisco de 
Holanda, o jogo entre a  

Selecção Nacional Júnior 
de 1994 (Vice-Campeã Eu-
ropeia) e o Xico Andebol/ 
Clássicos de Guimarães 
(Bi-Campeã Nacional de 
Veteranos +35). Será en-
tregue à equipa vencedora 
o troféu 'Memorial André 
Castro', da autoria do Arq. 
Eduardo Guimarães. Mais 
tarde, às 16 horas, realiza-
se, na Escola Secundária 
Francisco de Holanda 
uma refeição/convívio, 
oferta do Clube Desporti-
vo Xico Andebol (embora 
seja grátis é necessária 
uma pré-inscrição). 
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MEMORIAL 
ANDRÉ CASTRO 
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INICIATIVA 

Memorial 
André Castro 
no domingo 

O Memo-
rial André Cas-
tro realiza-se 
no próximo 
domingo. A 
iniciativa, que 
homenage-
ará o antigo 
jogador do 
Desportivo 
Francisco de 
Holanda, fa-
lecido recen-
temente, começa às 11h30, com uma 
missa de sufrágio na Igreja dos Padres 
Redentoristas, na Rua Francisco Agra 
(Santa Luzia). Segue-se, às 12h30, a ro-
magem ao Cemitério Municipal de Mon-
chique. Para as 14 horas está marcado, 
no Pavilhão do Desportivo Francisco 
de Holanda, o jogo entre a Selecção 
Nacional Júnior de 1994 (Vice-Campeã 
Europeia) e o Xico Andebol/Clássicos 
de Guimarães (Bi-Campeã Nacional de 
Veteranos +35). Será entregue à equi-
pa vencedora o troféu `Memorial André 
Castro', da autoria do Arq. Eduardo Gui-
marães. Mais tarde, às 16 horas, realiza-
se, na Escola Secundária Francisco de 
Holanda uma refeição/convívio, oferta 
do Clube Desportivo Xico Andebol (em-
bora seja grátis é necessária uma pré-
inscrição). 
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ANDEBOL - 2a DIVISAO 

VIMARANENSES COM SORTES DIFERENTES 

Xico em frente na Taça, 
Fermentões pelo caminho 

O Xico Andebol garantiu o apura-
mento para a 3.@ eliminatória da Taça 
de Portugal, ao deixar pelo caminho o 
AD Amarante. O Fermentões não teve 
a mesma sorte e foi eliminado com a 
derrota na casa da Académica de São 
Mamede, por 36-32. 

Tal como se esperava, o Xico Ande-
bol não sentiu muitas dificuldades para 
eliminar um adversário da 3.?- Divisão. 
Em casa, a equipa de Gustavo Castro já 
vencia por 16-9, ao intervalo, e no final 
do encontro a vantagem era mais signi-
ficativa (32-19). 

O Fermentões teve um encontro 
com um grau de dificuldade elevado, 
na casa da Académica de São Mamede. 
Os vimaranenses nunca conseguiram 
equilibrar o jogo, que ao intervalo já 

perdia por 18-12. No segundo tempo, 
o jogo manteve a mesma toada, termi-
nando com o triunfo da Académica de 
São Mamede, por 36-32. 

Resultados da 2.<3  eliminatória da 
Taça de Portugal: 

Marítimo, 34 - Infesta, 30 
SIR 1 9- Maio, 24 - AC Sismaria, 25 
Sp. Espinho, 26 - CA Leça, 25 
Sanjoanense, 22 - Boavista, 16 
ACD Monte, 30 - S. Bernardo, 32 
G. St9  Tirso, 25 - Módicus, 27 
A.A. P. Lanhoso, 33 - Gondomar, 24 
Beira-Mar, 25 - São Paio Oleiros, 29 
Vela Tavira, 27 - Torrense, 24 
CCP Serpa, 32 - CR Maneiro, 29 
ADC Benavente, 35 - Telheiras, 25 
V. Setúbal, 38 - CF Sassoeiros, 33 
CDE Camões, 22 - 19  Dezembro, 21 

Mico Andebol 
aprendeu a 
ganhar com 
o Boavista 

Jornada positiva para os clubes vimaranenses no campeonato, 
com triunfos do Xico Andebol diante do Boavista e do Fermentões 
frente à Sanjoanense. 

REPORTAGEM DE 

BRUNO FREITAS 

•nalmente! O Xico Andebol sa-
boreou o primeiro triunfo no 
campeonato, num fim-de-se- 

mana em que também ganhou na Taça 
de Portugal (ver texto ao lado) e deixou 
o último lugar da tabela classificativa, 
que continua a ser liderada pelo Ginásio 
de Santo Tirso. 

1 G. Stº Tirso 7 7 0 O 235.190 45 21 
2 S. Bernardo 7 5 2 O 219.192 27 19 
3 Ac. S. Mamede 7 5 O 2 208.187 21 17 
4 A. Devesa 7 5 O 2 197-180 17 17 
5 FC Gaia 6 4 1 1 168.156 12 15 
6 Fermentões 7 4 O 3 205-197 8 15 
7 Marítimo 5 3 1 1 141.129 12 12 
8 Estarreja 5 3 1 1 134-131 3 12 
9 FC Porto B 7 2 1 4 198.224 -26 12 
10 S. Paio Oleiros 7 1 O 6 158.185 -27 9 
11 Boavista 7 1 O 6 169-206 -37 9 
12 Xico Andebol 7 1 O 6 182-200 •18 9 
13 Sanjoanense 7 O 2 5 179.197 -18 9 
14 Módicus 6 1 O 5 149.168 -19 8 
7° jornada 

S. Bernardo - FC Gaia 36-35 
Estarreja - Módicus (10/01) 
Boavista - Xico Andebol 22-25 
Marítimo - Arsenal 26-28 
FC Porto B - G. St9  Tirso 27-41 
S. Paio Oleiros - Ac. S. Mamede 29-35 
Fermentões - Sanjoanense 23-22 
8° jornada 

FC Gaia - S. Paio Oleiros 
Módicus - S. Bernardo 
Xico Andebol - Estarreja 
A. Devesa Fermentões 
G. Stg Tirso - Marítimo 
Ac. S. Mamede- FC Porto B 
Sanjoanense - Boavista 

A primeira vitória da equipa coman-
dada por Gustavo Castro foi conquista-
da na casa do Boavista, um adversário 
que tem tido um desempenho muito 
semelhante ao dos vimaranenses. Aliás, 
os dois clubes somam agora apenas um 
triunfo e seis derrotas no campeonato. 

O Xico Andebol assumiu o comando 
do marcador logo nos primeiros minu-
tos, com vantagens de 1-3, 5-8 e 7-10. O 
Boavista respondeu, conseguiu primei-
ro reduzir a desvantagem para 9-10 e ao 
intervalo verificava-se um empate a 11 
golos. A formação vimaranense voltou 
a estar melhor no começo da segunda 
parte, conquistando uma vantagem de 
dois golos (17-19), que o Boavista aca-
baria por anular com um parcial de 3-0 
que lhe permitiu passar para a frente do 
marcador (20-19). Depois, o Xico Ande-
bol viveu o seu melhor momento no 
jogo e após passar para a frente do mar-
cador acabou por triunfar por 22-25. 

O Fermentões também teve uma jor-
nada positiva, ao vencer a Sanjoanense, 

BOAVISTA 22 
Diogo Santos, João Silva, Duarte Gonçalves (9), 
Bruno Silva, Armando Costa (2), Delfim Silva, João 
Carmo, Pedro Santos (3), Filipe Lopes (1), Rui 
Duarte, Eduardo Moreira, Nuno Serra (1), Paulo 
Rainha (2), Rúben Moreira, Paulo Rodrigues (4) e 
César Couto 
T: FERNANDO CARDINAL 

XICO ANDEBOL 25 
Fábio Macedo, Francisco Ribeiro (1), José Santos 
(2), João Baptista, Rafael Macedo (1), Pedro Correia 
(4), Carlos Abreu (2), Davide Pontes, Rui Oliveira 
(3), Luís Castro (1), Luís Sarmento (6), José Moreira, 
Rui Carvalho, Nuno Pacheco (2), André Ribeiro (2) e 
Alfredo Bravo (1) 
T: GUSTAVO CASTRO 

LOCAL: Pavilhão Esc. Sec. Fontes Pereira de Melo 
Árbitros: João Baleiza e Joel Freire 

por 23-22. Num jogo equilibrado, o 
primeiro tempo até foi dominado pelos 
visitantes, que chegaram ao intervalo a 
vencer por 12-14. No segundo tempo, o 
Fermentões esteve melhor, conseguin-
do recuperar da desvantagem na recta 
final, para, primeiro, empatar o jogo 
a 20 golos. Depois de fazer o 21-20, a 
equipa de José Silva não mais saiu da 
frente do marcador, conquistando uma 
vitória pela margem mínima. Com  cinco 

FERMENTOES 23 
Raúl Nunes, Bruno Lemos, Tiago Cunha, Luís Peixo-
to (2), Paulo Santos (2), Hélder Cunha (1), João 
Carvalho (2), João Martins (4), Carlos Fernandes 
(3), João Barbosa (2), Bruno Silva, João Roque (2) 
e Armando Silva (5) 
T: JOSÉ VIEIRA 

SANJOANENSE 22 
Ricardo Gaspar, João Silva, Hélder Fonseca, Fá-
bio Fernandes, Xavier Costa, Hugo Terra, Fabian 
Scheck, Ricardo Pinho (11), Emanuel Silva (3), 
Pedro Amorim, Rui Rodrigues (1), Eduardo Pereira 
(4), António Brandão, Ricardo Pinho (2) e Rúben 
Silva (1) 
T: JOSÉ CORREIA 

LOCAL: Pavilhão Municipal Arq. Fernando Távora 
Árbitros: Nuno Francisco e Cristiano Grave 

golos, Armando Silva foi o melhor mar-
cador do Fermentões, num jogo em que 
Ricardo Pinho apontou 11. 
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» Xico Andebol somou primeiros 
triunfos da temporada 
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Sporting da Horta alcança segunda vitória no Campeonato 
°Pavilhão da Horta foi palco, no úl-
timo sábado, do jogo entre o Spor-
ting Club da Horta (SCH) e o Delta 
Belenenses, um jogo a contar para a 
décimaprimeira jornada do Campe-
onato Fidelidade de Andebol 1. 

A equipa da casa já foi para in-
tervalo a vencer por 16-14, uma 
diferença de dois golos que lhe deu 
vantagem. A equipa orientada por 
Filipe Duque conseguiu manteresta 
vantagem e terminou a partida ven- 

cendo a equipa do Delta Belenenses 
por 34-30. 

Esta vitória é a segunda da equipa 
faialense no âmbito do Campeonato 
Fidelidade deAndebol 1. Relembre-
-se que a primeira vitória do SCH foi  

frente ao ADA Maia/ISMAI por 21-
25. 

Fruto desta vitória, o SCH conse-
guisubir para a nona posiçãodatabe-
la classificativa somando 16pontos.■ 

S.S. 
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ANDEBOL No Campeonato Nacional Seniores 
Masculinos, da 2ª divisão, de Andebol, o CDS 
S. Paio de Oleiros foi derrotado pela equipa Ac. 
S. Mamede por 29-35. Ao iniciar o jogo de uma 
forma exuberante a jovem equipa do CDC S.Paio 
Oleiros recheada de atletas no seu primeiro ano 
de Séniores durante os primeiros 20 minutos de 
jogo dominou a Académica de S. Mamede que 
a espaços reagia  de uma forma ténue. O fulgor 
inicial dos da casa foi-se esbatendo e nos 10 mi-
nutos finais da primeira parte a reacção da equi-
pa visitante ganhou consistência, conseguindo 
nos últimos momentos passar para a frente do 
marcador 15-16. Possuindo um plantel com muitas 
soluções e com muitos jogos disputados a este 
nível mantiveram no início da segunda parte um 
ritmo elevado. 
Até ao meio da segunda parte o equilíbrio de 
forças mantinha o resultado nivelado, mas um 
ligeiro baixar de ritmo dos da casa foi o bastante 
para os visitantes ganharem uma vantagem que 
ia aumentando com o decorrer dos minutos finais 
atingindo no final uma diferença de 6 golos.

s. paio de oleiros 
derrotado por s. Mamede 
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Em jogo da 6ª jornada do 
Campeonato Nacional da 3ª 
Divisão Masculinos a forma-
ção do Feirense deslocou-se 
a Coimbra para defrontar 
a equipa da Académica, 
um encontro que se previa 
particularmente difícil, pois 
os “estudantes” ainda não 
tinham perdido qualquer 
jogo em casa.

No entanto a equipa azul 
entrou muito bem no jogo e 
durante o primeiro tempo 
conquistou com inteiro 
mérito uma vantagem con-
fortável de 10 golos, 9-19 era 
o resultado ao intervalo.

Após o descanso os azuis 
abrandaram um pouco o 
ritmo de jogo mas sempre 
na liderança do marcador 
foram gerindo o resultado 

Andebol O Por 36-25

Feirense vence em Coimbra
o que permitiu que todo o 
plantel tivesse oportuni-
dade de somar preciosos 
minutos de jogo.

Com este resultado o CD 
Feirense alcança a sua 4ª vi-
tória em 5 jogos e mantêm-
se no 2º lugar, mas com um 
jogo a menos que o líder 
ACD Monte.

Na próxima jornada o 
Feirense folga, regressando 
à competição em casa dia 
28/11 frente ao Alavarium.

Pelo CD Feirense alinha-
ram: Marcelo Cunha, Tiago 
Leite, Heitor Silva, João 
Cardoso, Nuno Reis, Fábio 
Cardoso, Cesar Macedo, 
Miguel Borges,  António 
Oliveira, Carlos Madurei-
ra, Pedro Machado, Diogo 
Tavares, Mário Barbosa, 

Miguel Barbosa, Pedro Ca-
pitão, José Santos, Orlando 
Oliveira, Pedro Ribeiro e Rui 
Leite. Treinador: Manuel 
Gregório.

CDC Oleiros
Perde em casa

O CDC Oleiros foi der-
rotado no sábado em casa 
pela Ac. S.  Mamede por 
35-29. Ao iniciar o jogo de 
uma forma exuberante a 
jovem equipa do CDC S. 
Paio Oleiros recheada de 
atletas no seu primeiro ano 
de seniores, durante os pri-
meiros 20 minutos de jogo 
dominou a Académica de 
S. Mamede que a espaços 
reagia de uma forma ténue. 
O fulgor inicial dos da casa 
foi-se esbatendo e nos 10 

minutos finais da primeira 
parte a reacção da equipa 
visitante ganhou consis-
tência, conseguindo nos 
últimos momentos passar 
para a frente do marcador, 
15-16. Possuindo um plantel 
com muitas soluções e com 
muitos jogos disputados a 
este nível mantiveram no 
início da segunda parte um 
ritmo elevado. Até ao meio 
da segunda parte o equilí-
brio de forças mantinha o 
resultado nivelado, mas um 
ligeiro baixar de ritmo dos 
da casa foi o bastante para 
os visitantes ganharem uma 
vantagem que ia aumen-
tando com o decorrer dos 
minutos finais atingindo 
no final uma diferença de 
6 golos.
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Clube Desportivo São Pedro abre modalidade de Andebol
Paulo Resendes: Desde logo

a prioridade foi iniciar a
modalidade pelo escalão mais
baixo, criando assim as raízes
necessárias para ter nos anos
seguintes a continuidade e
solidez para os restantes
escalões, preferencialmente com
os atletas formados no clube. A
ideia de formar uma equipe
sénior, foi posterior, teve a ver
com a impossibilidade de
continuação do projecto da época
transacta dos Séniores “B” do
Clube Desportivo “Os Marienses,
que por várias limitações
federativas, faziam com que a
equipe não cumprisse os
requisitos exigidos para as
equipes “B”( nomeadamente os
limites de idades), assim e por
existir uma vontade muito
acentuada dos atletas em
continuar com uma pratica a que
tinham regressado após alguns
anos de paragem, foi decidido
reunir alguns dos atletas da
época passada e formar os
Séniores de Andebol do GD São
Pedro. Obviamente e tendo em
conta dimensão do clube, a
sustentabilidade financeira do
projecto sénior só será possível,
com angariação de fundos por via
de eventuais apoios e alguns
eventos que se pretende
organizar, só assim tal projecto
será viável. A intenção de ambos
os escalões é participar nas
competições organizadas
localmente e posteriormente caso
seja possíveis as competições

regionais.
O Baluarte: Iniciar a atividade

pelos minis teve também em
conta o “ Despertar” dos mais
jovens da freguesia, e da ilha,
para a prática de desporto, de
andebol neste caso
específico?

Paulo Resendes: De fato é
nestas idades que se começa a
cativar os mais jovens para o
desporto, por exemplo a AAISM
tem o projecto das Escolinhas do
Desporto - Andebol, onde estes
atletas com idades baixas,

começam a ter o primeiro
contado com a modalidade,
começando a ganhar gosto por
esta pratica, assim, nós (GDSP)
queremos fazer com que tais
atletas da freguesia e em geral da
ilha, possam depois deste
primeiro contacto, continuar uma
prática regular do Andebol, e que
gostem deste desporto, que é tão
exigente, mas ao mesmo tempo
muito espectacular. é também
nossa intenção motivar os pais
dos atletas a estarem mais perto
da prática desportiva dos seus
filhos, pois estes são os parceiros

O Grupo Desportivo de São
Pedro a partir do mês de outubro
passou a ter uma secção de
Andebol, uma novidade para o
clube, que até então apenas
contava com a modalidade de
futsal.
Nesta nova época desportiva

clube competirá com dois
escalões, uma equipa sénior e
outra de minis masculino.
O Baluarte esteve à conversa

com o técnico Paulo Resendes
para perceber mais sobre este
projecto.

O Baluarte: O que pretendem
com a criação desta
modalidade no vosso clube?

Paulo Resendes: A criação da
seção de andebol, derivou de um
convite da Associação de
Andebol da Ilha de Santa Maria
(AAISM), que quer criar uma
nova dinâmica local, com mais
competição interna, de forma a
trazer mais-valias para a
qualidade no andebol praticado
em Santa Maria. O clube não
pretende estar alheio ás boas
práticas desportivas em Santa
Maria, como tal e tendo em conta
a envolvência e vontade
demonstrada decidiu avançar
com este novo projecto
desportivo.

O Baluarte: Nesta época
competirão em dois escalões,
que objectivos têm?

mais adequados dos clubes.
O Baluarte: Entre a equipa

de seniores e minis, quantos
atletas estão envolvidos?

Paulo Resendes: O escalão
de Minis ainda está numa fase
inicial de cativar os miúdos, mas
teremos uma média de 10 a 15
atletas. Nos seniores o grupo foi
idealizado para não ultrapassar
os 22 atletas, que até podem
parecer muitos, mas na realidade
por ocupações profissionais
diversas, às vezes até são
poucos.
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ANDEBOL 

Associação Masters Andebol 
sagra-se campeã europeia 
Um golo no último segundo da final levou a equipa da Associação Masters Andebol do Porto ao desempate por 
livres frente à Rússia e à consequente conquista do título de campeões europeus. A participar pela primeira vez 
nesta prova, a equipa, criada há apenas dois anos e meio, não podia estar mais satisfeita com o resultado. Já o 
presidente da Associação, Luís Camarinha, apesar de afirmar que este título "é indescritível" lamenta a falta de 
mediatismo dado ao andebol em Portugal. 

Por Joana Vasconcelos 
joanavasconcelos@jornalaudiencia.pt  

A

d 

 participar pela primeira 
num Campeonato Europeu 

e Masters, a equipa da 
Associação Masters Andebol do 
Porto conseguiu um feito inédito 
ao conquistar o troféu de campeão 
em Nice, França. Sob a liderança de 
Luís Camarinha, a equipa trouxe 
também para Portugal o prémio de 
MVM e de Melhor GR para Miguel  

Solha e Sérgio Morgado, respecti-
vamente. 
"É alio indescritível. Sabíamos que 
íamos encontrar muitas dificulda-
des mas fomos humildes, lutamos 
num grupo muito difícil e com um 
nível elevadíssimo e conseguimos 
chegar ao objectivo", afirmou ao 
AUDIÊNCIA Luís Camarinha, acres-
centando que este resultado "é a 
realização de um sonho". 
"Desde a nossa fundação que te-
mos como objectivo participar 
neste torneio. E todo o mérito tem 

de ser dado aos jogadores que lu-
taram como guerreiros para con-
seguir trazer este troféu. Seria 
impensável que dois anos e meio 
depois da nossa fundação, iriamos 
ter pessoas no aeroporto à nossa es-
pera a gritar 'campeões—, reforçou 
o presidente. 
De facto, toda a equipa fez um 
enorme esforço para conquistar o 
10  lugar nesta prova. Logo no pri-
meiro encontro, frente ao Kolding, 
a equipa lusa defendeu ao máximo 
e impôs o seu ritmo, conseguindo  

uma vitória importante e moti-
vadora. Já o segundo jogo, frente 
a uma equipa polaca, foi "o mais 
difícil do grupo", segundo Luís Ca-
marinha, mas o terceiro acalmou 
os ânimos dos jogadores. 
Desta forma, a Associação Mas-
ters Andebol do Porto entrou para 
o último jogo do grupo já com o 
primeiro lugar garantido e, conse-
quentemente, o apuramento para 
a final, pelo que a equipa pôde des-
cansar alguns jogadores e terminar 
a fase de grupos sem derrotas. Já a 
final, contra a selecção da Rússia, 
"foi um jogo atípico", refere Luís 
Camarinha. 
"Ao intervalo, estávamos a ganhar 
por seis golos de diferença. Na se-
gunda parte, a experiência de uma 
das melhores escolas de andebol do 
mundo fê-los vir para cima de nós, 
conseguindo mesmo passar para a 
frente no marcado por um golo. A5 
segundos do fim, o árbitro marcou 
um livre de 9m a nosso favor que 
Jorge Carvalho converteu em golo 
no último segundo, conseguindo 
o empate que permitiu irmos ao 
desempate por livres de 7m. Fo-
mos mais fortes que eles e quando 
o Jorge Ribeiro marcou o último e 
decisivo livre, foi uma explosão de 
alegria", contou o presidente ao 
AUDIÊNCIA. 
Esta prova também junto o cam-
peonato da Europa aos jogos de 
Masters, pelo que a equipa da As-
sociação Masters Andebol do Porto 
conquistou, igualmente, a meda-
lha de ouro dos EMG2015 e o título 
de campeã europeia EHF. 
Ainda a desfrutar deste excelente 
resultado, jogadores e dirigentes 
pensam agora em participar no 
campeonato nacional e tentar re-
validar o título de campeões euro-
peus em 2017. 
Contudo, e apesar de algumas men-
sagens e telefonemas dos vários 
quadrantes andebolísticos a felici-
tar e agradecer por esta conquista, 
Luís Camarinha admite que "pou-
co mediatismo se gerou em torno 
desta conquista". "Infelizmente, o 
andebol continua a ser um parente 
pobre do desporto. Parece-me que 
a falta de apoio que encontramos 
nas modalidades amadoras se deve 
ao facto de sermos uma sociedade 
que só se interessa por futebol. Até 
me disseram que se fossemos nór-
dicos, seriamos heróis nacionais", 
afirma. 
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