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CALENDÁRIO 
4 campeonato andebol 1 

4 12.' Jornada 4 Hoje 1 

ISMAI-Benflca 19.00 h 
Pavilhão Municipal do Formigueiro, na Mala  
Madeira SAD-Passos Manuel 17.00h 
Pavilhão do Funchal, no Funchal  
Sporting-AC Fafe 18.00 h 
Pavilhão do Ginásio do Sul, em Almada  
Sporting da Horta-Avaria 22.00 
Pavilhão Desportivo, na Horta 

Encurtar distâncias 
A 11' jornada do campeonato 
prossegue hoje com os jogos 

Sporting-AC Fafe e ISMAI-Benfica a 
darem oportunidade aos lisboetas de 
encurtarem distancias para o lider FC 
Porto. Nas ilhas jogam-se o Madeira 
SAD-Passos Manuel e o Sp. Horta-
-Avanca. Já amanhã, o FC Porto saberá 
quem defronta nos 1/16 de final da 
Taça de Portugal, na circunstânda o 
vencedor do Estarreja-Arsenal 
Canelas, ambos da II divisão. H. C. 
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Ricardo Costa apela à presença dos adeptos para o jogo de hoje, no Dragão Caixa 

ANDEBOL LIGA DOS CAMPEÕES 

Mostrar o Dragão a arder 
Ricardo Costa ciente do valor dos espanhóis, mas crente na valia 

do FC Porto o Vitória é fundamental para o apuramento, mas não decisiva 

HELENA VALENTE/ASF 

A
três jogos de se completar 
o grupo C da Liga dos 
Campeões, o FC Porto tem 
porventura a sua final 
mais complicada: os es-

panhóis do Naturhouse La Rioja, 
vice-campeões espanhóis e líderes 
deste grupo! Porém, os portistas sa-
bem o quão fundamental se torna a 
vitória nesta altura. Como vão jogar 
no Dragão Caixa, o técnico Ricardo 
Costa aproveita para lançar o desa-
fio: «Temos de mostrar o Dragão a 
arder. Se isso acontecer, vai ser mui-
to difícil para eles». 

Dois pontos separam os conjun-
tos, mas com a condicionante do 
Meshkov Brest éstar em igualdade 
com os azuis e brancos e ter vanta-
gem no confronto direto: ou seja, o 
FC Porto precisa de ganhar mais um 
ponto que os bielorrussos até final, 
tendo em consideração que os de 
Leste ainda jogam em Espanha. 

«Acho que tem de ser uma festa 
para o clube e para o andebol por-
tuguês. Entramos na 8.' jornada e 
podemos vir a qualificar-nos. É um 
dos nossos objetivos da época e es-
peramos que os adeptos compare-
çam em força porque vamos preci-
sar deles. Tivemos muito mérito em 
chegar ao ponto de decisão na po-
sição em que estamos e espero que 
possamos desfrutar desse momen-
to e que fiquemos cada vez mais per- 

to do momento da qualificação, que 
seria histórico para o FC Porto e para 
o andebol português», acrescen- 

CALENDÁRIO 
4 Liga dos campeões 

-3 Grupo C -3 a' Jornada -Ji•  Hoje 

FC Porto—Naturhouse La Moja 
Dragào Caixa, no Porto  

ror 
HUGO COSTA 

tou o treinador do clube português. 
Ricardo Costa viu a sua equipa 

ser elogiada pelo técnico do adver-
sário: «Não vejo fraquezas no FC 
Porto», disse o espanhol Jesus Gon-
zalez ao site da Federação europeia, 
revelando ainda estar atento a Gil-
berto Duarte: «Ele é um jogador 
completo. É um bom rematador, 

1&00 h  sabe defender em qualquer posição 
e é muito versátil». 
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Duelo com sabor 
a vingança 

ABC defronta o Odorhei em jogo 
da 3.0  ronda da Taça Challenge. 
Colégio de Gaia joga na Finlândia 

Meses depois da polémica final da Taça 
Challenge em que os romenos do Odorhei 
(e uma arbitragem deveras caseira) 
impediram o ABC de conquistar o seu 
primeiro troféu, as duas formações voltam 
a encontrar-se, agora na ronda da 
mesma prova. «Será um jogo bastante 
difícil. Conhecemos bem o adversário, já 
vivenciámos algumas das dificuldades que 
nos colocou. Esperamos inverter o 
resultado, pelo menos ditou a sorte do 
sorteio que jogamos primeiro fora e depois 
em casa. Falta inverter agora o resultado, a 
sorte e as exibições», declarou o treinador 
da equipa de Braga, Carlos Resende. 
As comparações com a final são inevitáveis. 
«O que queremos é que os árbitros apitem 
bem. O que posso modificar? O 
comportamento em campo, mas não 
posso modificar o comportamento dos 
árbitros. Não gosto muito da palavra vingar, 
espero um ABC muito agressivo, com 
atitude forte, assertivo, solidário na defesa 
principalmente». 
Entretanto, o Colégio de Gaia está já na 
Finlândia, onde hoje e amanhã defronta o 
HIFK, na ronda da Taça Challenge. As 
gaienses procuram repetir a presença da 
época passada nos 1/8 de final. H. C. 

CALENDÁRIO 
-> Taça Challenge 

-› ronda > 1.,  'mão.   H* 
Odorhel-ABC 16.00 h 
Sala Sporturilor, em Odorhel Seculesc  
Colégio de Gala-HIFK 14.00 h 
Pavilhão Pirkkola, em Helsínquia  

2.' Jornada Amanhã  
HIFK-Colégio de Gala 17.00  h 
Pavilhão Pirkkola, em Helsínquia  
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A3EN 
ANDEBOL 

Hoje 
alornada/Grupo C 

FC Porto-La Moja PortoCanal 
18h00, Dragão Caixa 
Per Olesen/Claus G. Pedersen (Din) 

1.'m5o/3.' ronda 
Odorbei-ABC 
17h00, Romênia 
Czaga Kekes/Pal Kekes (Hun) 

12.1omatla 
Madeira SAD-Passos Manuel 
17h00, Pav Funchal 
Duarte Santos/ Ricardo Fonseca 
Sporting-Pata Sporting TV 
18h30, Pav. Ginásio Sul 
Nuno Santos/Nuno Gonçab 
ISMAI-Benfka 
19h00, Pav. Mun. Formigueiro 
Rui Almeida/Antónlo Oliveira 
Sp. Horta-Avanea 
21h00. Pav. Horta 
António Trincaglago Monteiro 

BASQUETEBOL 
9.•jomada 

Hoje 
1L Gulmartortanitinla 
15h00, Pav. Vitória Guimarães 
L. Lopes/N. Monteiro/J. Cabral 
Banfica-Electrko 
.16h00, Pav. Fidelidade 
C. Santos/R. Severino/H. Beja 
Mala Basket-CAB Madeira 
16h00, Pav. Nortecoope 
P. Marques/H. Antunes/F. Mala 
Bartelos-011veininse 
171130, Pav. Esc. Sec. Barcelos 
S. Silva/R. Ribeiro/1. Rosário 
Amanhã 
FC Porto-Galltos PortoCanal 
181100, Dragão Caixa • 
F. Rocha/P. Mala/P. Lourenço 

HÓQUEI EM PATINS 

Hoje 
Sporting-diedro= 
16h00, Pavihbo SC Livramento 
M. Guihenne/J. Moura/P. Silva 
14C Braças-Juv. Viana 
171100, Pavilhão das Goladas 
J. Pinto/F. Cardoso/C. Correia 
Paçode Arem-Fisica 
18h00, Pav. CD Paço de Arcos 
R. Torres/J. Nave/M. Torres 
Saraoanense-Cambra 
18h00, Pav. São João da Madeira 
A. Teixeira/R. Sousa/R. Azevedo 
TUequel-BenfIca 
21h00, Pavilhão do Turcfuel 
J. Pinto/M. Fernandes/A. Peça 
CandelatioValongo 
21h00, Pay. Desp. Candelária 
P. Rombo/1. Duarte/J. Pereira 
Amanha 
Barceioe-FC Porto 
15h00, Pav. Mun. Barcelos 
L. Peixoto/P. Rainha/R. Nave 

RÂGUEBI 
i/ is nfi, & jornada 

Hoje 
Amdánaca-Direlto 
11h00, Est. Sérgio Conceição 
Miguel Sousa 
CRAV-Cascals 
15h30, Est. Mun. Rugby 
Afonso Nogueira 
CDUP-Agronotnia 
18h00, C. D. Leça Da Palmeira 
Bruno Rodrigues 
Amanhã 
Belenenses-CDUL. 
15h00. Est. Restelo Campo 2 
Pedro Fonseca 
Lousa-Ter:dm 
15h30, Est. Rugby José Redondo 
Tiago Gonçalves 

VOLEIBOL 

Hoje &jornada 
Eionorlz-Att. Madalena 
17h00, Pav. Esmoriz 
~condense3p. Espinho 
15h30, Pav. Desp. Vila do Conde 
Caldas-V, Guknadies 
17h00. Pav. Rainha D. Leonor 
Cast lodaMaMaAc.S.Mamede 
18h00, Pav. Castélo cia Mala 
Ac.EspInho-Benfica 
18h00, Pav. Arq. Jerôninno Reis 
Leb4es-Fonte Bastardo 
17h00, Nave Ilidiu Ramos 
Amanhã10.1omada 
Sp.Espinbo-Esmortz 
161100. Nave Desportiva 
An, Madabena-Caklas 
16h00, Pav. Mun. AU Madalena 
VIlacondense-Castaio da Mala 
15h30, Pav. Desp. Vila do Conde 
Ac. Espinho-V. Guimarães 
15h30, Pav. Arq. Jerc5nimo Reis 
Ac. S. Monede-Fonte Bastardo 
17h00, Pav. Eduardo Soares 
Benfica-Le84es 
17h00. Pav. N.° 2 da Luz Página 4
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ArieF 
Asileis« - Uga dos Campeã« (Fase de Gru- 
pos) - Empo C • F. C. Porto-La Moia (18). 
Taça Challenga (3.,  Eliminatória Não) - 
Odorbel-A13C (17). 
1' Divido Nacional - Madeira SAD-Passos 
Manuel (17), Sporting-Faie (18.30), Mamils-
mal-Bentica (19). Sp. Horta-Avanca (22). 
Deequietabal - Liga - V. Guimarães-Lusitânia 
(15), Mala Basket-CAB Madeira (18), Benfica-
Eléctrico (16). Barcelos-Oliveirense (17.3Q). 
Eurobasket 2017 Feminino - Eslováqula-Por-
turgal 
Fulorbell -2, Liga - 011veirense-Académico de 
Viseu (15), Olhanense-Braga B (15), Mafra-1/1-
tOria de Gulmaraes B (15), Freamunde-Santa 
Clara (15). 
Taça de Portugal (4.,  Eliminatória) - Atlético 
de Malveira-Felrense (15), Trofense-Académica 
(15), Bentica e Castelo Branco-Gil Vicente (15), 
Arouca-Chaves (15), Angrerise-F. C. Porto (18), 
Sporting-Berifica (20) 
Campeonato de Portugal (1.* Fase) - Série A -
Minas Argozelo-Mirandela 
Junior« A - DM«, Nacional (L,  Fase) -
Zona Norte - Lebnles-F. C.Porto, Vitória de Gui-
maraes-Vizela, Feirense-Rio Ave, Moreirense-
Boavista, Braga-GII Vicente, Tondela-Paços de 
Ferreira. Zona Sul - Sacavenense-Loures, Dei-
ras-Portimonense, Benhca-Urúlo de Leiria, 
Casa Pra-Torreense, Sporting-Naclonal, Acadê-
mica-Belenenses. logos as 15 horas, 
Juniores A - 2.' Divisão Nacional (1.10  Fase) -
Série A- Tirsense- Fale (15.30), Neves-Aves, 
Chaves-Limianos, Mondinense-Merelinense, 
Vaizim-Freamunde (Municipal da Póvoa Var. 
zim) Série B - Padroense-Arouca, Sousense-
Paredes, Lusitânia de Lourosa-Penaliel, Torre 
de Moncorvo-Canidelo. Série C - Anadia-Belra - 
Mar, Marinhense-Llsboa e Marmita, Académico 
de Viseu-Vigor Mocidade (Fontelo), Desportivo 
de Castelo Branco-Estação, Naval- Gouvela. Sé-
n e O - Atlético-Real, Eléctrico-Sintrense, Cal-
das-Akanenense, Estortl-Alverca, Linda -a-Ve-
iha-1 ° Dezembro. Série E - Despertar-Vitória 
de Setúbal, Beira -Mar Almada-Pinhainovense, 
Quarteirense-Farense, Olhanense-Cova da Pie-
dade, Elarreirense-luvemude Evora. logos às 15 
horas 
Juniores el (1." Fase) - Série A - Monte Vi-
nhais-Rio Ave (15.30). Série D - NS Rio Maior-
Eléctrico (16). Série E - Juventude Evora-lmor-
tal (15). 
Juniores C (1.' Fase) - Série B - Varzim-Dra-
gon Force (15), Moreirense-Régua (11). Série E - 
Salvatenense-Borbense (15), Etvas-Caldas 
(15). Série F - Alcochetense-Sponing (15), Dei-
ras-E Olivais (1730. 
A. F. Algarve - 1.. Divisão - Lagoa-Culatrense 
Moncarapachense-Quaneira, SINes-Pademen-
se, Monchlguense-Guia, 11 Esperanças-Faro 
Bentica, Imortal-Odiaxere, Ferreiras-Armace-
nenses, Quarteirense-Esp. Lagos. Jogos às 15 
horas. 
A. F. Porto - 2.' Divisa° - Série 1- Gondim 
Mam-At. Gervide (15). Candal-l. Milheiros (15) 
Série 2 - Juv. Lamoso-Ferreira (15), Carvalho-
sa-5 P01/10 (15), Frazao-Penamaior (15), Ro-
riz-Ralmonda (15), Monte Córdova-Zebrelrense 
(1s). Série 3 - Torrados-Macieira (15 - Regilde). 
Amimas - 8Maio - Série 1- Leixões-Pas-
teleira (CD Lavra), Salgueiros 08-Padroense 
(CD Campanha), Valadares Gaia-Foz (13), Rio 
Ave-GrIjó, Avintes-Boavista, leverense-01. 
Douro, Coírnbretes-Nogueirense, Vila FC-Arco-
zelo Sêne 2 - 1.° Maio Flguerró-Lousada, Cabe-
ça Santa-Pelgueiras 1932, Valonguense-Tro-
fense, Rebordosa-S. Maninho (CO Azevido), Er-
mesinde 1936-Vila Mel (CO Montes Costa). 
Gondomar-Allenense, Amarante-E. Fanzens, 
Lagares-Folgosa Mala (14). logos às 15 horas. 
Juvenis - Divisa° - Série 2 - P. Ferreira-Frea-
munde (15). 
Infantis - 1.• Divisas - Série 1- Coimbrões-V.-
lanovense (17), Varzim-Col. Ermeslnde (13), 
Salgueiros 08-Leixles (15.30 - Campo Viso), 
Avintes-Trofense (17), Boavista-Valadares 
(13.15 Mala Lidador-Dragon Force, Candeio-
infesta (13.15), Rio Ave-Noguenense (1.7). Série 
2 - Amarante-Aves (17), Penafiel-Freamunde, 
Várzea-P. Ferreira, Tolas- Lousada (13.15), Mia 
Mel-Sousense, Valonguense-Calç. Oldroes 
(13.15), lksense-S. Maninho (17.15 - Mun. Ra-
bada), lixa-Gondomar. logos às 15 horas. 
Frisai - Liga - Soo loas-Quina Lombos 
(18.30). Olivais-Boavista (18), Gualtar-Bwi-
nhosa (17.30), Braga-Benfica (16), Módicus-
Fundão (18), Rio Ave-L Porto Salvo (18). 
Hóquei ene Patina - 1.* Divisão Nacional - 
Sporting-Olveirense (16), HC Braga-Juv Viana 
(17), Paço Arcos-Física (18), SanJoanense- HA 
Cambra (18), Tu rguel-Benfica (21). Candelaria-
AD Valongo (22). 
Râguebi - Taça das NaçOes (Hong Kong) - Por-
tugal-Zimbabué (14). 
Divisão de Honra - Académica-Direito (11), Ar-
cos Vaidevez-Cascais (15.30), CDUP-Agrono-
mia (18). 
Vekelbel -1' ~são Nacional - Sp. Espinho-
Vilacondense (15.30), Esmoriz-CA Madalena 
(17). Caldas-V. Gurmaraes (17), Leixões-G Bas-
tardo (17), Castelo Mala-Ac. S. Mamede (18), At 
Espinho-Benfica (18). 
Ohm« - Inana - Às 9.30 horas, assembleia-
geral ordinária da Federaçao de Trlatlo de Por-
tugal, no auditório do Comité Olímpico de Por-
tugal 
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A6 :.: Sporting e Benfica obrigados a ganhar
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21-11-2015

Meio: Record Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=a922d00c

 
Depois da vitória (37-25) fácil do invicto FC Porto na receção ao Águas Santas, a 12.ª jornada do
Campeonato prossegue hoje, com os candidatos Sporting e Benfica a serem obrigados a ganhar. Os
leões recebem o AC Fafe no Pavilhão do Ginásio do Sul, em Almada, e as águias deslocam-se ao
Pavilhão Municipal do Formigueira, na Maia. Quanto ao ABC, adiou a visita do Belenenses para 12 de
janeiro, devido às provas europeias. Em declarações ao canal dos leões, o internacional Bosko
Bjelanovic manifestou-se confiante na vitória:"Somos superiores ao adversário e temos de o
demonstrar em campo. É um adversário complicado, que já na primeira volta causou dificuldades,
embora o resultado não o tenha transparecido. É esperar um bom início de segunda volta, se possível
com uma vitória e uma boa exibição." Já o treinador do Benfica, Mariano Ortega, quer vencer o Maia
ISMAI para recuperar psicologicamente a sua equipa:"Depois da derrota frente ao Sporting, queremos
ganhar este jogo. O adversário criou dificuldades na época transata, mas nós acreditamos no triunfo."
Destaque ainda para a receção do Madeira SAD ao Passos Manuel e do Sporting da Horta ao Avanca.
Siga-nos no Facebook e no Twitter.
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:.: Liga dos Campeões: FC Porto no maior desafio da época
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21-11-2015

Meio: Record Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=47017fc2

 
É com grande entusiasmo que o FC Porto parte hoje (18h00, no Dragão Caixa) à procura do triunfo na
receção ao Naturhouse La Rioja, de modo a continuar a depender de si próprio na passagem à fase
seguinte da Liga dos Campeões, na 8.ª ronda do Grupo C. Face à derrota em Espanha (23--30) e ao
saldo negativo nos jogos frente ao campeão da Bielorrússia - triunfo (29-28) no Porto e derrota (27-
34) em Brest -, os dragões não podem perder pontos, pois os dois primeiros lugares na série
garantem o playoff de acesso aos oitavos-de-final da competição. "É o maior desafio da época e temos
de ser competentes. O adversário vai fazer o jogo habitual, baseado no ataque posicional. É assim que
têm jogado", considerou Ricardo Moreira, ponta do heptacampeão nacional. Omomento do 2.º
classificado na Asobal (a 1 ponto do líder Barcelona), que deverá viajar até à Invicta com mais de uma
centena de aficionados, não é famoso, devido às baixas do central Pablo Cacheda e do extremo direito
Albert Rocas, enquanto o pivô Rubén Garabaya, o extremo esquerdo Ángel Fernández e o lateral
esquerdo sueco Philip Stenmalm têm treinado limitados. O treinador do La Rioja, Jesús Javier, está
ciente das dificuldades:"Se ganharmos qualificamo-nos, mas se perdermos fica tudo muito
complicado. Otriunfo em Logroño não serve de referência, pois o FCPorto dominou. Tem mais
potencial físico do que aquilo que conseguiu mostrar." Siga-nos no Facebook e no Twitter.
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A8

Sporting e Benfica obrigados a ganhar
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21-11-2015

Meio: Sábado Online

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

 
07:54 . Record
 
 Depois da vitória (37-25) fácil do invicto FC Porto na receção ao Águas Santas, a 12.ª jornada do
Campeonato prossegue hoje...
 
 Por Record
Depois da vitória (37-25) fácil do invicto FC Porto na receção ao Águas Santas, a 12.ª jornada do
Campeonato prossegue hoje, com os candidatos Sporting e Benfica a serem obrigados a ganhar.Os
leões recebem o AC Fafe no Pavilhão do Ginásio do Sul, em Almada, e as águias deslocam-se ao
Pavilhão Municipal do Formigueira, na Maia. Quanto ao ABC, adiou a visita do Belenenses para 12 de
janeiro, devido às provas europeias.Em declarações ao canal dos leões, o internacional Bosko
Bjelanovic manifestou-se confiante na vitória:"Somos superiores ao adversário e temos de o
demonstrar em campo. É um adversário complicado, que já na primeira volta causou dificuldades,
embora o resultado não o tenha transparecido. É esperar um bom início de segunda volta, se possível
com uma vitória e uma boa exibição."Já o treinador do Benfica, Mariano Ortega, quer vencer o Maia
ISMAI para recuperar psicologicamente a sua equipa:"Depois da derrota frente ao Sporting, queremos
ganhar este jogo. O adversário criou dificuldades na época transata, mas nós acreditamos no
triunfo."Destaque ainda para a receção do Madeira SAD ao Passos Manuel e do Sporting da Horta ao
Avanca.
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Liga dos Campeões: FC Porto no maior desafio da época
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21-11-2015

Meio: Sábado Online

URL:

http://www.sabado.pt/ultima_hora/detalhe/liga_dos_campeoes_fc_porto_no_maior_desafio_da_epoca.html

 
06:37 . Record
 
 Ponta direito Albert Rocas, campeão mundial pela Espanha, é baixa no duelo ibérico do Dragão
Caixa...
 
 Por alexandre reis - Record
É com grande entusiasmo que o FC Porto parte hoje (18h00, no Dragão Caixa) à procura do triunfo na
receção ao Naturhouse La Rioja, de modo a continuar a depender de si próprio na passagem à fase
seguinte da Liga dos Campeões, na 8.ª ronda do Grupo C.Face à derrota em Espanha (23--30) e ao
saldo negativo nos jogos frente ao campeão da Bielorrússia - triunfo (29-28) no Porto e derrota (27-
34) em Brest -, os dragões não podem perder pontos, pois os dois primeiros lugares na série
garantem o playoff de acesso aos oitavos-de-final da competição."É o maior desafio da época e temos
de ser competentes. O adversário vai fazer o jogo habitual, baseado no ataque posicional. É assim que
têm jogado", considerou Ricardo Moreira, ponta do heptacampeão nacional.Omomento do 2.º
classificado na Asobal (a 1 ponto do líder Barcelona), que deverá viajar até à Invicta com mais de uma
centena de aficionados, não é famoso, devido às baixas do central Pablo Cacheda e do extremo direito
Albert Rocas, enquanto o pivô Rubén Garabaya, o extremo esquerdo Ángel Fernández e o lateral
esquerdo sueco Philip Stenmalm têm treinado limitados. O treinador do La Rioja, Jesús Javier, está
ciente das dificuldades:"Se ganharmos qualificamo-nos, mas se perdermos fica tudo muito
complicado. Otriunfo em Logroño não serve de referência, pois o FCPorto dominou. Tem mais
potencial físico do que aquilo que conseguiu mostrar."
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Taça Challenge: ABC em final antecipada
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21-11-2015

Meio: Sábado Online

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

 
08:33 . Record
 
 O conjunto viajou ontem via Frankfurt, passando por 5 horas de espera no aeroporto alemão...
 
 Por Record
O ABC também joga hoje (17h00) cartada decisiva na 1.ª mão da 3.ª ronda da Taça Challenge,
defrontando o Odorhei, na Roménia, o mesmo adversário que derrotou a turma de Braga na final da
mesma competição europeia da época transata.O conjunto viajou ontem via Frankfurt, passando por 5
horas de espera no aeroporto alemão, o que tornou a viagem cansativa, mas alguns atletas como
André Gomes aproveitaram para consultar a internet, pondo a leitura em dia e estudarem, pois alguns
jogadores frequentam cursos superiores.
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Comissão de gestão avançou para ocupar o vazio deixado pela demissão da direção de Rui Tavares e estará em funções até à convocação de eleições, em junho 

EDUARDO RESENDES 

1.0.1111 

Marítimo com comissão de gestão após 
demissão da direção de Rui Tavares 

EDUARDO RESENDES 

PROVIDÊNCIA 
CAUTELAR 
Rui Tavares 
apresentou uma 
providência 
cautela r 
invocando a 
ilegalidade da 
reunião, que foi 
prontamente 
rejeitada pelo 
presidente da 
mesa. 

CONSELHO 
FISCAL TAMBÉM 
DEMITIU-SE 
O presidente do 
Conselho Fiscal 
do Marítimo, 
Luís Nunes, 
também 
apresentou o 
seu pedido de 
demissão. 

Direção de Rui 
Tavares demite-se 
na iminência de ser 
destituída. Comissão 
de gestão vai gerir 
clube até às eleições 
NUNO MARTINS NEVES 

nunomneves@acorianooriental.pt  

Os destinos do Marítimo Sport 
Clube encontram-se nas mãos de 
urna comissão de gestão até ao fi-
nal da presente época desporti-
va, na sequência da demissão em 
bloco da direção liderada por Rui 
Tavares, na assembleia-geral ex-
traordinária que decorreu quar-
ta-feira à noite. 

A decisão de Rui Tavares, que 
foi eleito há quatro meses para o 
seu segundo mandato enquan-
to presidente dos 'azuis' da. Ca-
lheta, foi seguida pelo tesourei-
ro Pedro Nunes e surgiu na 
iminência dos sócios votarem o 
ponto 3 da ordem de trabalhos, 
que ia colocar à votação um pe-
dido de destituição da atual di-
reção. 

"Não estou aqui para ser enxo-
valhado, sendo assim peço a mi-
nha demissão, não faz sentido 
chegar a este ponto", afirmou o 
presidente do Marítimo. Já o te-
soureiro lamentou estarem "a le-
vantar questões sobre a minha 
pessoa, por sacanice e por mes-
quinhez e por isso estou farto. Não 
levo um tostão daqui". 

A situação precipitou-se depois 
dos sócios presentes terem de-
monstrado não estarem com a 
atual direção, como David Vieira, 
diretor da formação e um dos  

principais rostos da contestação. 
"São 33 pessoas descontentes con-
tigo que assinaram esta petição, 
Rui", afirmou. 

Outros sócios questionaram 
Rui Tavares se se sentia em con-
dições para continuar como pre-
sidente do clube, apesar de tam-
bém sublinharem que "o seu 
trabalho à frente do Marítimo 
também teve aspetos positivos". 

Coma demissão dos órgãos so-
dais, o presidente da mesa daAs-
sembleia-Geral, Liberal Carrei- 

ro, colocou à votação dos sócios 
a formação de uma comissão de 
gestão, que se manterá em fun-
ções até ao final da época des-
portiva, altura em que o clube irá 
a eleições. 

14 sócios votaram a favor da co-
missão de gestão, com sete, in-
cluindo os demissionários Pedro 
Nunes e Rui Tavares, a abste-
rem-se. 

Óscar Rocha, que até agora di-
rigia a secção de hóquei em patins, 
acumula aposição de presidente  

do clube, com David Vieira a to-
mar o lugar de tesoureiro e res-
ponsável pelo futebol de forma-
ção, Paulo Alexandre a assumir 
o futebol sénior, com Filomena 
Cabral e Nuno Miranda como vo-
gais da Direção. 

O Conselho Fiscal será forma-
do porJuvenal Martins, Gonçalo 
Costa e Teresa Raposo, enquanto 
a mesa da Assembleia continua-
rá a ser presidida por Liberal Car-
reiro, António Botelho e Sandro 
Mendonça.* 

"Era necessário terminar 
com o clima de crispação" 
Após a assembleia-geral extraor-
dinária, o novo presidente do Ma-
rítimo Sport Clube, Oscar Rocha, 
assumiu o rumo que a comissão 
de gestão pretende dar ao emble-
ma da Calheta. 

Para o homem que acumulará 
a presidência com a direção da 
secção de hóquei em patins, "va-
mos fazer o melhor neste período 
transitório, com linhas bem de-
finidas. Sabemos o que queremos 
e como fazer. Queremos estabi- 

lizar, dar credibilidade ao clube 
e fazer aquilo que nos compete, 
que é preparar o ato eleitoral". 

Sobre o resultado da reunião 
magna dos sócios, Óscar Rocha 
diz que a decisão foi soberana e 
que serve para terminar com o 
"clima de crispação que se viviano 
clube. Queremos apaziguar os 
ânimos, para que possamos tra-
balhar em paz", afirmando ainda 
que pretendem apurar com rigor 
as contas do clube. 

O responsável máximo pela co-
missão de gestão não quis, con-
tudo, comprometer-se com uma 
futura candidatura aos órgãos so-
ciais, previstos para junho, di-
zendo que "é algo que jamais te-
rei pensado, nem ninguém da 
comissão pensou. Não faz senti-
do: assumimos o desafio e vamos 
trabalhar nesse sentido. Daqui .a 
dois, três meses, poderemos pen-
sar nisso". 

Rui Tavares sai magoado 
Com sentimento de dever cum-
prido mas magoado. É assim que 
Rui Tavares assume que deixa o 
clube que presidiu nos últimos 
três anos. O dirigente demissio- Rui Tavares deixa clube magoado 

nário assume que deixa o Marí-
timo "tranquilo. Financeiramen-
te tem as suas contas em dia e tem 
dinheiro em caixa". 

Tavares assume que a formação 
do clube está "muito mais forte e 
organizada" e que deixa as quatro 
modalidades do clube (futebol, 
hóquei em patins, andebol e ci-
clismo) bem. "Não foi a melhor 
forma de sair e fico com a sensa-
ção que há pessoas que não me-
recem o tempo e o esforço que dei 
ao clube". 

Ainda assim, o presidente de-
missionário justifica a sua decisão 
pelo bem superior do Marítimo, 
desejando "as melhores das sor-
tes a quem me sucederá".• NMN 
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Desporto 
Comissão de 
gestão assume 
direção do 
Marítimo 

Demissão de Rui 
Tavares precipita 
decisão. Oscar Rocha 
assume a presidência 
PAGINA 22 
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ANDEBOL
| Redacção | 

A comitiva do ABC/UMinho
chega esta manhã à roménia,
onde vai reencontrar, amanhã,
o Odorhei, em jogo da primeira
mão da terceira eliminatória da
Taça Challenge.

Depois da viagem até Frank-
furt para uma escala de cinco
horas seguiram-se mais duas ho-
ras e meia até Bucareste, para
mais cinco horas de viagem de
autocarro até Odorhei, cidade
romena onde amanhã, a partir
das 18 horas locais, menos duas
em Portugal, defronta o Odorhei.

Taça Challenge

ABC/UMinho chega hoje à Roménia

DR

Comitiva do ABC/UMinho no Aeroporto de Frankfurt
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Andebol Nacional Juvenis Zona 6 1.3  fase (5.a  jornada): Albufeira-
Costa d'Oiro, 18-23; CCP Serpa-Évora AC, 23-21; AC Sines-Zona Azul, 
17-30. Classificação: 1.° CCP Serpa, 18 pontos. 2.° Zona Azul, 15. 
3.° Costa d'Oiro, 12. 4.° Évora, 10. 5.° AC Sines, 7.7.° Redondo, 3. 
Próxima jornada (21/11): Zona Azul-CCP Serpa; Redondo-AC Sines; 
Costa d'Oiro-Évora AC. 
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Andebol 3.a  Divisão Realiza-se na tarde de amanhã, sábado, a 
quarta jornada do Campeonato Nacional de Seniores Masculinos 
3.a  Divisão em Andebol, zona 5, com os jogos entre o CCP Serpa 
e o lagoa (Pavilhão Carlos Pinhão, às 17 horas) e a Zona Azul de 
Beja frente ao Vela de Tavira (Pavilhão de Santa Maria, às 17 e 
30 horas). 
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ABC/UMinho já está em terras romenas

Uma longa maratona
até chegar a Odorhei

A 
equipa do ABC/
/UMinho chegou 
ontem a Odorhei, 
na Roménia, já de 

madrugada, depois de 
um dia intenso que co-
meçou de manhã e ter-
minou passadas quase 15 
horas. Amanhã, recorde-
-se, a formação bracren-
se defronta o adversário 
romeno em partida da 
primeira mão da tercei-
ra ronda da Taça Chal-
lenge, numa reedição da 
final da temporada pas-
sada, desfavorável aos 
portugueses. 

O primeiro voo dos 
academistas com desti-
no a Frankfurt partiu do 
Aeroporto Francisco Sá 
Carneiro, no Porto, bem 
cedo e, em solo germâ-
nico, a comitiva teve de 
“entreter-se” durante as 
cinco horas de escala até 
embarcarem em novo voo 
rumo a Bucareste. 

De Frankfurt até à capi-
tal romena, a viagem pro-
longou-se durante duras 
horas. Chegados a Buca-
reste por volta da meia 
noite, o plantel do ABC/
UMinho teve, no entanto, 

Para este Odorhei-
-ABC/UMinho, Carlos 
Resende disse na passada 
quarta-feira esperar que 
os seus jogadores consi-
gam alcançar um bom 
resultado fora de portas 
e, já na capital minhota, 
decidir a eliminatória a 
favor da turma amare-
la, “vingando” a amarga 
derrota da última época 
desportiva e que custou 
o troféu ao ABC/UMi-
nho. O duelo tem início 
às 18h00, com arbitra-
gem dos húngaros Csaba 
Kekes e Pal Kekes.   

que percorrer mais alguns 
quilómetros de autocar-
ro até chegar finalmen-
te ao seu destino: foram 
mais cinco horas desde 
a capital da Roménia até 
Odorhei. 

Recuperadas as for-
ças de uma viagem ob-
viamente desgastante, o 
grupo às ordens do téc-
nico Carlos Resende trei-
na hoje no pavilhão do 
Odorhei, na habitual ses-
são de adaptação ao re-
cinto onde amanhã vai 
defrontar o emblema 
romeno. 

Comitiva do ABC fez uma escala de cinco horas em Frankfurt

D
R
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ABC/UMINHO
Depois de uma maratona 
de cerca de 15 horas, o ABC 
já se encontra na Roménia, 
onde joga amanhã.
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ANDEBOL
SAD-PASSOS MANUEL
NO INÍCIO DA 2.ª VOLTA

Em jogo da 12.ª ronda da I di-
visão masculina, que marca
o arranque da segunda volta,
o Madeira SAD (6.º) recebe
amanhã o Passos Manuel
(8.º). Na projeção, Marco Gil,
atleta dos insulares, releva
que «trabalhamos para al-
cançar o sucesso e estamos
confiantes na vitória», ape-
sar do adversário ter «bons
jogadores, como Pedro Se-
queira e João Ferreira, e irá
nos criar dificuldades». Para
vencer, diz esperar «conti-
nuar a ter o apoio do nosso
público, como nos tem aju-
dado até aqui».
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Ricardo Vasconcelos, natural 
de Penedono, foi o treinador es-
colhido para liderar uma nova 
equipa, que surge no âmbito de 
um projeto que a federação in-
glesa de andebol chama de “En-
gland Men’s under 20/21”.
A iniciativa tem como objetivo 
preencher a lacuna que existe no 
andebol da Grã-Bretanha entre 
os escalões de sub-18 e a equipa 
sénior, e que passa pela criação 
de  uma equipa que contará com 
atletas sub 20 e sub21 anos.
Ricardo Vasconcelos foi o es-
colhido para treinador princi-
pal, num projeto que passa pela 
realização de diversos estágios 
com o objetivo de dar aos joga-
dores, que serão escolhidos ten-
do por base o desempenho nas 
suas equipas, mais experiência 
competitiva.

  ANDEBOL 

RICARDO 
VASCONCELOS 
LIDERA PROJETO 
DA FEDERAÇÃO 
INGLESA 

Ricardo Vasconcelos (à drt.) lidera equipa técnica
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Vitória recebe Sporting
na Taça de andebol

A equipa de ande-
bol sénior do Vitó-
ria vai receber, no 

próximo dia 8 de Dezem-
bro, no pavilhão Antoi-
ne Velge, a formação do 
Sporting Clube de Portu-
gal. Este foi um dos en-
contros sorteados a con-
tar para a eliminatória 

dos 16-avos-de-fi nal da 
Taça de Portugal.

Os sadinos, que mili-
tam no escalão secundá-
rio da modalidade, vão 
enfrentar um Sporting 
(1ª divisão) que assume, à 
partida maior dose de fa-
voritismo para seguir em 
frente na prova.

Contudo, Taça é Taça e, 
garantida está, com cer-
teza, a presença de mui-
tos adeptos vitorianos no 
embate vindouro entre 
dois emblemas históricos 
do andebol português, que 
até há poucos anos atrás 
mediam forças entre a eli-
te da modalidade.
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A equipa sénior de ande-
bol do Sporting Clube de Es-
pinho irá defrontar o Andebol 
Clube de Fafe nos dezasseis-
avos de final da Taça de Por-
tugal, no dia 8 de dezembro, 
na Nave Polivalente. O sor-
teio realizado na terça-feira, 
na sede da Federação de 
Andebol de Portugal ditou 
que o Fafe, da 1.' Divisão, 
treinado pelo professor José 
António Silva seja o próximo 
adversário dos tigres. 

O Sporting Clube de Es-
pinho, orientado pelo profes-
sor Pedro Lagarto, passou aos 
dezasseis-avos de final da 
Taça de Portugal, ao bater o 
Clube Andebol Leça por 26-
25, em jogo disputado, no 
domingo, na Nave Poli-
valente. Os tigres passaram, 
assim, à próxima eliminató-
ria, onde estarão, também, os 
clubes da 1." Divisão, agen-
dada para 8 de dezembro. 

Eis o sorteio para os 
dezasseis avos de final (ter- 

ceira eliminatória) a realizar 
no dia 8 de dezembro: 

Boa Hora-SC Horta; Vela 
Tavira-ABC Braga; Estarreja 
ou Arsenal-FC Porto; Águas 
Santas-Naal Passos Manuel; 
Juve Lis-Benfica; Vitória FC-
Sporting; Póvoa Lanhoso-AA 
Avanca; ADA Maia/ Ismai-
Belenenses; Marienses-San-
joanense; São Bernardo-Alto 
Moinho; SC Espinho-AC 
Fafe; Benavente-Serpa; Sis-
maria-AA S. Mamede; Módi-
cas Sandim-Madeira Ande-
bol Sad; Camões-Xico An-
debol; S. Paio Oleiros-Maríti-
mo (Madeira). 

No sábado, a equipa 
sénior venceu o Carregai do 
Sal por 24-25, em jogo a con-
tar para o Campeonato Naci-
onal da 3.' Divisão. Os tigres 
continuam invictos, no quar-
to lugar, com menos três jo-
gos que o líder. 

Entretanto, a equipa de 
juvenis do Sporting Clube de 
Espinho alcançou a terceira  

posição da tabela classifica-
tiva do Campeonato Nacio-
nal da 1.' Divisão, ao bater o 
Penedono por 33-24 (16-9 ao 
intervalo). 

Por seu turno, a equipa de 
iniciados do Sporting Clube 
de Espinho perdeu em S. João 
da Madeira com a Sanjoa-
nense por 32-31 (15-17 ao in-
tervalo), em jogo do Campeo-
nato Nacional. 

A equipa de infantis mas-
culinos do Sporting Clube de 
Espinho bateu o Feirense "A" 
por 23-32 (12-15 ao interva-
lo), em jogo disputado no 
Pavilhão da Lavandeira, em 
Santa Maria da Feira. Por fim, 
a equipa A de minis do 
Sporting Clube de Espinho 
foi a S. João da Madeira ven-
cer a Sanjoanense "B" por 7-
35 (5-21 ao intervalo). 

Juvenis - Bruno Aguiar e 
Francisco Vasconcelos (guar-
da-redes); Jorge Ferreira (1 
golo), João Póvoa, Tiago Fon-
seca, Tiago Guedes (2 golos),  

António Pinto (14), Nuno 
Lima (1), João Soares, José 
Cruz, Leonardo Morgado, 
José Caetano (5), Tiago Soa-
res (1), João Furtado (7), Gui-
lherme Baptista (1) e Ivo 
Bernardo (1). Treinador: Má-
rio Lopes. 

Iniciados - Goncalo Lou-
reiro, Bruno Aguiar e Ruben 
Aguincha (guarda-redes); Fi-
lipe Ferreira, João Félix (1 
golo), Sérgio Maganinho (2), 
Pedro Salvador (4), André 
Sousa (6), Ricardo Silva (9), 
Bruno Lourenço (2), Bruno 
Castro (1), Emílio Figueiras 
(2), Manuel Melo, Gonçalo 
Pinto (1), Frederico Queirós 
(2) e Nuno Lima (1). Treina-
dor: Vítor Pinhal. 

Infantis - Gonçalo Lou-
reiro (guarda-redes); Filipe 
Ferreira, Igor Duarte (6 go-
los), João Félix (5), Bernardo 
Costa (1), Sérgio Maganinho 
(4), André Sousa (11), Miguel 
Loureiro, Emílio Figueiras (2), 
Nuno Pinto, Carlos Castelo,  

Gonçalo Silva (1), João Ta-
vares (1),Tiago Fonseca (1) e 
Luis Relvas. Treinador: Hugo 
Valente. 

Próximos jogos: 
Sporting Clube de Espi-

nho-Beira Mar (seniores mas-
culinos), sábado, às 19 horas, 
no Pavilhão Municipal Na-
poleão Guerra, em Cassufas 
(Anta); Sporting Clube de 
Espinho-CAIC (juniores mas-
culinos), domingo, às 18 ho-
ras, na Nave Polivalente de 
Espinho; Moimenta da Bei-
ra-Sporting Clube de Espi-
nho (juvenis masculinos), sá-
bado, às 16 horas, no Pavi-
lhão Municipal de Moimenta 
da Beira; Sporting Clube de 
Espinho-Feirense "A" (inici-
ados masculinos), domingo, 
às 16 horas, na Nave Poli-
valente de Espinho; Sporting 
Clube de Espinho-Sanjoa-
nense "B" (infantis masculi-
nos), sábado, às 17 horas, no 
Pavilhão Municipal Napo-
leão Guerra, em Cassufas 
(Anta); Sporting Clube de 
Espinho "A"-Sporting Clube 
de Espinho "B", domingo, às 
13 horas, no Pavilhão Muni-
cipal Napoleão Guerra, em 
Cassufas (Anta). 

A equipa de juvenis masculinos do Sporting Clube de Espinho alcançou a terceira posição da tabela classificativa 
do Campeonato Nacional da 1.° Divisão 

Andebol tigre recebe Fafe para a Taça de Portugal 
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ANDEBOL
SÓ VITÓRIAS

No último jogo do Torneio de Abertura, as juniores da
Didáxis somaram mais uma vitória, fazendo o pleno. Em
casa da Juventude do Mar, a equipa de Riba de Ave venceu
por 29-22. Um jogo competente onde o principal objetivo
foi cumprido. De salientar os 10 golos apontados pela atleta
Diana Oliveira que terminou o torneio sendo a melhor mar-
cadora, com uma média assinalável de 9,3 golos por jogo.
No escalão de Minis, atletas de 9 e 10 anos, o percurso
competitivo foi iniciado este fim-de-semana com a desloca-
ção à Maia para defrontarem o Maiastars, a Juventude do
Mar e o AC Vermoim. Os resultados não são o mais impor-
tante neste escalão. Foi, sem dúvida, uma entrada aus-
piciosa, pois este escalão será o garante da continuação
dos sucessos alcançados por este clube.
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 Ò andebol

seniores Femininos da sir 1º de maio 
continuam inVictas

A equipa de seniores femininos 
manteve a invencibilidade no campeo-
nato nacional da II Divisão, ao vencer 
no reduto do Arsenal Canelas, por es-
clarecedor 22-36, em jogo da 6ª jor-
nada. Logo após o apito inicial a SIR 
deu mostras da intenção de controlar 
o jogo e aos 4 minutos já ganhava 
por 4-1. Com o passar do tempo foi 
aumentando a margem até aos 13-19 
registados ao intervalo. Com o segun-
do tempo e com acumular de atletas 
(3) desclassificadas no adversário, 
que em todo o jogo teve uma atitude 
excessivamente agressiva, a SIR 1º de 
Maio aproveitou para atingir o resulta-
do final de 22-36 e ascender à terceira 
posição na classificação, com menos 
dois jogos disputados que o líder. No 
próximo sábado, pelas 18h30, as se-
niores femininas recebem no pavilhão 
da Nery Capucho as congéneres de 
Oliveira de Frades. 

Entre os escalões de formação, o 
destaque do passado fim de semana 
vai para um momento desportivo de 
grandes emoções que se viveu no Pa-
vilhão Nery Capucho, no jogo de ini-
ciados masculinos, em que a SIR 1º de 
Maio bateu a Juventude do Lis, por 34-
32. Uma partida entre dois adversários 
diretos na discussão do Campeonato 
Regional e do Apuramento para o Cam-
peonato Nacional da II Divisão. Um 
triunfo muito importante para o clube, 
sinal de vitalidade, de crescimento, de 
posicionamento perante os melhores.

Os juvenis jogaram para o Torneio 
de Abertura em casa, frente ao Sisma-
ria B, num jogo com momentos muito 
bons nos primeiros 20 minutos, com o 
resultado muito equilibrado, no entanto 
alguns erros nos últimos 10 minutos do 
primeiro tempo levaram a equipa da 
casa a ir para o intervalo a perder 4 
golos (13-17). Na segunda parte, os 

atletas da casa continuaram a mostrar 
grande atitude e dando uma entrega 
exemplar ao jogo, a equipa visitante 
com mais soluções acabou por dilatar 
o resultado nos últimos 10 minutos, con-
seguindo a vitória do jogo. O resultado 
foi de 24-37, mas com excelentes mo-
mentos da formação marinhense.

Nos restantes escalões, as juvenis 
femininas venceram na visita ao Colé-
gio João de Barros (21-26) e as inicia-
das perderam por 17-21 na receção 
à Casa do Benfica de Castelo Branco. 
Os juniores masculinos sofreram uma 
pesada derrota caseira, a contar para 
o Torneio de Abertura, frente ao Sis-
maria (13-43). Na manhã do passado 
domingo, realizaram-se concentrações 
do escalão de minis, com a SIR 1º de 
Maio a apresentar-se com duas equi-
pas masculinas no pavilhão da Gân-
dara e uma feminina no pavilhão da 
Nery Capucho. ß
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Andebol: Juniores da Didáxis 
vencem Torneio de Abertura 

A equipa de Juniores da Associação Académica (AA) 
da Didáxis venceu o jogo da última jornada do Tor-
neio de Abertura em Andebol e logrou conquistar o 
título na competição. 

Num encontro em atraso, a equipa famalicense 
deslocou-se ao reduto da Juventude do Mar e triun-
fou por 29-22. Apesar de não ter realizado um jogo 
de nível elevado, a AA Didáxis foi competente e 
cumpriu o objetivo. Após a vitória parcial ao inter-
valo (17-1o), a formação famalicense baixou o ritmo 
de jogo na 2ª parte, tendo em mente a conservação 
de uma distância confortável no marcador. A atleta 
Diana Oliveira foi decisiva para o resultado final de- 

vido aos io golos que apontou na última partida da 
competição. Com  este resultado, a AA Didáxis cum-
priu o pleno de vitórias no Torneio de Abertura e 
Diana Oliveira cotou-se como a melhor marcadora 
da prova. A atleta famalicense terminou a prova 
com uma média notável de 9,3 golos por jogo. 

O passado fim de semana ficou ainda marcado 
pela estreia competitiva da equipa de Minis (atletas 
de 9 e io anos). Num escalão em que os resultados 
não são muito representativos, a equipa famali-
cense perdeu diante do Maiastars e da Juventude 
do Mar, vencendo apenas o encontro diante da AC 
Vermoim. 
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Infantis do Andebol terminam 
primeira ronda na liderança

No passado fim de semana, os minis do Clube 
de Andebol da Póvoa receberam e venceram 
a equipa do Santo Tirso, assim como os in-
fantis que venceram o Macieira e consegui-
ram o primeiro lugar na primeira ronda do 
campeonato do escalão. “O resultado espe-
lha a diferença entre as equipas. Os infan-
tis terminaram assim a primeira ronda do 
campeonato em primeiro lugar, aguardando 
agora a passagem para a próxima fase”, ex-
plica a direção do clube.

No escalão de iniciados, o clube poveiro 

perdeu com o Águas Santas e com o Gaia. 
Menos sorte tiveram também os juvenis, 
que perderam com o Gondomar, num “jogo 
difícil contra uma equipa forte”, considerou 
o clube poveiro, completando: “foram mui-
tas as dificuldades apresentadas neste jogo, 
que a nossa equipa não conseguiu ultrapas-
sar”. Os juniores perderam por pouco frente 
ao Académico. 

No escalão sénior, depois de duas vitórias 
consecutivas, a equipa poveira perdeu em 
Amarante. “Um jogo complicado com um 
adversário bem trabalhado e forte fisica-
mente. Fica uma imagem positiva de uma 
equipa que ainda tem pouco andamento 
mas que certamente com o tempo vai sur-
preender pela positiva”, garante o Clube de 
andebol da Póvoa.

No próximo fim de semana, os seniores 
defrontam o Santana, no Pavilhão Muni-
cipal. Também em casa jogam os minis, 
às 15h30 de sábado, e os iniciados defron-
tam o Carvalhos, às 16h30 de domingo, na 
Escola de Beiriz.

Os juvenis deslocam-se a Gaia sábado para 
um jogo marcado para as 17h. No domingo, os 
juniores jogam em Leça da Palmeira às 17h.

Andebol soma pontos em minis e infantis
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