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Andebol da Académica sofre
terceira derrota seguida
O 1.o Maio da Marinha Grande ganhou em Coimbra por 28-31 
e atirou os estudantes para a 5.a posição do Nacional da 3.a Divisão

� O ano de 2011 não está a come-
çar da melhor maneira para a
equipa sénior masculina da
Académica. Depois de 2010 ter
terminado com um desaire
caseiro com o Benavente – que
colocou um ponto final na
invencibilidade caseira que
durava há 364 dias -, as duas
primeiras jornadas do novo ano
não correram de feição aos aca-
demistas. A última das quais,
disputada no fim-de-semana,
em que a recepção ao 1.º Maio
terminou com um desaire casei-
ro por 28-31.

Frente a um adversário direc-
to, a turma conimbricense tinha
em mãos uma óptima oportuni-
dade para regressar ao 3.o posto,
de modo a manter a perseguição
ao duo da frente (Samora Cor-
reia e Benavente). Só que a pre-

tensão saiu furada, nomeada-
mente por alguns percalços na
recta final do desafio que permi-
tiram aos homens da Marinha
Grande arrecadar um impor-
tante triunfo.

Com este resultado a Acadé-
mica baixou ao 5.o lugar da tabela

classificativa da Zona Centro do
Nacional da 3.a Divisão, embora
em igualdade pontual com 1.o

Maio, Ac. Viseu e ABC Nelas. 
A formação orientada por

Horácio Poiares alinhou da
seguinte maneira: Hugo Baptis-
ta e José Moniz; Miguel Catari-

no (7), Michael Ferreira (2), Pa-
trick Almeida (1), António Coe-
lho (8), Nélson Cardoso (1), Rogé-
rio Marques, Filipe Malheiro (5),
Bruno Campinos (4) e Adérito
Esteves.

Na próxima jornada, prevista
para 29 deste mês, uma vez que o
campeonato tem número ímpar
de equipas, será a vez da Acadé-
mica gozar a folga, retomando a
competição a 5 de Fevereiro com
a visita a Castelo Branco. 

CAIC derrotado
Na fase de acesso à 3.a Divisão, o
CAIC não teve melhor sorte.
Visitou o reduto do Sp. Espinho
e sofreu uma derrota por nove
golos de diferença (40-31). Ape-
sar deste resultado, a equipa de
Cernache manteve a 6.a posição
da classificação.l

NÉLSON CARDOSO prepara-se para atirar à baliza adversária
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‘TORNEIO CIDADE DE LEIRIA’ EM ANDEBOL

Andebolistas do Sporting rendidos 
ao museu de Leiria
Tuna Caranguejeiro

� A equipa principal de andebol
do Sporting participou no passa-
do fim-de-semana no "I Torneio
de Andebol de Leiria", tendo
levantado o troféu na final con-
tra o ABC que teve lugar no pavi-
lhão da Gândara dos Olivais.
Torneio esse que contou ainda
com a presença do clube anfitri-
ão AC Sismaria, Benfica e ABC.

Todavia, antes do almoço de
sábado, a comitiva leonina visi-
tou o museu do Sporting, em Lei-
ria, de que Bernardes Dinis é o

promotor tendo este afirmado
que a visita dos atletas leoninos
foi especial. "Foi uma jornada
extremamente marcante não só
para mim como para toda a
comitiva. Viveram-se momen-
tos de grande emoção e de indis-
critível fervor num dia que, com
certeza, será inesquecível para
todos aqueles que, como foi dito
por um atleta, foi uma visita para
recordar para toda a vida", frisou
emocionado Bernardes Dinis.

O entusiasmo foi tal que nin-
guém queria abandonar aquele
espaço onde os atletas ficaram

rendidos, tecendo os mais varia-
dos elogios a toda a obra de Ber-
nardes Dinis.

Toda a comitiva retribuiu ao
pedido de autógrafos e os atletas
ainda acederam a assinar uma
das camisolas envergadas por
um deles quando o clube con-
quistou o título de campeão da
Europa ao vencer a Taça Chal-
lenge e foi ofertada ao museu.

Todos os andebolistas leoni-
nos, onde se destaca o leiriense
Pedro Portela prometeram vol-
tar oportunamente a visitar o
museu com os seus familiares.l LEIRIENSE Portela estava na comitiva que visitou Museu do Sporting
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VISITA DE CORTESIA

� O Sporting é o único clube do

mundo com dois museus, um

em Lisboa e outro em Leiria.

No passado sábado, a equipa

principal de andebol visitou o

espaço leiriense e todos os atle-

tas ficaram deslumbrados com

o que viram. Prometeram vol-

tar com as suas famílias. l

Andebolistas do Sporting visitaram
museu do clube em Leiria
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SILVINO CARDOSO

O Académico já esta em lu -
gar de apuramento para a fase
da discussão da subida e do tí -
tulo. Os viseenses conse gui ram,
mesmo jogando fora de ca sa, a
vitória mais folgada. Fo ram a
Castelo Branco derrotar a As -
sociação Desportiva Albicas -
trense por um esclarecedor 28-
-40. Doze golos de diferença não
deixam qualquer dúvida so bre
a superioridade do con jun to
viseense.

Com o triunfo frente à turma
da capital da Beira Baixa, os aca -
demistas já subiram ao quarto
lu gar, mas em igualdade de
pon tos com o SIR 1.º de Maio,
ul trapassando a Acadé mica de
Coimbra e o ABC de Nelas que
somam, também, 28 pontos,
mas os viseenses têm menos
um jogo que estes dois concor -
ren tes.

Na próxima jornada (dia 29),
o Académico vai receber o lí der,
o Núcleo Andebol de Sa mora
Correia, e espera-se mais uma
vi  tória para cimentar a corrida
aos cinco primeiros lu ga res, até
porque já não faltam muitas
jornadas para o final da fase reg-
ular. 

O Batalha Andebol Clube é
um dos clubes que também co -
rre para um lugar no 'top-fi ve',
pois é o grupo que dispu ta rá a
fa se da subida e ga ran te, auto -
ma ticamente, a manuten ção.
Assim, recebeu o ABC de Ne las e
não desperdiçou a opor tu ni da de
de vencer, ainda que com

muitas dificuldades, os nelen ses.
A turma da região do 'Cora -

ção do Dão' caiu para a quinta
po  sição e disputa, agora, com a
Académica e com o Batalha
AC, a confirmação desse lugar.
O ABC de Nelas vai receber na
próxima ronda um adversário,
teoricamente acessível, a Asso -
ciação 20 km de Almeirim, e
es tá 'proibido' de perder se pre -
ten de, de facto, estar nos luga res
de honra da tabela. 

Entretanto, a equipa da re -
gião que está a mostrar maiores
dificuldades, o Ton dela Ande -
bol Clube, conseguiu uma im -
por tante vitória, em casa, frente
ao 'lanterna vermelha', o Nú -
cleo Desportivo de Pombal,
mas não conseguiu sair da an -
te pe núl tima posição. 

Na próxima jornada desloca-
-se a casa do Benavente, o vice-
-lider, e não se prevê que possa
re  gressar com uma vitória.
Con  tudo, esperança não falta à
turma comandada por Nasko

Apostolov, que irá lutar, sem
dú vida, pelos três pontos.

3.ª Divisão Nacional - Zona Centro

Final da fase regular está muito competitiva

Academico e ABC de Nelas 
nos lugares da disputa da subida

Académico e ABC de Nelas têm os mesmo pontos na prova

RESULTADOS
15.ª JORNADA

Ac Coimbra-SIR 1º Maio 28-31
Albicastrense-Ac. Viseu 28-40 
Tondela AC-Pombal 30-26
Batalha AC-ABC de Nelas 26-23
Samora Correia-Benavente 32-28

CLASSIFICAÇÃO

J V E D GM-GS P

Samora Correia 14 11 0 3 431-399 36 

Benavente 13 10 0 3 362-343 33 

SIR 1º Maio 13 7 1 5 350-312 28 

Ac Viseu 13 8 1 4 336-329 28 

ABC Nelas 14 7 0 7 406-391 28 

Ac Coimbra 14 7 0 7 350-355 28 

Batalha AC 13 7 0 6 378-358 27 

20km Almeirim 13 5 2 6 358-372 25 

Tondela AC 14 2 3 9 377-399 21 

Pombal 14 3 0 11 357-405 20

Albicastrense 13 3 1 9 349-391 20

PRÓXIMA JORNADA

ABC de Nelas-20km Almeirim; Pombal-Ba -

talha AC; Ac. Viseu-Samora Correia; SIR 1º

Maio-AD Albicastrense e ADC Benavente-

Ton dela AC.
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Andebol

3.ª Divisao Nacional - Zona Centro

Superioridade absoluta

Viseenses conseguiram
o resultado mais volumoso

PAULO SOBRAL

De nada valeu aos donos da
casa terem um Hélder Lamela a
concretizar por 13 vezes. Como
equipa, a Associação
Desportiva Albicastrense este -
ve a quilómetros do seu adver-
sário. 

Cedo se verificou quem iria
sair vencedor do prelio. Os vise -
enses mostravam melhor orga-
nização quer a defender quer a
ata car, tendo no 'pivot' Fran cis -
co Neto o grande motor da

equi pa e que marcou nove go -
los. Sérgio Regueira, um joga -
dor rápido e sempre com gran -
de movimentação para fugir às
marcações, foi fazendo o resto e
o que sobrava era aproveitado
por Miguel Fernandes.

Desta forma, os locais saíram
do Pavilhão Municipal humil -
ha dos a uma derrota bastante
dilatada e que, praticamente,
di tou o seu afastamento da fase
que dá acesso à manutenção
au to má tica, ficando cada vez
mais nos últimos lugares e
com pli cando a sua tarefa para
che gar à segunda fase em con -
di ções de poderem alcançar a

ma  nutenção. 
A verdade e que a turma albi-

castrense estaa a pagar a factura
da sua entrada na prova, decidi-
da já muito tarde. 

Houve alguma hesitação dos
responsáveis em entrar no
cam peonato e isso só aconte-
ceu depois de alguns jogadores
aceitarem continuar a repre -
sen tar a equipa. 

Esperava-se um pouco mais
da arbitragem. Na realidade
hou ve muitas exclusões na
equi pa da casa, mas na maioria
das vezes isso não se justificava.
Os cartões foram mostrados
com algum exagero.

ALBICASTRENSE 28
Pedro Mendes, Bruno Roberto (3), Jo -
ão Silva (1), Jonatas Valente, Helder
La mela (13), Luis Gama (2), Ricardo
Roberto (1), Luis Robalo (3), Filipe Pe -
reira (1), Maximiano Ribeiro (3), José
Pereira, Eduardo Xavier, João Romão
(1) e Jorge Martins       
Treinador: José Caetano

AC. VISEU 40
Paulo Ferraz, Renato Broa (5), João
Silva, Francisco Neto (9), Nuno
Marques (4), Miguel Fernandes (7),
Mário Ferreira (3), Gabriel Teixeira,
Sérgio Regueira (11), Renato Baptista,
Nelson Costa (1) e Nuno Loureiro
Treinador: João José Marques

Jogo no Pavilhão Municipal de Castelo
Branco
Assistência: Cerca de 50 pessoas
Dupla de arbitragem: André Santos e
Cesar Serrote

Os jogadores do Académico mostraram eficácia em Castelo Branco
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José  � Eduardo (*em Portimão)

O ABC defronta hoje, a partir 
das 16h00, o Águas Santas na 
Arena de Portimão, em jogo a 
contar para o Grupo B da com-
petição. Os academistas nunca 
conquistaram este troféu des-
de que a competição ganhou 
os novos moldes e o técni-
co Jorge Rito pretende levar 
a equipa até ao triunfo nesta 
prova. «A supertaça é uma das 
três provas mais importantes 
do panorama português. Nos 
últimos três anos tem sido difí-
cil e temos ficado sempre pelo 
caminho, por isso, este ano es-
tamos aqui para tentar chegar 
à final e vencer a taça», come-
çou por referir.

Jorge Rito espera dificul-
dades frente ao Águas San-
tas mas também reconhece 
«não ser missão impossível» 
vencer o jogo. «É sempre im-
portante entrar bem no jogo, 
mas acredito que se tivermos 
o rendimento que espero po-

demos passar a fase de grupos 
e chegar à final. Isso vai exigir 
muito trabalho e concentração 
da nossa parte», frisou.

O treinador do ABC valori-
zou ainda «a vantagem» de jo-
gar depois de ter conhecido 
o resultado do seu adversá-

rio (Águas Santas venceu on-
tem o Madeira SAD). «Temos 
mais tempo, mas depois te-
mos que fazer três jogos se-
guidos. A nossa grande final 
é com o Águuas Santas. De-
pois será com o Madeira SAD. 
Vamos passo a passo».

Um dos estímulos adicionais 
desta competição é a possibi-
lidade de ficar imediatamen-
te qualificado para uma pro-
va europeia mas Rito garante 
que o ABC tem mais do que 
isso em jogo. «Temos prestí-
gio a defender e o ABC não 

tem nenhuma supertaça nes-
tes moldes».

No Grupo B, o Benfica de-
fronta o Sporting, às 20h00.

Bracarenses defrontam hoje Águas Santas em Portimão

ABC quer conquistar a Supertaça de Andebol

ABC quer conquistar mais um troféu para a sua vitrina

DM
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Adversário de hoje do ABC

Águas Santas entrou a vencer
O Águas Santas, adversário do ABC, entrou ontem a vencer 

na abertura do Grupo B, com um triunfo sobre o Madeira SAD, 

por 28-25. Ao intervalo, os madeirenses venciam por 19-16, 

mas permitiram a reviravolta no marcador dos maiatos na 

segunda metade.
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7 ANDEBOL - 1.ª JORNADA DA SUPERTAÇA MASCULINA COMEÇOU NO PORTIMÃO ARENA

Madeira SAD perde e hipoteca passagem à final
O Madeira SAD perdeu, ontem, frente ao

Águas Santas, por 25-28, na 1.ª jornada da Su-
pertaçamasculina deAndebol que começou no
Portimão Arena, no Algarve. Um jogo onde os
madeirenses apenas se podem culpar a si pró-
prios, já que estiveramaganhar por seis bolas, re-
sultado comque se atingiu o intervalo (16-10).Os
maiatos reagiram na 2.ª parte e chegaram
mesmo à vantagem a 12 minutos do fim, não
permitindo mais que a “sociedade” da Madeira
recuperasse nomarcador. Águas Santas que am-

pliou a diferença para os três golos finais, numa
vitória que assenta bem à equipa da Maia e pe-
naliza o Madeira SAD. Os insulares tiveram um
fraco rendimento na 2.ª parte (apenas nove go-
los marcados), consentindo aos nortenhos 18
golos (e a recuperação total) em 30 minutos.
Hoje realiza-se a 2.ª jornada como jogoABCde
Braga-Águas Santas, para finalizar-se a fase de
grupos amanhã (18h00) comoembate entremi-
nhotos e madeirenses. 1

Carlos JorgeInsulares surpreendidos pelo Águas Santas.
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