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> rui serapicos

Nos últimos 11 segundos, com o
resultado em 22-23, o guardião
do ABC, Humberto Gomes fez
uma defesa espectacular. Carlos
Resende pede desconto de tem-
po e dá ordens para jogar sem
guarda-redes. Miguel Sarmento
sofre carga para livre de sete
metros e ele mesmo converteu,
estabelecendo o 23-23 final.

As duas equipas, que entraram
para a 12.ª jornada separadas por
sete pontos (o Benfica em se-
gundo, com 33 pontos, e o ABC
em quarto, com 26), iniciaram o
jogo em ritmo acelerado: dez
golos aos seis minutos (5-5).

Com soluções variadas na pri-
meira linha, como nas pontas e
nos contra-ataques, tanto braca-
renses como benfiquistas pro-
porcionaram lances de boa exe-
cução, com acerto no passe e no
remate.

No segundo quarto de hora, os
minhotos impuseram sucessivas
superioridades de 11-9 aos 23
minutos, 12-10 aos 24, depois
13-10 aos 27 minutos, e, benefi-
ciando de exclusões temporárias
a jogadores encarnados, ao inter-
valo venciam por 14-11.

O descanso beneficiou os ben-
fiquistas. Voltaram com mais
rigor defensivo e a lançar rápi-
dos contra-ataques ou ataques
rápidos. Com o central Carlos
Carneiro e o ponta Dario An-
drade em bons níveis, não só
igualaram como passaram para a

frente, aos sete minutos da se-
gunda parte (15-16), lançando a
quem assistia todas as incertezas
sobre a evolução do marcador e
de (16-19 aos 14 minutos).

Voltaram os de Braga a recu-
perar (19-19 e 20-19) e o públi-
co pareceu aquecer na noite ge-

lada. À entrada nos últimos dez
minutos, estava tudo em aberto
com o marcador a 20-21. O ABC
movia marcação atenta a Carlos
Carneiro, mas o Benfica entrava
nos últimos cinco minutos na
frente (20-22) e a controlar a
posse de bola prolongando os
tempos de ataque.

Depois o 23-23 por Miguel
Sarmento foi o canto do cisne
bracarense.

Benfica ‘empatou’ ABC
na Universidade do Minho
O ABC/UMinho não resistiu ontem, no Pavilhão da Universidade do Minho, à superior segun-
da parte realizada pelo Benfica. Jogo terminou com empate a 23 golos.

ANDEBOL

> Bracarenses dominaram primeira parte, mas perderam rigor na segunda. 

I DIVISÃONO PAVILHÃO DA UMINHO

ROSA SANTOS

Fase do jogo, ontem, no Pavilhão da UMinho

ABC/UMINHO 231 

Humberto Gomes; Bruno Dias; José
Rolo (1), Fábio Vidrago (4), João San-
tos, Pedro Seabra (5), Miguel Sarmento
(7), Ricardo Pesqueira, Carlos Martins,
Mário Peixoto, José Ricardo Costa, José
Pedro Coelho (6) e Nuno Rebelo.
Treinador: Carlos Resende.

BENFICA 231 

Vicente Alamo e Miguel Ferreira, Paulo
Moreno, David Tavares (1), Cláudio Pe-
droso (2), Tiago Pereira (3), Carlos Car-
neiro (6), José Costa (3), Davor Cutura
(1), Inácio Carmo (1), Dario Andrade (5)
e Álvaro Rodrigues (1).
Treinador: Jorge Rito.

Árbi t ros:  Daniel Martins e Roberto
Martins (Leiria).
Intervalo: 14-11

lll

“Quase no final do jogo,
nos últimos segundos do
encontro, aconteceram
coisas estranhas, com
exclusões a jogadores do
Benfica e um livre de sete
metros mesmo a acabar,
mas o que é certo é que
nós, neste campeonato,
ainda não perdemos.
Sabemos que no recinto do
ABC não é fácil vencer. O
ABC, nos últimos minutos
da partida, foi muito agres-
sivo a defender e acabou
por justificar o empate.”

Jorge Rito (Tr. Benfica)

lll

“Nos últimos segundos,
como estávamos a perder,
tivemos que arriscar e fo-
mos felizes. Na primeira
parte, atendendo à nossa
prestação defensiva, aca-
bámos por perder pontos.
Já na segunda metade da
partida tivemos que ser
mais rigorosos e, mesmo
com alguns jogadores ex-
cluídos, conseguimos re-
cuperar e garantir o em-
pate.”
Carlos Resende (Tr. ABC/UMinho)
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Ílhavo AC recebe Benfica
para a Taça de Portugal
� Decorreu na terça-feira, na
sede da Federação de Andebol
de Portugal, o sorteio dos 16-
avos-de-final da Taça de Portu-
gal, em Andebol, fase da compe-
tição na qual já entram as equi-
pas da 1.a Divisão Nacional. Ain-
da assim, “condicionado”, o sor-
teio não podia ditar jogos entre
as equipas do Benfica, Sporting,
FC Porto e ABC, os quatro me-

lhores classificados da última
época.

O “sorte” ditou que o Benfica,
ainda invicto na 1.a Divisão, visite
o recinto do Ílhavo AC, último
classificado do segundo escalão.
Será, certamente, um momento
único para o clube ilhavense, que
será anfitrião de uma equipa for-
tíssima. Fazer deste jogo uma fes-
ta será o principal objectivo do

clube, já que, desportivamente,
tem uma tarefa praticamente
impossível. O São Bernardo, des-
promovido na última época à 2.a

Divisão, joga na Madeira, frente
ao Marítimo, e não terá uma tare-
fa fácil. Já a equipa da Artística de
Avanca tem uma viagem de risco
ao reduto dos lisboetas do Passos
Manuel, um dos emblemas mais
antigos da modalidade. Actual-
mente ocupa a segunda posição
da Zona Sul da 2.a Divisão, com
apenas duas derrotas. A equipa
de Luís Santos terá quer ter fortes
cautelas se quiser continuar na

segunda prova mais importante
do calendário nacional.AC

ANDEBOL

Infesta-Sporting
Ílhavo AC-Benfica
Sismaria-ABC
Camões-FC Porto
Santo Tirso-S.P. Oleiros
Ginásio Sul-Xico Andebol
Zona Sul-Académico
São Mamede-Ac. Fafe
Passos Manuel-Artística de Avanca
Marítimo-S. Bernardo
Vitória FC-Salgueiros 08
Vela Tavira-Modicus
Madeira SAD-Belenenses
Benavente-ISMAI
Sp. Horta-Águas Santas
NA Redondo-Santana

JOGOS
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Sismaria defronta 'gigante'
ABC para a Taça de Portugal

Nuno Henriques

� O Atlético Clube da Sismaria
(ACS) vai defrontar os minho-
tos do ABC/UMinho para os
1/16 final da Taça de Portugal
em andebol, masculino. A
equipa de Leiria, que milita no
campeonato da II Divisão do
campeonato nacional da mo-
dalidade, recebe a experiente
equipa minhota da I Divisão
no Pavilhão Gimnodesportuvo
da Gândara dos Olivais, no dia
15 de Dezembro. 

Adivinha-se um jogo muito
difícil para os da casa, mas
como realça o capitão da equi-
pa do ACS, "taça é taça, e pode
haver uma surpresa", contudo,
João Sousa sublinha que será
muito difícil, para não dizer
mesmo "impossível", vencer o
ABC, que no campeonato naci-

onal ocupa a quarta posição,
com 26 pontos, menos oito que

o líder FC Porto, mas também
leva menos um jogo que os

portuenses. 
Por sua vez, a um jogo de

terminar a primeira volta da
Zona Sul da II Divisão, o ACS
lidera com seis vitórias, tendo
em oito jogos registado apenas
um empate e uma derrota,
somando mais um ponto que o
Passos Manuel, o segundo
classificado, e mais quatro que
o terceiro, o Benavente. 

A equipa da cidade do Lis
vai, assim, bem encaminhada
para alcançar a fase final da
prova, como é o seu "objectivo",
esclarece o capitão João Sousa.  

Sorteio

O sorteio dos 1/16 final da Taça
de Portugal de andebol mascu-
lino vai colocar frente a frente
quatro equipas do escalão mai-
or, nomeadamente o Madeira
SAD e o Belenenses, e o Sp.
Horta - Águas Santas. 

O Sporting, detentor em títu-

lo, desloca-se ao reduto do
Infesta, enquanto o FC Porto,
campeão nacional, mede forças
com o CDE Camões. O Benfica,
outro 'gigante' nacional da
modalidade, desloca-se ao
pavilhão do Ílhavo.

O sorteio ditou ainda os
seguintes confrontos: GC San-
to Tirso - CDS Paio Oleiros;
Ginásio C. Sul - CD Xico Ande-
bol; ACR Zona Azul - Acadé-
mico FC; S. Mamede - AC Fafe;
Passos Manuel - AA Avança;
CS Marítimo - CDS Bernardo;
Vitória FC - SC Salgueiros 08;
Vela Tavira - AD Modicus;
ADC Benavente - ADA Maia-
Ismai; NA Redondo - CDC
Santana. 

Os vencedores dos jogos
passam aos 1/8 de final, jogos
que estão agendados para
Fevereiro de 2013. l

ACS tem a dificil tarefa de eliminar o ABC/UMinho, no próximo dia 15 de Dezembro, em Leiria

A
R
Q
U
IV
O

ACS defronta a experiente equipa do ABC em Leiria para os 1/16 final da Taça de Portugal em andebol,
masculino. Jogo agendado para 15 de Dezembro coloca frente a frente o primeiro classificado da II Divisão
Nacional e o quarto do escalão maior da modalidade

ANDEBOL
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SISMARIA VAI
DEFRONTAR ABC
PARA A TAÇA 
ANDEBOL                              P14
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RTP Informação  	Meio: RTP Informação - 24 Horas

 	Duração: 00:00:22

 	Hora de emissão: 00:56:00
 

ID: 44870211

 
21/11/2012

Campeonato de Andebol

http://www.pt.cision.com/O4KPTWebNewLayout/ClientUser/GetClippingDetails.aspx?id=fc2b63e8-41bf-

4689-967f-69d5566be890&userId=cea27784-a7a8-429c-b774-b23c6950c0bc

/

 
No Andebol: o Benfica empatou esta noite em Braga frente ao ABC.
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ANDEBOL

> Jogo antecipado da 12.ª jornada disputa-se no pavilhão da Universidade do Minho.

MODALIDADESABC/UMINHO RECEBE HOJE O BENFICA, ÀS 21H30

> miguel machado

O ABC/UMinho recebe hoje o
Benfica, em jogo antecipado da
12.ª jornada do campeonato. A
partida vai realizar-se no pavi-
lhão da Universidade do Minho,
em Gualtar, e não no habitual
pavilhão Flávio Sá Leite. Segun-
do o presidente dos bracarenses,
Luis Teles, a transferência do
recinto do jogo, é feita ao abrigo
do protocolo com a UM , e visa
promover e cativar o apoio do
público académico.

“A decisão de jogarmos este

jogo no pavilhão universitário
de Gualtar vai no sentido de
continuarmos a aproximação do
ABC aos mais jovens e à UM.
Queremos que o público aca-
démico venha apoiar o Acadé-
mico”, afirmou o dirigente do
ABC, anunciando que o jogo
tem entradas gratuitas, precisa-
mente, para toda a comunidade
da academia minhota, desde es-
tudantes a docentes.

Este jogo está a alimentar ex-
pectativas, devido ao bom mo-
mento que o ABC atravessa, e
porque o Benfica vai procurar

recuperar a liderança do cam-
peonato, que perdeu, entretanto,
para o FC Porto, que também
antecipou o jogo da 12.ª jornada
com o Camões, e venceu.

Sorteio da Taça de Portugal: 
ABC/UM joga com Sismaria

Realizou-se ontem o sorteio
dos 16 avos de final da Taça de
Portugal de andebol. O ABC vai
deslocar-se a Leiria para medir
forças com o Sismaria.

Resultado completo do sorteio: 
Infesta - Sporting  
Ílhavo AC - Benfica 
AC Sismaria - ABC/UMinho
Camões - FC Porto 
Santo Tirso - Oleiros 
Ginásio Sul - Xico Andebol
Zona Azul - Académico FC 
S. Mamede - AC Fafe
NAAL - Avanca 
Marítimo - S. Bernardo 
Vitória FC - Salgueiros 08 
Vela Tavira - Modicus  
Madeira Sad - Belenenses 
Benavente - Maia-Ismai 
Sp. Horta - Águas Santas 
Redondo - Santana 
Os jogos desta eliminatória

realizam-se 15 de Dezembro. 

Entrada gratuita em Gualtar
para o público académico
O ABC/UMinho recebe hoje o Benfica, em jogo antecipado da 12.ª jornada do campeonato
nacional de andebol da I Divisão. O duelo, que marca o início da segunda volta da competi-
ção, vai disputar-se no pavilhão da UM em Gualtar e com entrada gratuita aos estudantes.

DR

ABC recebe hoje o Benfica, no pavilhão universitário de Gualtar
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ABC/UMinho defronta
esta noite o Benfica
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Andebol em 
quatro escolas
primárias
O Projecto Hand School foi ofi-
cialmente protocolado entre
António Sousa (andebol AAC),
Jorge Alves (Associação Inte-
grar) e Augusto Silva (Federa-
ção de Andebol de Portugal),
numa cerimónia que decorreu
na FNAC do Forum Coimbra.

A parceria leva o andebol às
escolas básicas de Antanhol, As-
safarge, Palheira e Valongo, nas
quais a Integrar é a entidade
exe cutora das actividades de
en riquecimento cur ri cu lar. |
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Tuna Caranguejeiro

Não obstante o momento
menos bom da equipa princi-
pal de futebol do Sporting, a
Aldeia de Santo Antão engala-
nou-se para a entrega de 10
'Rugidos de Leão'. O jantar
anual dos sportinguistas da
região de Leiria é dos momen-
tos mais emblemáticos dos
'leões' que voltaram a encher o
restaurante da Batalha.

Como é habitual, o comuni-
cador Maurício do Vale voltou
a apresentar um evento de que
todos os sportinguistas se
orgulham, numa festa multifa-
cetada e que contou com a pre-
sença de dois atletas da equipa
principal - Carrilho e Boula-
houz - que foram os primeiros
a serem aplaudidos na quali-
dade de convidados.

A surpresa maior foi a men-
sagem telefónica desde Madrid
de Cristiano Ronaldo que se
sentiu muito honrado por ter
sido convidado a prestar algu-
mas declarações sobre a festa.
"Espero que a nossa escola do
Sporting volte a ser o que era,
porque acredito que mais cedo
do que se espera a equipa vai
dar o seu melhor e vai passar
esta fase menos boa. Com este
novo treinador e com o plantel
muito bom do Sporting, tenho
muita fé e muita esperança em

que o clube seja aquilo que
sempre foi", afirmou o interna-
cional português.

Jorge Mendonça, antiga gló-
ria leonina dos anos 50/60,
também deixou palavras de
gratidão pelo clube onde ini-
ciou a carreira. O antigo craque
é actualmente médico em
Madrid onde está radicado há
muitos anos. Outro orador, via
telefone, foi o humorista Aldo
Lima que foi igualmente muito
aplaudido.

Houve ainda animação
muscial e momentos de boas
recordações através do ecrã em
que os jogadores sportinguis-
tas elevaram bem alto o nome
do clube. Outras modalidades
não foram esquecidas provan-
do que o Sporting é um clube
eclético.

A organização deste ano
contou somente com dois repe-
tentes, Bernardes Dinis e Car-
los Vieira, a que se juntaram
Ana Lagoa, Licínia Cadima,

Carlos Caseiro, Carlos Santos,
Mário Rodrigues e Ernesto
Ferreira da Silva.

“Somos a maior potência 
desportiva”
O discurso mais aguardado
pelos presentes era a do presi-
dente Godinho Lopes que
começou por afirmar: " Orgu-
lhamos-nos muito deste even-
to. Conseguimos aqui reunir
várias gerações de sportin-
guistas. Somos a maior potên-
cia desportiva e já consegui-
mos mais de 15 mil títulos. Ulti-
mamente estive em Braga,
Elvas, Vendas Novas e verifi-
quei que muitos netos e avós
são do Sporting. Ambiciona-
mos repetir os tempos áureos
dos 'violinos' para continuar-
mos a ser a maior força nacio-
nal. Pela minha parte trabalho
exclusivamente com a finali-
dade de engrandecer o Spor-
ting, porque o nosso símbolo é
o leão e a vitória", remata. l

Cerca de 1200
leões 'rugiram'
bem alto na
Batalha

Palavras de Ronaldo marcam ‘Rugidos do Leão’

RUGIDOS Foram dez as personalidades homenageadas pelo Sporting com a atribuição do ‘Rugido de Leão’
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‘NOITE VERDE’ NA BATALHA

SPORTINGUISTAS encheram o restaurante da Aldeia de Santo Antão
Rugidos 
do Leão

Um dos momentos altos
da noite foi a entrega dos
'Rugidos de Leão' às dez
personalidades distin-
guidas pelo Sporting que
mereceram muitos
aplausos da plateia. Os
homenageados foram
Diego Capel e André
Martins (futebol); Emanuel
Silva (canoagem), Alex
(futsal), João Silva (triatlo,
natural da Benedita), Alexis
Santos (natação), Patrícia
Mamona (atletismo, que
não esteve presente e foi
representada por uma
colega), Ricardo Correia
(andebol, natural de Leiria),
Conceição Alves (ídolo do
passado) e Ruben Coelho
(funcionário do clube). l
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GALA DOS 
RUGIDOS DO LEÃO
JUNTOU 1.2OO
SPORTINGUISTAS
JANTAR NA BATALHA P12
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José Roque

O HC Zalau, da Roménia, é o
próximo adversário da Juve
Lis na Taça EHF. O sorteio rea-
lizou-se ontem de manhã na
sede da EHF, em Viena, com a
sorte a ser pouco favorável às
leirienses já que o HC Zalau foi

finalista derrotada na última
edição da prova e, como tal,
uma das grandes candidatas à
vitória final da prova.

Apesar de tudo, o treinador
da Juve Lis André Afra prome-
te determinação. "Vamos ten-
tar disfrutar o jogo. Não é pos-
sível lutar de igual para igual,

mas as romenas vão ter que
correr muito para nos vencer.
O que posso prometer é muita
ambição e luta até ao último
segundo de jogo", afirmou.

Em relação ao valor do
adversário, André Afra admite
que as romenas são de 'outro
campeonato'. "É um clube his-

tórico e de um campeonato for-
tíssimo e profissional. Têm
uma primeira linha muito for-
te e alta, mas vamos tentar
fazer o nosso melhor", disse.

Admitindo que preferia que
tivesse calhado uma equipa
espanhola ou francesa no sor-
teio, o técnico diz que a Juve Lis
não tem responsabilidades
nesta competição. "As nossas
atletas não são profissionais.
Trabalham e estudam. Além

disso, não nos podemos esque-
cer que estamos nesta compe-
tição porque o Gil Eanes e as
equipas da Madeira não se ins-
creveram, pelo que o impor-
tante é encarar a prova com
toda a normalidade", concluiu.

De acordo com o sorteio, a
Juve Lis vai jogar primeiro na
Roménia, a 2 ou 3 de Fevereiro
de 2013, e disputará a segunda
mão em casa, uma semana
depois. l

ANDEBOL FEMININO - TAÇA EHF

Romenas no caminho da Juve Lis
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A quarta vitória consecutiva
do Atlético Clube da Sismaria
na zona Sul da II Divisão de
andebol masculino surgiu no
sábado, num dos pavilhões
onde o público tem mais influ-
ência no desenrolar de uma
partida da modalidade. Em
Samora Correia, frente à turma
local, a equipa de Rui Rito ven-
ceu por 24-26 e consolidou a
liderança na competição e,
mais importante, um lugar nos
três primeiros que dão acesso à

fase final de subida à I Divisão.
A vitória foi mais uma vez

construída sobretudo na pri-
meira parte. Perante quase 500
espectadores, a Sismaria colo-
cou enormes dificuldades ao
adversário ribatejano, que não
conseguiu superar a barreira
defensiva leiriense que foi
aproveitando para se distanci-
ar em contra-ataque, chegando
ao intervalo a vencer por 8-13.

A segunda parte ficou mar-
cada pela forte reacção do

Samora Correia que se aproxi-
mou no marcador, contando
com a 'mão quente' de João
Valadas Pinho, autor de 9 golos. 

Dizimada por exclusões -
chegou a ter apenas dois joga-
dores de campo - a Sismaria
sofreu a bem sofrer para se
manter em vantagem, mas os
remates explosivos de André
Gomes, quando a equipa se
encontrava em inferioridade
numérica, permitiram a manu-
tenção da vantagem e a con-

quista dos três pontos.
O técnico Rui Rito contou com

os jogadores Carlos Simão, Tiago
Marto, André Gomes (4 golos),
Rui Gomes, Filipe Oliveira (2),
Ivan Pedrosa, Daniel Pedro (1),
Ângelo Lopes, Tiago Cotrim (1),
Miguel Sampaio, Tiago Torgal (5),
Miguel Bernardes (6), João Sousa
(3) e Luís Portela (4).

A Sismaria volta a jogar no
sábado, pelas 18h00, no pavi-
lhão da Gândara, frente ao
Benavente. l

Sismaria volta a vencer e segura liderança
ANDEBOL - II DIVISÃO NACIONAL, ZONA SUL
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ABC-Benfica hoje na UM

ABC recebe hoje o líder do campeonato

JOSÉ EDUARDO

O ABC de Braga e o Ben-
fica defrontam-se hoje, a 
partir das 21h30, no pavi-
lhão da Universidade do 
Minho, em Gualtar, em 
encontro da 12.ª jorna-
da do campeonato nacio-
nal de andebol da primei-
ra divisão.

É o regresso a Braga do 
técnico Jorge Rito, agora 
como treinador do Benfi-
ca, líder do campeonato, 
para defrontar um ABC 
que ocupa a quarta posi-
ção, com menos sete pon-
tos que a equipa encarna-
da. O jogo será dirigido 
pela dupla internacional 
de Leiria, Roberto Mar-
tins/Daniel Martins.

Taça de Portugal:
ABC visita Sismaria

O ABC de Braga viaja 
até Leiria para defrontar 
o Sismaria nos 1/16 de fi-
nal da Taça de Portugal 
em andebol, ditou o sor-
teio realizado ontem na 
sede da Federação de An-
debol. O Xico visita o Gi-
násio do Sul.

Importa ainda lembrar 
que, de acordo com o re-
gulamento, as equipas do 
Andebol 1 que jogarem 
com clubes de escalão in-
ferior, jogarão na condição 

AAA

Taça de 
Portugal leva ABC a Leiria (Sis-maria) e Xico a Almada (Ginásio 

do Sul)

ANDEBOL: 1.ª DIVISÃO

de visitantes. Assim, o FC 
Infesta recebe o Sporting, 
o Benfica vai jogar a Ílha-
vo, o ABC desloca-se a Lei-
ria para jogar com o 
AC Sismaria e o 
CDE Camões 
recebe o FC 
Porto.

O resultado 
completo do 
sorteio é o se-
guinte:

Infesta-Sporting; Ílha-
vo-Benfica; Sismaria-ABC; 
CDE Camões-FC Porto; 
Santo Tirso-S. Paio Olei-
ros; Ginásio Sul-Xico An-
debol: Zona Azul-Académi-
co FC; S. Mamede-AC Fafe; 

Passos Manuel-Avanca; 
Marítimo-S. Bernardo; Se-
túbal-Salgueiros 08; Tavi-
ra-Modicus; Madeira-Bele-

nenses; Benavente-
-ISMAI; Sp. Hor-

ta-Águas San-
tas e Redon-
do-Santana.

O s  j o g o s 
realizam-se a 

15 de dezembro, 
e os oitavos de fi-

nal serão em fevereiro de 
2013.

Juniores do ABC
continuam invictos

A equipa de juniores do 
ABC somou, no fim de 

semana, o oitavo triun-
fo consecutivo no cam-
peonato nacional da cate-
goria, liderando a tabela 
classificativa com 24 pon-
tos, mais quatro que o FC 
Porto, segundo classifica-
do, e mais cinco que o ter-
ceiro, Águas Santas-Mila-
neza, que no entanto tem 
menos um jogo.

Destaque ainda para o seu 
pivô Virgílio Pereira que, com 
59 golos, é o segundo melhor 
marcador da competição, 
atrás de João Baltazar, do 
Águas Santas, com 63.

No fim de semana, a jo-
gar em Fafe, o ABC bateu a 
equipa local por 30-20.
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• ABC-Benfica, hoje, no pavilhão da Universidade do Minho
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AGENDA DIÁRIA
MODALIDADES

FUTEBOL • 5.ª Jornada Fase de Grupos
da Liga dos Campeões: Grupo A - FC
PORTO-Dínamo Zagreb (Cro), 19h45, Dra-
gão (SportTV1), e Dínamo de Kiev (Ucr)-
Paris Saint-Germain (Fra), 19h45, Ucrâ-
nia. • Jogo em atraso da 11.ª Jornada da
1.ª Divisão de Juniores/Zona Sul: NACIO-
NAL-Sacavenense 15h, Choupana. • Via-
gem do Marítimo para o Porto (7h05) e
depois para Newcastle (10h30). Treino
20h em Newcastle (St. James Park), an-
tecedido de Conf. Imprensa com Pedro
Martins e Rafael Miranda, 19h30. • Trei-
nos do Nacional, 10h (A) e 16h (F), Chou-
pana.

• Treino do Marítimo B, 10h, Santo Antó-
nio. BASQUETEBOL • CAB-Madeira rea-
liza jogo de solidariedade (“Um Cesto por
uma Causa”), com a Liga Portuguesa
Contra o Cancro, 20h, Pav. dos “Amigos”,
na Nazaré. ATLETISMO • Tomada de
Posse dos novos Corpos Sociais da Asso-
ciaçäo de Atletismo da Madeira, 20h,
Junta de Freguesia de Santa Maria Maior.
ANDEBOL • Isabel Góis, Cláudia Aguiar,
Soraia Lopes, Catarina Ascensão, Bebiana
Sabino, Renata Tavares, Ana Andrade
(Madeira SAD) e Mónica Correia (Sports)
na Selecção Nacional Sénior Fem. para a
Qualificação Mundial Sérvia2013, até

amanhã. KARATÉ • Liliana Félix (CKC)
integra Selecção Nacional no Campeo-
nato do Mundo (Kumité, combate), em
Paris, França, até domingo. DIVERSOS •
Inscrições para a Volta à Ilha, em Ciclotu-
rismo, pelo 1.º de Maio e “Os Trepado-
res”, até dia 30. • Inscrições para o
Torneio de Casino/Pereira's Desporto a
organizar pelo CF Carvalheiro, na sua
sede. • Entrega de listas para a Associa-
ção dos Amigos 4L da Madeira, até se-
gunda-feira. • Inscrições/treino para a
Ginástica Aeróbica, secção do CF Carva-
lheiro, 18h15, Ginásio da Escola do 2.º e
3.º Ciclos dos Louros, no Funchal.
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Madeira SAD vs.
Belenenses para
a Taça de Portugal

Madeira SAD (1.ª)-Belenenses
(1.ª) e Marítimo (2.ª)-São Ber-
nardo (1.ª). São estes os jogos
que envolvem equipas madei-
renses nos 16 avos-de-final da
Taça de Portugal de Andebol
masculino, que ontem teve sor-
teio na Federação, em Lisboa. A
eliminatória está agendada
para 15 de Dezembro, com os
dois embates a terem lugar no
Funchal. Os vencedores apu-
ram-se para os “oitavos”, que
têm lugar em Fevereiro. 1

Vasco Sousa
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ABC XICO ANDEBOL
Ricardo Castro (1)

José Fernandes
Daniel Santos (3)

Gustavo Castro (1)
Pedro Correia (2)
Mário Peixoto (1)
André Caldas (4)

Rui Oliveira
Pedro Carvalho

Luís Sarmento (1)
João Gonçalves (1)

Rui Lourenço (3)
Jaime Barreiros (4)

Filipe Magalhães (1)

V. TCHICKOULAEV

H. Gomes (1)
José Rolo (3)
Fábio Antunes (5)
Hugo Rocha (3)
Pedro Marques (6)
João Santos
Sérgio Caniço
Virgílio Pereira
Miguel Pereira (4)
R. Pesqueira (2)
Carlos Martins
José Costa (2)
José Coelho (2)
Bruno Dias

C. RESENDE

ÁRBITROS: Bruno Rodrigues e Carlos Ca-
pela

Pavilhão Flávio Sá Leite

EquIPA DE tCHICkOuLAEV EStÁ NO 8º LuGAR

Derrota em dose dupla
no fecho da 1ª volta
Xico Andebol não conseguiu contrariar o favoritismo do Benfica e ABC, que 
construiram triunfos tranquilos. 2ª volta do campeonato traz boas perspectivas.

O Xico Andebol não conseguiu 
evitar duas derrotas, primeiro com 
o Benfica, a meio da semana pas-
sada, e no sábado na casa do 
ABC. Resultados que deixaram 
a equipa vimaranense mais lon-
ge do sétimo lugar, que continua 
a pertencer ao Madeira SAD. No 
final da 1ª volta do Campeonato, 
a formação de Victor tchickoulaev 
tem um resgisto de quatro vitórias 
e sete derrotas. Apesar deste re-
gisto não corresponder à ambição 
dos vimaranenses, sublinhe-se 
que a meio da época regular o 
Xico Andebol tem apenas menos 
uma vitória do total de triunfos al-
cançados na temporada passada. 

Na casa do ABC, o Xico An-
debol não conseguiu contrariar o 
favoritismo dos bracarenses. Os 
vimaranenses ficaram em desvan-
tagem no marcador muito cedo - 
aos cinco minutos perdiam por 4-
0. Só por uma vez, já no decorrer 
da 2ª parte, é que a diferença no 

marcador foi reduzida a três golos 
de desvantagem e isso aconteceu 
aos 40 minutos - então o marca-
dor acusava 19-16 para os braca-
renses. 

A meio da semana passada, o 
Xico Andebol perdeu com o Benfi-
ca, por 27-39.  Depois de uma pri-
meira parte equilibrada, com osci-
lações no comando do marcador, 
o Benfica foi para o intervalo com 

uma curta vantagem de apenas 
um golo (14-15). Na segunda me-
tade do encontro, a superioridade 
dos lisboetas foi evidente, con-
seguindo amealhar uma grande 
vantagem de 12 golos. Jaime Bar-
reiros com seis golos foi o melhor 
marcador do Xico. Já Carlos Car-
neiro, vimaranense ao serviço do 
Benfica, com 12 golos apontados 
foi o melhor marcador da partida.
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Fermentões
voltou a perder

O Fermentões foi derrotado na 
visita ao terreno do Salgueiros, 
por 29-27. Num jogo equilibrado, 
a equipa vimaranense estava em 
vantagem ao intervalo (13-14), 
mas acabou por permitir que a 
equipa da casa desse a volta ao 
resultado. O Fermentões apre-
sentou a seguinte equipa: Hugo 
Viana,  Rui Paulo, José Martins, 
Hélder Cunha, João Carvalho 
(3), Bruno Silva, Rui Carvalho (5), 
Nuno Pinheiro (3), Raúl Nunes, 
Carlos Fernandes, André Ribeiro 
(4),  Armando Silva (5), Ricardo 
Pinto (7) e Marco Salgado.
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