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Almeirim 
em evidência 
3 Próxima ronda da Taça mascu-
lina já vai contar com equipas do 
campeonato principal 

O Almeirim, do 3.° escalão, recebeu e 
eliminou o Serpa, da II divisão, por 40-
-39. Esta foi a única surpresa na Taça 
masculina. Porém, emoção e resultados 
tangenciais não faltaram, inclusive o 
Modicus-Ac. São Mamede que só ficou 
decidido (33-34) nos livres de 7 metros. 
Na próxima ronda entram as 14 equipas 
do Andebol 1, cujo sorteio é também na 
terça-feira, a que se juntam os 16 
apurados até ao momento, incluindo o 
Marítimo (2.') que no fim de semana 
passado eliminou o Boavista. H. C. 
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Surpresas 
na Taça feminina 
-> Nortenhas de Vermoim e Pe-
dras Rubras eliminam primodi-
visionárias na Taça de Portugal 

Vermoim e Pedras Rubras surpreenderam 
nos 1/16 de final da Taça de Portugal 
feminina, Eliminaram, respetivamente, os 
primodivisionários Santa Joana e 
Alcanena, equipas que há dois anos e meio 
estiveram na Final 4 da prova. As jogadoras 
de Famalicão ocupam o último lugar da 
zona Norte da II divisão e as maiatas 
comandam a mesma série da 2.1 
Resultados: A. Garrett (II)-C. Gaia, 19-47; P. 
Manuel (10-Madeira SAD ,16-35; P. Salvo 
(11)-SIR/C113,19-33; Alpendorada (II)-
-Maiastars, 24-33; Juve Mar (11)-Sp. 
Madeira, 20-27; Ilhavo (11)-Alavarium, 26-
-38; SF Marinha (II)-CALE 24-26; Batalha 
(II)-Ac. Porto, 19-35; Vermoim (11)-Sta. 
Joana, 23-22; I. Milheirós (11)-Assomada, 
17-41; Modicus (11)-Juve Lis, 24-26; Didáxis 
(II)-ACOF (II), 32-24; SP Sul (II)-SIR (II), 
33-25; Cister (II)-ABC (II), 32-12; P. Rubras 
(II)-Alcanena, 29-28. A partida Vela Tavira 
(2.2)-Valongo Vouga (2.2) é sábado. H. C. 
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AGENDA 

HOJE 
ANDEBOL 
FC Porto-São Mamede 
Camp. Nacional Seniores B, 
Pav. Municipal de Gaia, 21h30. 

AMANHA 
FUTSAL 
Sp. Braga-Benfica 
Pav. Desportivo Universitário 
de Gualtar, pelas 18h00. 
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ANDEBOL
| Miguel Machado | 

A equipa sénior feminina do an-
debol AC Vermoim continua a
fazer história na presente edição
2017/18 da Taça de Portugal da
modalidade. Depois de ter elimi-
nado na ronda anterior a forma-
ção gaiata do DAC Andebol
Clube, a equipa famalicense vol-
tou a surpreender nos dezasseis
avos de final, ao deixar pelo ca-
minho a primodivisionária maia-
ta do ND Santa Joana. Num ex-

celente jogo realizado no Pavi-
lhão Terras de Vermoim, a equi-
pa da casa venceu por 23-22, e
segue em frente na prova rainha.

Mais surpreendente foi o facto
da equipa da AC Vermoim ter
praticamente dominado todo o
jogo, e ao intervalo já vencia por
16-10. 

A vantagem manteve-se duran-
te grande parte da segunda parte
e só nos 10 minutos finais, usan-
do da sua experiência, a equipa
da Maia se conseguiu aproximar
concluindo-se o jogo com uma

muito merecida vitória ACV
ainda que pela margem mínima
de 23-22.

As irmãs Jéssica e Viviana
Dias (com 6 golos cada), Méla-
nie Oliveira (com 5 golos), Bru-
na Silva (com 4 golos) e ainda
Tatiane Moraes (com 2 golos)
foram as artilheiras de serviço.

O grande destaque vai contudo
para o valor e entrega colectiva
desta formação famalicense, for-
mada por atletas totalmente
amadoras que desta forma fize-
ram história em Vermoim.

Andebol do AC Vermoim faz 
história na Taça de Portugal
FAMALICENSES eliminaram o ND Santa Joana, da I Divisão Nacional, nos
dezasseis-avos-de-final da Taça de Portugal de andebol feminino. 

DR

Equipa de andebol feminino da AC Vermoim brilha na Taça de Portugal e está apurada para os oitavos-de-final
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EMPATE A formação sénior
masculina do São Bernardo
empatou, na noite de quarta-
feira, a 22 golos, na recepção ao
ISMAI, em partida da oitava
jornada do Campeonato Na-
cional 1, resultado que coloca
um ponto final numa sequên-
cia de sete derrotas nas primei-
ras sete jornadas, mas que não
tira a equipa da última posição.

Num pavilhão muito bem
composto, a equipa de João
Alves, sempre muito intensa,
fez uma partida boa, à qual fal-
tou apenas a “cereja no topo

do bolo”. Entrando com a vi-
tória na mente, o conjunto
aveirense, após uma primeira
parte equilibrada, acabou por
ir para o intervalo a vencer por
11-9, um resultado motivador
para uma segunda parte que
prometia muito. E assim foi. A
equipa da Maia, igualmente fo-
cada na vitória, também tudo
fez para somar os três pontos
e chegou a ter quatro golos de
vantagem (14-18). Mas, sempre
muito apoiado, o São Bernardo
recuperou e empatou o jogo a
21, a pouco mais de dois mi-
nutos do fim.

O ISMAI ainda fez o 22-21,
mas a determinação da equipa

da casa permitiu-lhe chegar à
igualdade a 4 segundos do fim,
com um golo da autoria de
Tiago Sousa.

Destaque nesta partida para
a estrondosa exibição de Ema-
nuel Ribeiro entre os postes da
equipa aveirense, em particu-
lar na primeira parte, e para a
ponta final certeira de Tiago
Sousa, que marcou por três ve-
zes nos últimos minutos do en-
contro, sendo mesmo o me-
lhor marcador da partida, com
cinco golos.

O São Bernardo volta a jogar
amanhã, no recinto do Arsenal
da Devesa, uma equipa do
“seu” campeonato.AC

São Bernardo garante
dois pontos a quatro
segundos do fim

RESULTADOS

8.ª Jornada
AC Fafe-Benfica                                 27-37
Xico Andebol-Belenenses         24-29
ABC-Artística Avanca                    28-29
S. Bernardo-ISMAI                           22-22
Sporting-Boa Hora                           41-26
Madeira SAD-Águas Santas    27-30
FC Porto-Arsenal                              7 Nov.
Classificação
                                               J      V    E     D   GM-GS     P

Sporting                        9       7    1      1  286-21324

Benfica                          8       7    0      1  232-18622

Belenenses                9       6    0      3  254-25721

ABC                                 8       5    2      1  228-19420

Artística Avanca   8       5    1      2  226-21519

Madeira SAD          8       5    0      3  243-22118

FC Porto                      7       4    1      2  208-16716

ISMAI                             8       3    1      4  210-21815

Xico Andebol           8       2    2      4  203-24114

Águas Santas           8       3    0      5  205-20614

Boa Hora                     8       2    1      5  228-24213

Arsenal Devesa     7       1    1      5  171-20310

AC Fafe                         9       0    1      7  189-239    9

São Bernardo          8       0    1      7  173-254    9

Próxima Jornada
AC Fafe-Xico Andebol, Belenenses-
ABC, Artística Avanca-Madeira SAD,
Arsenal Devesa-S. Bernardo, ISMAI-
Sporting, Benfica-Boa Hora e Águas
Santas-FC Porto.

Andebol
Campeonato Nacional 1
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A Académica foi eliminada da
Taça de Portugal ao perder no
terreno do Santo Tirso por 45-
28, numa partida relativa à 2.ª
eliminatória.

O jogo teve uma história
cur ta com o equilíbrio a durar
apenas 10 minutos. Depois, a
Académica “desapareceu” do
jogo, permitindo ao 2.º classi-
ficado da Zona Norte da 2.ª
Divisão um parcial de 20-6,
que determinou o rumo do
desafio até ao fim. Na segunda
parte, os estudantes melhora-
ram de rendimento, equilibra-
ram os acontecimentos, mas
já não conseguiram evitar a
derrota.

A turma de Coimbra vai ago ra

concentrar-se no campeonato,
tendo, no sábado, pelas 18h00,
um difícil desafio no reduto dos
leirienses do Sismaria. |

Académica afastada
da Taça de Portugal
Andebol
Taça de Portugal

Estudantes reagiram na
segunda parte, mas foi tarde
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FERRAZ 
E DAVYES MARCAM 
João Ferraz (foto) contribuiu 
com um golo para a vitória do 
Wetzlar, por 26-23, frente ao 
Erlangen. A equipa do 
português ocupa o décimo 
lugar da Liga da Alemanha, 
com 10 pontos. já o Dunquer-
que, de Wilson Davyes, que 
também marcou uma vez, 
não teve a mesma sorte, 
perdendo com o PSG, por 32-
29, e estando na quarta 
posição da Liga de França, 
com nove pontos. —v, 
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ANDEBOL 

EM PALCO DE SONHO 
Sporting viaja hoje 
para Montpellier 
onde defronta amanhã 
colosso da Champions 

ALEXANDRE REIS 

D MI  O Sporting viaja hoje para 
Montpellier com uma missão 
(quase) impossível, pois vai tentar 
travar, em França, um dos colos-
sos da Liga dos Campeões e líder 

411kivicto do Grupo D, que amanhã 
inicia a segunda volta (64  ronda). 

E Hugo Canela, treinador dos 
leões, está consciente das dificul-
dades, face ao poderio do adver-
sário, vencido apenas nos quar-
tos-de-final da época transata e 
detentor do maior palmares do an-
debol gaulês, onde se inclui o re-
corde de 14 ligas e uma Liga dos 
Campeões: "Vai ser fantástico jo-
gar numa casa do andebol que tem 
um nível espetacular. E esperamos 
que o Montpellier esteja altamente 
motivado, pois a vitória garante - 

£he, automaticamente, a qualifica - 
(Ao para o playoff de acesso aos oi - 
tavos - de - final. Não vão facilitar e 
nós sabemos disso . " 

O Montpellier já não tem astros 
como Nikola Karabatic, Thierry 
Omeyer ou Jérome Fernandez, 
que rumaram a outras paragens, 
mas ainda continua a deter no seu 
plantei jogadores de altíssimo ní-
vel, como Michael Guigou (duplo 
campeão olímpico, quatro vezes  

campeão munclial e três vezes eu - 
ropeu), entre outros trunfos. 

Mas como não há equipas inven-
cíveis, Hugo Canela acredita que o 
seu conjunto pode chegar à vitória 
e continuar a acalentara passagem 
à próxima fase, depois do desaire 
da primeira volta (29-33) no Pavi-
lhão João Rocha: "Podemos fazer 
melhor que no jogo em nossa casa. 
Temos treinado para contrariar o 
Montpellier nos primeiros 15 mi-
nutos, em que entram com tudo, 
como aconteceu no jogo em Lis-
boa. Desta vez, conhecemos me-
lhor o adversário e os meus joga- 

dores estão também muito moti-
vados, pois é um sonho jogar num 
palco como àquele." 

Fabregas lesionado 
Quanto a lesões, o Sporting conti -
nua sem poder contar com Pedro 
Solha e Cláudio Pedroso, mas já vai 
ter nas suas fileiras Carlos R uesgá. 
Já o Montpellier debate-se com 
problemas, poiso seu pivô, Ludo - 
vic Fabregas, igualmentecampeão 
mundial e autor de dois golos em 
Lisboa, vai ter deparar três meses, 
devido a uma trombose venosa 
traumática no braço direito. o 

AM Mi. 

Página 8



A9

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 32

  Cores: Cor

  Área: 5,53 x 3,98 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 72039963 03-11-2017

ANDEBOL João Ferraz (1 golo) 
esteve ontem na vitória (26-23) 
do Wet7lar ante o Erlangen, na 
1P ronda da Bundesliga. Já o 
Dunkerque, de Wilson Davyes 
(1 golo), perdeu (29-32) em casa 
do PSG, na 78  jornada da 
Starligue. O internacional 
português saiu lesionado. 
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Leões viajam esta sexta-feira para Montpellier onde defrontam no sábado um colosso da Champions
 
O Sporting viaja esta sexta-feira para Montpellier com uma missão (quase) impossível, pois vai tentar
travar, em França, um dos colossos da Liga dos Campeões e líder invicto do Grupo D, que sábado
inicia a segunda volta (6.ª ronda).
 
E Hugo Canela, treinador dos leões, está consciente das dificuldades, face ao poderio do adversário,
vencido apenas nos quartos-de-final da época transata e detentor do maior palmarés do andebol
gaulês, onde se inclui o recorde de 14 ligas e uma Liga dos Campeões: "Vai ser fantástico jogar numa
casa do andebol que tem um nível espetacular. E esperamos que o Montpellier esteja altamente
motivado, pois a vitória garante-lhe, automaticamente, a qualificação para o playoff de acesso aos
oitavos-de-final. Não vão facilitar e nós sabemos disso."
Continuar a ler
 
O Montpellier já não tem astros como Nikola Karabatic, Thierry Omeyer ou Jérome Fernandez, que
rumaram a outras paragens, mas ainda continua a deter no seu plantel jogadores de altíssimo nível,
como Michael Guigou (duplo campeão olímpico, quatro vezes campeão mundial e três vezes europeu),
entre outros trunfos.
 
Mas como não há equipas invencíveis, Hugo Canela acredita que o seu conjunto pode chegar à vitória
e continuar a acalentar a passagem à próxima fase, depois do desaire da primeira volta (29-33) no
Pavilhão João Rocha: "Podemos fazer melhor que no jogo em nossa casa. Temos treinado para
contrariar o Montpellier nos primeiros 15 minutos, em que entram com tudo, como aconteceu no jogo
em Lisboa. Desta vez, conhecemos melhor o adversário e os meus jogadores estão também muito
motivados, pois é um sonho jogar num palco como aquele."
 
Fabregas lesionado
 
Quanto a lesões, o Sporting continua sem poder contar com Pedro Solha e Cláudio Pedroso, mas já vai
ter nas suas fileiras Carlos Ruesga. Já o Montpellier debate-se com problemas, pois o seu pivô,
Ludovic Fabregas, igualmente campeão mundial e autor de dois golos em Lisboa, vai ter de parar três
meses, devido a uma trombose venosa traumática no braço direito.
 
Autor: Alexandre Reis
 
Temas:Liga dos CampeõesSportingMontpellierHugo CanelaFrançaPavilhão João RochaCláudio
PedrosoMichael GuigouPedro SolhaLudovic Fabregasandebol
 
2017/11/03
 
Alexandre Reis
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Por RecordO Sporting viaja esta sexta-feira para Montpellier com uma missão (quase) impossível, pois
vai tentar travar, em França, um dos colossos da Liga dos Campeões e líder invicto do Grupo D, que
sábado inicia a segunda volta (6.ª ronda).E Hugo Canela, treinador dos leões, está consciente das
dificuldades, face ao poderio do adversário, vencido apenas nos quartos-de-final da época transata e
detentor do maior palmarés do andebol gaulês, onde se inclui o recorde de 14 ligas e uma Liga dos
Campeões: "Vai ser fantástico jogar numa casa do andebol que tem um nível espetacular. E
esperamos que o Montpellier esteja altamente motivado, pois a vitória garante-lhe, automaticamente,
a qualificação para o playoff de acesso aos oitavos-de-final. Não vão facilitar e nós sabemos disso."O
Montpellier já não tem astros como Nikola Karabatic, Thierry Omeyer ou Jérome Fernandez, que
rumaram a outras paragens, mas ainda continua a deter no seu plantel jogadores de altíssimo nível,
como Michael Guigou (duplo campeão olímpico, quatro vezes campeão mundial e três vezes europeu),
entre outros trunfos.Mas como não há equipas invencíveis, Hugo Canela acredita que o seu conjunto
pode chegar à vitória e continuar a acalentar a passagem à próxima fase, depois do desaire da
primeira volta (29-33) no Pavilhão João Rocha: "Podemos fazer melhor que no jogo em nossa casa.
Temos treinado para contrariar o Montpellier nos primeiros 15 minutos, em que entram com tudo,
como aconteceu no jogo em Lisboa. Desta vez, conhecemos melhor o adversário e os meus jogadores
estão também muito motivados, pois é um sonho jogar num palco como aquele."Fabregas
lesionadoQuanto a lesões, o Sporting continua sem poder contar com Pedro Solha e Cláudio Pedroso,
mas já vai ter nas suas fileiras Carlos Ruesga. Já o Montpellier debate-se com problemas, pois o seu
pivô, Ludovic Fabregas, igualmente campeão mundial e autor de dois golos em Lisboa, vai ter de parar
três meses, devido a uma trombose venosa traumática no braço direito.
 
04:51
 
por
 
Record
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