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AGENDA 

■ HOJE 
Futebol-Juvenis B,19h15 
Benfica-Fabril, Seixal. 

• AMANHA 
Andebol (I Divisão), 21h00 
Avanca-FC Porto, Avanca. 

VAI ACONTECER, INFORME: 
agenda@amjomal.pt  
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Jogo entre FC Porto e Ademar Leon
Nuno Fonseca conquistou foto do ano
Com uma imagem de Gilberto Duarte, no jogo da EHF Cup entre o FC Porto e
o Ademar Leon, o fotógrafo Nuno Fonseca venceu um concurso da federa-
ção internacional de andebol, ganhando um prémio monetário.

§andebol

DR

Golo de Gilberto Duarte, em basculação
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ANDEBOL
| Redacção | 

O jogador de andebol bracarense
José Costa, formado no ABC e
que nesta época se transferiu do
Benfica para o Montpellier, de
França, apontou um dos golos
considerados entre os cinco me-
lhores da sexta jornada da fase
de grupos da Liga dos Cam-
peões da EHF, disputada neste
fim-de-semana.

O Montpellier, que disputa o
Grupo B,  perdeu na Hungria,
no recinto do Pick  Szeged por
um golo (28-27).

É em queda e de costas para a
baliza que o pivot marca o golo

número três da sequência top 5
que pode ver-se na internet, em
www.ehftv.com/int/video/2015-
10-25-top-5-goals-round-6.

Na mesma sequência dos me-
lhores cinco golos desta ronda
pode ver-se também um golo  de
Dzmitry Nikulenkau, do Mes-
hkov Brest no jogo frente ao FC
Porto na Bielorrússia, que os
dragões perderam, por  34-27,
relativo à sexta jornada do grupo
C da Champions League. 

O próximo jogo do FC Porto
nesta prova será no dia a 11 de
Novembro, frente ao Tatran Pre-
sov, na Eslováquia. 

Pode ver-se na internet em www.ehftv.com/int/video/2015-10-25-top-5-goals-round-6

Bracarense José Costa no top 5 
da ronda da Liga dos Campeões

DR

José Costa, quando jogava no Benfica
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Pelo segundo ano consecutivo,
o município de Mortágua ho-
menageou personalidades e
colectividades do concelho na
área desportiva. Tratou-se da
2.ª Gala do Desporto que reu-
niu no Auditório Centro de Ani-
mação Cultural daquela vila
uma onda de entusiasmo em
torno de atletas, treinadores,
dirigentes e clubes/associa-
ções desportivas do concelho.

Antes das distinções indivi-
duais, procedeu-se à entrega
do “Diploma de Dedicação
Desportiva” às associações
com actividade desportiva re-
gular, reconhecendo o seu con-
tributo na promoção e desen-
volvimento no concelho, no-
meadamente Associação de
Caça e Pesca de Mortágua,
Pescamor, Sporting Clube de
Vale de Açores (futebol e ténis),
Mortágua Futebol Clube (fute-
bol e karaté), Escola Municipal
de Natação, Velo Clube do Cen-
tro (ciclismo), Casa do Benfica
de Mortágua (futsal e andebol)
e Rugby de Mortágua.

Foram atribuídos três galar-
dões: o Prémio Mérito Despor-
tivo, que distinguiu o desem-
penho de um atleta, treinador,
clube/associação na época
transacta; o Prémio Carreira
Desportiva, que diferenciou o

percurso individual ao serviço
do desporto. Este ano, e a título
excepcional, foi atribuído o
Prémio Destaque Desportivo,
distinguindo dois atletas que
se destacaram pelo elevado ní-
vel alcançado em grandes
competições nacionais.

Júlio Norte congratulou-se
com o caminho do sucesso

O presidente da Câmara Mu-
nicipal, Júlio Norte, referiu que
estas homenagens eram «jus-
tas e merecidas», sendo uma
forma simbólica de reconhecer
o trabalho, dedicação, esforço
e voluntarismo» de muitas pes-
soas. Lembrou que muita
gente sacrifica parte da sua
vida pessoal e familiar e do seu
tempo de lazer «para se dedi-
car ao desporto e aos outros».

Júlio Norte afirmou que é
sempre «muito bom e gratifi-
cante ver que ano para ano há
novos nomes a ser homena-
geados, novos campeões, o que
demonstra a vitalidade e o di-
namismo desportivo do con-
celho, do seu associativismo».

O autarca agradeceu o con-
tributo de todos os homena-
geados «na promoção e desen-
volvimento desportivo do con-
celho, na qualidade de vida e
integração social».

GALARDOADOS
Prémio 

Carreira Desportiva
José Gonzalez – Ténis (Spor-

ting Vale de Açores); Arnaldo
Borges Ferreira – Karaté (Mor-
tágua FC); João Abreu – Karaté
(Mortágua FC); Bruno Batista
– Pesca Desportiva (Pescamor)
e David Simões – Futebol
(Mortágua FC). Foram ainda
galardoados, a título póstumo,
quatro personalidades: Ciniro
Ferreira Afonso (Râguebi), José
Gouveia, Aníbal Batista e Ar-
mando Simões (todos ligados
ao Futebol).

Prémio 
Mérito Desportivo

Ivo Amaral – Karaté (Mor-
tágua FC); Pedro Ventura –
Pesca Desportiva (Pesca-
mor); Rui Carvalho – Ci-
clismo (Velo Clube do Cen-
tro); Bruna Dias – Futsal
(Casa Benfica Mortágua);
Luís Simões – Futebol (Mor-
tágua FC); Tiago Nunes- Fu-
tebol (Sporting Vale de Aço-
res); Pedro Nunes – Futebol
(Sporting  Vale de Açores);
Nuno Ribeiro – Futebol (Mor-
tágua FC); Gonçalo Carvalho
– Ciclismo (Clube de Ciclismo
da Bairrada); Diogo Garrido
– Futebol ( Benfica).|

Mortágua
homenageou
desporto concelhio
Festividade Filarmónica de Mortágua, Coral Sílvia Marques
(infantil e juvenil) e jovens cantores a solo brilharam na Gala

FERNANDO ONOFRE

Clubes homenageados exibem diplomas alusivos ao reconhecimento em prol do desporto
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SUCESSO 
A foto premiada 
esta no site da IHF. 
que assinala o 
sucesso da 
iniciativa. 
Fotógrafos de 
varias partes do 
mundo 
concorreram e, 
satisfeita com os 
resultados, já está 
em marcha o 
concurso para 
escolher i melhor 
de 2015. Os 
detalhes do 
concurso serão 
anunciados 
formalmente no 
inicio do próximo 
ano. 

Treinador do FC Porto 
tira foto do ano no andebol 

Foi com esta foto de Gilberto Duarte que Nuno Fonseca conquistou o júri da IHF 

Federação Internacional 
de Andebol (IHF) premiou 
fotografia portuguesa 
submetida por Nuno 
Fonseca, um lojista e 
fotógrafo amador que 
treina na Dragon Force 

HIMOSOUSA 

• m• Uma mensagem no tele-
móvel, no domingo, deixou-o 
intrigado. "Parabéns pela foto 
do ano", dizia-lhe um amigo. 
Nuno Fonseca, acabadinho de 
sair de um dos jogos dos miú-
dos da Dragon Force, escola de 
andebol dos portistas, com a 
qual colabora desde setembro, 
não estava a perceber. "Liguei 
os dados móveis e foi u ma lou-
cura", conta a O JOGO. A Fe-
deração Internacional de An-
debol (IHF) anunciara o ven- 

cedor do concurso para a me-
lhor foto de 2014 e a de Nuno 
Fonseca, lojista da Sportzone, 
de 22 anos, tinha sido a esco-
lhida, com direito a um che-
que de 5000 francos suíços -
"cerca de 4700 euros; já fiz o 
câmbio", confessa. 

A foto foi tirada a 22 de no-
vembro de 2014, no FC Porto-
Ademar Leon, da Taça EHF, a 
segunda prova europeia do ca-
lendário competitivo. "Ainda 
bem que era um jogo da EHF, 
porque se fosse da Liga dos 
Campeões nem sequer pode-
ria estar a fotografar", reco-
nhece. O motivo é simples: 
Nuno é fotógrafo amador, pe-
diu credenciais à Federação 
para poder ter acesso aos pavi-
lhões ebeneficiou ainda da boa 
vontade do FC Porto, que lhe  

não colocou obstáculos, daí o 
agradecimento especial a Joa-
na Moreira, do departamento 
de comunicação, a quemtinha 
feito o pedido. "Fui incentiva-
do a concorrer por outro fotó-
grafo, o Pedro Alves. Enviei 
duas fotos, creio que em ju-
lho." E nunca mais teve notí- 

"O dinheiro? Vou 
pagar o cairo que 
acabei de 
comprar" 
Nano ~seca 
Vencedor da melhor foto IHF 

cias até anteontem, e as que 
chegaram foram as melhores. 
"A minha máquina não é gran-
de coisa; não é uma daquelas 
metralhadoras de fotos, mas 
acho que o facto de conhecer 
bem a modalidade ajuda". 

Foi praticante amador no 
Gondomaredepoisoptoupela 
arbitragem. Habituado aos 
`campus' de andebol dos mais 
jovens, abriu-se-lhe uma por-
ta na Dragon Force, a convite 
do então coordenador, Filipe 
Soares. "Vou agora tirar o cur-
so", promete. 

O dinheiro tem tambémdes-
tino. "Parte será usado em ma-
terial, mas o que vou mesmo é 
pagar o carro que acabei de 
comprar". E chega? "Chega, 
comprei um carro modes-
to..." 

1 
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Artística de Avanca soma segunda derrota consecutiva
A Artística, que milita na 1.ª Divisão Nacional de Andebol, perdeu (32-25) no passado
sábado, no recinto do Águas Boas, somando a segunda derrota consecutiva na prova.
Esta quarta-feira, a equipa de Avanca recebe o campeão FC Porto, pelas 21 horas.
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Madeirenses não conseguiram superar o Maia. FOTO JOANA SOUSA/ASPRESS 

CS Madeira derrotado 
A contar para a fase regular do 
campeonato nacional da I Divisão 
em seniores femininos de andebol, 
o Maia veio ao Funchal bater o CS 
Madeira por 33-21, com 16-12 ao 
intervalo igualmente favorável às 
nortenhas. 

Um resultado que acaba por 
não constituir um surpresa pois já 
na véspera as jovens do Maia pe-
rante o Madeira Andebol SAD já 
haviam deixado em campo notas 
de que perante um adversário 
mais próximo tinham condições 
para lutar pelos três pontos. 

E ontem no Pavilhão do Fun-
chal, foi isso que veio a verificar-
se. As madeirenses sentiram 
sempre imensas dificuldades 
para enquadrar o seu andebol pe-
rante a defesa mais consistente  

do Maia, aspecto que levou a que 
acontecessem erros técnicos a 
mais que prejudicaram a qualida-
de de jogo das madeirenses. 

No sector defensivo e perante 
uma equipa com vários soluções 
o Sports foi igualmente incapaz 
de trazer de novo para o recinto 
de jogo toda aquela garra e con-
centração que é marca das equipa 
comandadas pelo técnico Marco 
Freitas. 

O CS Madeira alinhou com, 
Nádia Nunes, Lisandra Almeida 
(1), Maria Freitas (1), Carolina 
Saldenha (1), Ana Castro, Sandra 
Gonçalves, Sara Gonçalves (12), 
Petra Abreu (1), Ana Abreu, Nan-
ce, Odete, Claudia Vieira (2), Jes-
sica (1), Carlota Gouveia (1) e Vera 
Freitas. H.D.P. 
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O Clube Sports Madeira perdeu
ontem com o Maiastars por 21-
33, com 12-16 ao intervalo, em
jogo da 7.ª jornada da I Divisão
feminina de andebol. O jogo co-
meçou equilibrado, mas o
Maiastars não tardou a assumir
a liderança do marcador che-
gando ao intervalo a vencer por
16-12. O Maiastars não quebrou
o ritmo e as madeirenses já não
conseguiram recuperar, com as
nortenhas a vencer por 33-21.
Diana Gonçalves (Maiastars)
com 13 golos, e Sara Gonçalves
(Madeira) com 12 golos, foram
as melhores marcadoras.

ANDEBOL
Sports Madeira perde
com Maiastars
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ANDEBOL
| Carlos Costinha Sousa | 

Uma vitória da garra, do querer

e da qualidade. Foi com estes ar-

gumentos que o ABC/UMinho

conquistou, ontem, o triunfo na

recepção ao Sporting, no jogo

grande da nona jornada do Cam-

peonato Nacional de Andebol da

I Divisão. Um jogo de grande

equilíbrio e que teve um final de

loucos, com um ABC/UMinho a

terminar em grande.

Primeira parte de grande equi-

líbrio, como demonstrava o re-

sultado final dos primeiros 30

minutos, com diferença de um

golo favorável aos forasteiros.

Os leões entraram mais fortes e

conseguiram, logo nos minutos

iniciais, colocar-se em vantagem

que foram mantendo, mas não

por muito tempo. O ABC/UMi-

nho conseguiu equilibrar a parti-

da, obrigou o Sporting a traba-

lhos forçados e logrou mesmo

inverter a marcha do marcador,

passando para o comando da

partida após uma série de vários

golos marcados consecutiva-

mente, sem sofrer qualquer ten-

to. Importante aqui também a

boa exibição de Humberto Go-

mes, que deu motivação extra

aos seus companheiros e espec-

táculo aos adeptos.

Até ao intervalo a partida foi-

-se pautando sempre pelo equilí-

brio e com algumas mudanças

de liderança no marcador, termi-

nando com sinal positivo para o

Sporting (18-19).

No entanto, no reatar da parti-

da os academistas entaram mui-

to fortes e com Nuno Grilo em

evidência, voltando a conseguir

dar a volta ao marcador, com

quatro golos seguidos contra ne-

nhum dos leões (22-19). O late-

ral academista indicou, com

muito acerto na finalização, o

caminho da vitória aos seus

companheiros. Uma vantagem

assumida pelos academistas,

mas que nunca foi tranquilizado-

ra, já que o Sporting procurou

sempre anular a diferença de go-

los e conseguiu mesmo alcançar

esse objectivo, ao passar para o

comando da partida, mais uma

vez, durante largo período do se-

gundo tempo.

Mas o jogo corria de feição ao

ABC/UMinho, que teve quatro

minutos consecutivos com me-

nos uma unidade, mas conse-

guiu manter a magra vantagem

que trazia no marcador. E foi

com o recurso a toda a garra,

vontade e determinação, aliadas

a uma boa exibição quer a nível

defensivo, quer a nível ofensivo

que, a escassos quatro segundos

do final os academistas garanti-

ram o triunfo.

O ABC/UMinho sofreu o em-

pate a 33 golos a 15 segundos do

final. Carlos Resende pediu des-

conto de tempo, preparou a joga-

da final e, com sucesso, Nuno

Rebelo acabou por resolver a

partida, assegurando o golo da

vitória a quatro segundos do fim.

Vitória da garra em jogo louco
GRANDE JOGO DE ANDEBOL. Assim se caracteriza a partida de ontem entre ABC/UMinho e Sporting, que terminou com o triunfo
academista, garantido a escassos quatro segundos do final. Exibição personalizada e de garra deu três pontos aos bracarenses.

GERALDO DIAS

Exibição de grande garra e determinação até ao final deu ao ABC/UMinho a vitória na recepção ao Sporting

ABC/UMINHO 34
Humberto Gomes (GR), Fábio Vidrago (3),
Hugo Rocha (2), Carlos Martins (3), Nuno
Grilo (6), André Gomes (5) e Tomás Albu-
querque (4). Jogaram ainda Emanuel Ri-
beiro (GR), Diogo Branquinho (2), Miguel
Sarmento (7), João Gonçalves e Nuno Re-
belo (2).
Treinador: Paulo Tavares.

SPORTING 33
Aljosa Cudic (GR), Pedro Portela (5), Fran-
kis Carol (5), Pedro Solha (6), Carlos Car-
neiro (5), João Antunes (4) e Pedro Spíno-
la (4). Jogaram ainda Bosko Bjelanovic,
Bruno Moreiran, Sérgio Barros, Francisco
Tavares, Edmilson Araújo (1), Diogo Do-
mingos, Ricardo Correia, João Paulo Pinto
e Fábio Magalhães (3).
Treinador: Javier Equisoain.

Árbitros Eurico Nicolau e Ivan Caçador.

Intervalo 18-19.

Vitória sobre o Sporting
permitiu ao ABC/UMinho
ultrapassar os leões na ta-
bela classificativa, apesar
das duas equipas soma-
rem os mesmos 23 pontos.
Líder FC Porto continua
imbatível, com o Águas
Santas a manter-se na
perseguição aos primeiros
classificados.

+ comentário

“Entrámos muito bem na
segunda parte. Sabíamos
que isso era muito impor-
tante. Sporting andou sem-
pre atrás do resultado e na
parte final fomos felizes por
criar uma circunstância para
golo e marcar. O ataque
funcionou, mais uma vez,
muitíssimo bem. A defesa,
sofreu 33 golos, mas contra
uma grande equipa como o
Sporting isso é relativo, por-
que estivemos bem na de-
fesa. Foi um jogo
interessante. Gosto de equi-
pa que dão respostas, co-
municam em campo e hoje
[ontem] foi um jogo extre-
mamente interessante e
tenho a certeza absoluta
que se o seleccionador na-
cional tivesse visto este jogo
a convocatória seria dife-
rente.”

Carlos Resende (tr. ABC/UMinho)

“Todas as vitórias são boas,
mas frente a um adversário
directo é muito bom. Mas
temos consciência de que é
igual a ganhar aos outros.
Não entrámos em euforias.”

Nuno Grilo (jogador ABC/UMinho)

“Tivemos um início de jogo
muito bom. Jogo muito
equilibrado com as duas
equipas a conseguirem
estar bem a nível defensivo,
com boas exibições dos
guarda-redes. Na segunda
parte corrigimos algumas
coisas e conseguimos estar
mais estáveis e estivemos
na frente do marcador du-
rante algum tempo. No final
fizemos o golo que deu o
empate e depois, a quatro
segundos do fim o ABC con-
seguiu marcar o golo. Te-
mos que estar melhor a ní-
vel defensivo.”

Javier Equisoain (tr. Sporting)

ANDEBOL
JORNADA 9

TOTAL CASA FORA

J V E D M S V E D M S V E D M S

1. FC Porto 27 9 9 0 0 295 210 4 0 0 132 101 5 0 0 163 109
2. ABC/UMinho 23 9 7 0 2 284 258 3 0 1 121 114 4 0 1 163 144
3. Sporting 23 9 7 0 2 297 229 3 0 1 134 92 4 0 1 163 137
4. Benfica 22 8 7 0 1 235 184 5 0 0 154 118 2 0 1 81 66
5. Ág. Santas 19 9 5 0 4 246 242 3 0 2 139 136 2 0 2 107 106
6. Madeira SAD 18 9 4 1 4 250 250 3 0 1 118 101 1 1 3 132 149
7. Passos Manuel 16 9 3 1 5 227 261 1 0 4 116 145 2 1 1 111 116
8. Avanca 14 8 3 0 5 191 214 2 0 2 101 107 1 0 3 90 107
9. ISMAI 14 9 2 1 6 227 252 0 1 3 107 125 2 0 3 120 127

10. Fafe 12 9 1 1 7 223 264 1 1 3 118 142 0 0 4 105 122
11. Belenenses 11 9 1 0 8 194 247 0 0 5 107 129 1 0 3 87 118
12. SC Horta 9 7 1 0 6 156 214 0 0 3 68 100 1 0 3 88 114

RESULTADOS

PRÓXIMA JORNADA

Passos Manuel, 23; ISMAI, 32

ABC/UMinho, 34; Sporting, 33

SC Horta-Benfica

FC Porto, 41; Belenenses, 26

Ág. Santas, 32; Avanca, 25

Madeira SAD, 36; Fafe, 29

ISMAI - Sporting

Passos Manuel - Ág. Santas

Avanca - FC Porto

Fafe - SC Horta

Benfica - ABC/UMinho

Belenenses - Madeira SAD
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ALAVARIUM                                  30

Treinador: Herlander Silva.
Isabel Góis; Rita Neves (2), Soraia
Domingues (3), Filipa Fontes (5), Mónica
Soares (1), Soraia Fernandes (2) e Eddu-
dottir Brynhadur (3) - sete inicial - Inês
Rocha, Mariana Lopes (4), Maria Coelho
(1), Viviana Rebelo, Carolina Monteiro
(1), Inês Moleiro (2), Sara Sousa, Joana
Ferreira (2) e Ana Moreira (4)

ZRK ILIDZA                                     15

Treinador: Ilic Dominko.
Adela Merdzanic; Maja Mihajlovic (4),
Jasmina Pavlovic (1), Dragana De-
janovic (5), Snezana Zdrale (3), Iris
Skalic e Imsirovic Almedina (1) - sete
inicial - Dunja Trogrlic, Dragana Pan-
durevic, Naida Skaljic (1), Lucija Prslja,
Amina Pasovic, Hanna Troglauer,
Almina Muhovic e Andjela Filipovic.

Pavilhão do Alavarium, em Aveiro.
Assistência: cerca de 500 espectadores.
Árbitros: Katalin Pech e Maria Vagvel-
gui (Hungria).
Cronometristas: Pablo Permuy (Es-
panha) e Rosa Pontes (Portugal).
Ao intervalo: 16-5.

Avelino Conceição

Depois de já ter feito história,
ao vencer (25-21), na sexta-feira
à noite, a formação da Bósnia e
Herzegovina, a equipa do Ala-
varium/Love Tiles, dominou
em toda a linha o segundo jogo
disputado ontem, novamente
em Aveiro, frente ao ZRK Ilidza,
que acusou e de que maneira o
esforço despendido do dia an-

terior, numa partida em que ro-
dou pouco o banco.

A equipa de Herlander Silva
só nos primeiros dez minutos é
que deixou que as adversarias
equilibrassem o jogo da segun -
da “mão”, arrancando depois
para uma exibição de gala. E
perante um público que encheu
por completo o pavilhão para
apoiar a equipa aveirense, as
tricampeãs nacionais, que aca-
baram por ir para o intervalo já
com 11 golos de vantagem, mais
os quatro que traziam da par-
tida anterior.

Na segunda metade confir-
mou-se ainda mais a suprema-
cia do conjunto de Aveiro, que
foram dando cada vez mais ex-
pressão ao marcador. E nem
mesmo com a rodagem de toda
a equi pa feita pelo técnico do
Alavarium/Love Tiles, o ritmo
de jogo das aveirense abrandou,
sendo cada vez mais notório, a
cada minuto que passava, o
desgaste físico das bósnias, que
acabariam por ser derrotadas
por um resultado expressivo.

A diferença final de 15 golos
no marcador espelha bem a di-

ferença de nível e capacidade
de concretização do Alava-
rium/Love Tiles, que alcançou
um marco histórico a nível in-
ternacional. Não só somou as
duas primeiras vitórias nesta
competição europeia, como
também assegurou a passagem
à terceira eliminatória da Taça
EHF, onde vai defrontar agora
as húngaras do Siófok, equipa
do “top ten” europeu.

Num jogo extremamente fácil
de dirigir, a dupla de arbitragem
húngara fez um trabalho de
bom nível.|

Alavarium faz história
Apurada A equipa aveirense voltou, ontem, a vencer as bósnias e assegurou
pela primeira vez a passagem à terceira eliminatória da competição europeia

Andebol
Taça EHF Feminina

Acho que fomos superiores
nos dois jogos e os resultados
espelham isso mesmo. As
bósnias “pagaram caro a fac-
tura” de não terem rodado a
equipa no jogo anterior, ao
contrário de nós que fizemos
jogar toda a gente. Agora, vêm
aí as húngaras, que são muito
fortes, mas nós não vamos fa-
cilitar e queremos lutar pela
vitória. Muito obrigado a toda
a massa humana que nos
apoiou nos dois jogos”.

Herlander Silva
Treinador do Alavarium

REACÇÃO

Eddudottir Brynhadur remata por cima do bloco das bósnias

PAULO RAMOS
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A equipa aveirense passou à 3.ª ronda da prova europeia, vencendo os dois jogos com o Ilidza Página 22

iAlavarium brilhai

ina Taça da Europai
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Madeirenses batem o Mala em jogo solidário. FOTO MADEIRA ANDEBOL SAD 

Madeira Andebol solidário 
Bonito e simples gesto teve ontem 
toda a estrutura do Madeira Ande-
bol SAD em seniores femininos, ao 
entregar ao Pai do menino Francis-
co a receita de venda de rifas . Um 
valor simbólico mas importante e 
que valorizou ainda mais o papel 
do desporto na sociedade. 

Uma 'cerimónia' à parte num 
dia em que as madeirenses co-
mandadas pela técnica Sandra 
Martins cilindraram o Maia por 
37-17, com 18-9 ao intervalo. Um 
encontro agradável de ser visto 
até porque apesar do desnível o 
Maia acabou por deixar em cam-
po um registo de alguma qualida-
de. Por parte do Madeira Andebol 
SAD, um jogo feito de muita qua-
lidade sobretudo durante o pri-
meiro tempo. As madeirenses  

apresentaram um andebol práti-
co, eficaz e organizado com um 
sentido cada vez mais colectivo. 
Uma vitória facilidade sem dúvi-
da pela maior experiência e quali-
dade das madeirenses. 

O Madeira SAD alinhou com, 
Anais Gouveia (5), Claudia 
Aguiar (6), Patrícia Fernandes 
(6), Márcia Abreu, Filipa Correia 
(1), Ana Andrade, Mónica Cor-
reia, Erica Tavares (8), Renata Ta-
vares (10), Mariana Sousa (1), 
Frederica Jesus, Carlota e Diana. 

Sports recebe Maia 
Hoje a partir das 12 horas no Pavi-
lhão do Funchal será a vez do CS 
Madeira defrontar o Maia,. uma 
partida entre equipas com as 
mesmas metas. HDP 
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Marítimo bate ao lico' 
Para a fase regular do campeona-
to nacional da II Divisão em se-
niores masculinos, registe-se a vi-
tória do Marítimo no seu recinto 
frente ao Xico Andebol por 34-29, 
com 17-14 igualmente favorável 
aos madeirenses. 

Uma partida dominada pela 
equipa da casa, com os andebolis-
tas comandados pelo técnico 
Paulo Vieira em particular desta-
que na forma como o seu jogo foi 
evoluindo ao longo da partida. 
mais equilibrada na primeira par-
te, os maritimistas apesar de tudo  

foram sempre capazes do domi-
nar o jogo, gerindo uma curta 
vantagem mais importante para 
encararem o encontro com mais 
confiança. Com  três jogos já efec-
tuados os madeirenses conti-
nuam sem perder na fase regular. 

O Marítimo alinhou com, Luís 
Gama (1), Rodrigo Sousa (4), 
Francisco Silva, Guilherme Nas-
cimento, Tiago Rodrigues, Már-
cio Abreu (6), Hugo, André, Paulo 
Moura (9), Fred, José Santos, 
Castro (2) Diogo Nunes e Xavier 
Barradas (5). HDP 

Marítimo regista um bom início de campeonato. FOTO JOANA SOUSA/ASPRESS 
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Cartas do leitor 
Andebol- a resposta 
■ Tenho que responder ao 
assunto nesta carta pois também 
assisti o mesmo jogo: 
1- Não sou da mesma opinião de 
jogo "luta livre" é certo que os 
jogadores da CDBP estão muito 
melhor preparados fisicamente o 
que qualquer toque na equipa 
adversaria originava uma queda 
.... mesmo com teatro ou não.... 
2- Realmente o jogador do 
Marítimo em questão demonstra 
grande capacidade de se tornar 
num bom jogador de andebol , 
tanto que quando se magoou, por 
um toque não intencional da 
equipa adversaria, foi ao banco 
foi assistido e com grande 
surpresa, VOLTOU a jogar, quer 
dizer se estivesse assim tão 
magoado nem tinha voltado ao 
campo...certo, por isso há que 
contar bem o que se passou que 
pelas suas palavras o jogador foi 
parar as urgências e não voltou 
Por ser tão importante no 
Maritimo mesmo magoado não o 
tiraram do jogo e sempre 
incentivado a continuar a jogar 
mesmo com o penso a sair do 
lugar.... 
Agora a minha pergunta de quem 
é a culpa? Da equipa adversaria? 

Não me parece.... 
3- Sou totalmente contra aos 
comentários menos bons aos 
atletas.... 
Não assisti ao que diz mas só 

tenho a dizer que se o tivesse era 
a primeira a falar...pois acima de 
tudo há uma coisa chamada 
respeito que prezo muito 
4- A equipa não foi aplaudida... 
.Talvez um bocadinho das 
chamadas "dor de cotovelo"... 
não lhe parece! A mim não me 
incomoda mas para outros 
parece que sim. 
5-Eu acompanho já a largos anos 
a evolução das equipas no 
andebol e sinceramente há jogos 
melhores do que outros faz parte 
de competição, perder também 
faz parte e não é por as culpas na 
equipa adversaria que vai ganhar! 
6- Vamos lá dos erros fazer coisas 
positivas e deixar de dizer mal 
uns dos outros sem equipas não 
há competição! 
Obrigado e bom fim-de-semana! 
Com muitos jogos de andebol... 
G. A. 
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 antónio valdemar

G
rande espetáculo de 
andebol, com o re-
sultado incerto até 
ao último segundo 

do jogo. A vitória sorriu 
ao ABC que realizou uma 
grande segunda parte, 
onde esteve sempre em 
vantagem tendo permiti-
do que o Sporting empa-
tasse o jogo apenas a três 
minutos do fim. Aí o jo-
go voltou ao ping-pong da 
primeira parte, com três 
livres de sete metros (dois 
para o ABC e um para os 
leões). O jogo estava em-
patado a cinco segundos 
do fim, mas os academis-

tas, enpurrados pelo pú-
blico, chegaram à vitória 
com um golo de Nuno 
Rebelo quando faltavam 
apenas dois segundos pa-
ra o final da partida.

O Sporting entrou me-
lhor e conseguiu uma dis-
tância de três golos. Po-
rém, com o decorrer do 
tempo, os amarelos conse-
guiram equilibrar as des-
pesas do jogo e o resultado 
andou sempre nivelado 
com os leões a saíram pa-
ra o intervalo com a van-
tagem de um golo.

No entanto, nos segun-
dos 30 minutos, o ABC 
entrou muito forte e virou 
mesmo o resultado, com 

Grandes jogos e emoção voltaram ao Sá Leite 

Nuno Rebelo calou leões 
no último suspiro do encontro

a ajuda preciosa de Nuno 
Grilo. Depois, a equipa de 
Carlos Resende defendeu 
sempre bem e raramente 
falhou uma ataque, o que 
permitiu manter uma dis-
tância de dois, três golos 
até à reta final, mesmo 
com a dupla expulsão de 
Nuno Grilo que deixou a 
equipa com menos um 
elemento durante qua-
tro minutos. O Sporting 
aproximou-se no mar-
cador e entrou na parte 
final com as mesmas ar-
mas para disputar os três 
pontos, até porque a cin-
co segundos do fim o jo-
go estava empatado. Nu-
no Rebelo desatou o nó.

Nuno Rocha em mais um ataque do ABC 

Pavilhão Flávio Sá Leite, Braga

Árbitros: Eurico Nicolau/Ivan Caçador

ABC 34
Humberto Gomes e Emanuel 
Ribeiro; Fábio Vidrago (3), Hugo 
Rocha (2), Diogo Branquinho 
(2), Miguel Sarmento (7), João 
Gonçalves, Carlos Martins (3), 
Nuno Grilo (6), Nuno Rebelo (2), 
Oleksander Nekrushets, André 
Gomes (5) e Tomás Albuquerque (4)

Treinador: Carlos Resende

Sporting 33
Ricardo Correia e Cudic; Pedro 
Portela (5), Bjelanovic, Bruno 
Moreira, Sérgio Barros, Frankis 
Carol (6),  Pedro Solha (6), Carlos 
Carneiro (8), João Antunes (4), 
Francisco Tavares, Edmilson (1), 
Diogo Domingos, Pedro Spínola (4. 
João Pinto e Fábio Magalhães (2).

Treinador: Javier Equisoain

Ao intervalo 18-19

 

Carlos Resende, treinador do ABC 

«Gostei da exibição»
Carlos Resende elogiou a exibição da equipa do ABC. 
«Entrámos muito bem na segunda parte, pois tam-
bém sabíamos que era importante para que o Spor-
ting tivesse mais alguns momentos de tensão, o que 
acabou por se verificar. Na parte final, fomos felizes 
por ter criado uma oportunidade para golo e tam-
bém tivemos competência para a marcar. Destaco, 
primeiro, o facto do nosso ataque ter funcionado bem 
e o segundo é a defesa, já que sofremos 33 golos, mas 
contra uma equipa com muita qualidade. Gosto de 
equipas que dão respostas em campo, isso vale tudo.
Se o selecionador não tivesse feito a convocatória, 
provalvelmente, não seria a mesma. Gostei muito 

da nossa exibição e do Nuno (Grilo) que falou e bem 
no campo, mas os parabéns são extensivos a toda a 
equipa que esteve a um nivel muito elevado», disse. 

Javier Equisoain, treinador do Sporting
«Faltou experiência na parte final»
O treinador do Sporting viu assim a derrota da 
equipa: «Tivemos um início bom. Na segunda 
parte defendemos melhor e não atacamos bem.
A quatro segundos do fim marcaram um golo. Quando 
vais atrás de um resultado tem de ser com disciplina.
Quando um guarda-redes faz oito defesas é quase 
impossível ganhar um jogo.

Nos últimos segundos faltou-nos experiência. Tí-
nhamos de fazer falta, empurrar o jogador e o jo-
go terminava. Deixamos jogar, isso é de meninos, 
de juvenis e juniores», rematou o técnico espanhol.

D
R
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Liga dos Campeões

FC Porto perdeu na Bielorrússia

O FC Porto somou ontem a segunda derrota na
Liga dos Campeões de andebol ao perder frente ao
HC Meshkov Brest, por 34-27, na Bielorrússia, e caiu 
para o terceiro lugar do Grupo C, liderado pelos espa-
nhóis do La Rioja.

O bicampeão bielorrusso começou desde cedo a 
mostrar por que é considerado um dos grandes can-
didatos a garantir a qualificação para a próxima fase da 
prova, impondo aos ‘dragões’ um parcial inicial de seis 
golos marcados e apenas um sofrido.
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Andebol – 8.a jornada

ABC igualou Sporting
na segunda posição
Com o triunfo conquistado ontem, o ABC iguas-
lou o Sporting na segunda posição da tabela clas-
sificativa, com 23 pontos cada um, menos quatro 
que o FC Porto, líder invicto que venceu todos 
os nove encontros até agora disputados.

Os resultados dos encontros disputados ontem:
ABC/UMinho-Sporting .................................34-33
Águas Santas -Avanca ..................................... 32-25
Passos Manuel-Maia/ISMAI .........................23-32

A próxima jornada disputa-se no dia 28 de 
outubro, e dela fazem parte os encontros:  Maia/
/ISMAI -Sporting, Passos Manuel-Águas San-
tas , Avanca-FC Porto, Fafe-Sporting da Hor-
ta, Benfica-ABC/ UMinho   e Belenenses-Ma-
deira SAD.
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Aequipa do Madeira SAD re-
cebeu e venceu Maistars por
37-17, com 19-8 ao intervalo,

em jogo da 6.ª jornada da I di-
visão de andebol feminino dis-
putado ontem no pavilhão do
Funchal. Um jogo onde a for-
mação madeirense não teve di-
ficuldades em ultrapassar a
equipa nortenha e construir um
resultado que revela a diferença
de valores em campo.
Aequipa do Maiastars volta a

jogar hoje, desta feita defron-
tando o Club Sports Madeira,
às 12:00, em jogo da 7.ª jornada.
Um jogo onde a formação ma-
deirense apresenta-se com al-
gum favoritismo.
Nos masculinos, o Marítimo

recebeu e venceu ontem o Xico
Andebol por 34-29, com 17-14
ao intervalo, em jogo da 5.ª jor-
nada da II divisão Zona Norte.
Com três jogos disputados o
Marítimo soma oito pontos e
ocupa a 9.ª posição. JM 

ANDEBOL
Madeira SAD 
vence Maiastars
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ANDEBOL
| Miguel Machado | 

O ABC/UMinho recebe, esta tar-
de, o Sporting, em partida da
9.ª jornada do campeonato na-
cional de andebol. Recepção aos
‘leões’ regista  o primeiro grande
jogo em casa, esta época, dos
academistas na luta pelo título
nacional, e só a vitória interessa
ao ABC, garante o jovem lateral
direito Nuno Rebelo.

“A nossa motivação é sempre
alta para todos os jogos, mas pe-
rante um adversário como o
Sporting, rival directo na luta
pelo título, não digo que não ha-
ja uma motivação extra e uma

vontade enorme de jogar. Sabe-
mos que é um adversário directo
e, como é óbvio, queremos ga-
nhar”, destacou o jovem acade-
mista na antevisão da partida.

A confiança no balneário do
ABC/UMinho está nos píncaros,
mas Nuno Rebelo não espera fa-
cilidades da parte dos sportin-
guistas, actuais segundos classi-
ficados no campeonato, com
mais dois pontos que os braca-
renses. “Sabemos que o Spor-
ting é uma equipa de qualidade,
que reforçou-se bastante para es-
ta época, mas nós temos possibi-
lidades de ganhar e vamos fazer
todos os possíveis para vencer.
Jogue quem jogar, temos quali-

dade para ganhar”, frisou Nuno
Rebelo, que tem procurado im-
pôr-se na equipa liderada por
Carlos Resende, apesar da forte

concorrência que existe no gru-
po. “Para mim a concorrência é
sempre positiva. Na minha opi-
nião é sempre bom ter alguém
que nos queira roubar o lugar na
equipa e nós também. Faz com
que tenhamos mais vontade de
trabalhar e dar o melhor. No fun-

do, só temos a ganhar com isso e
a equipa também com essa luta”.

O duelo entre ABC/UMinho e
Sporting está marcado para as
18 horas, no Flavio Sá Leite.
Nuno Rebelo pede ainda uma
‘catedral’ a arrebentar pelas cos-
turas de adeptos bracarenses.

“Temos valor para
ganhar ao Sporting” 
HOJE, ÀS 18 HORAS, há duelo de candidatos, no Flávio Sá Leite, na luta pe-
lo título nacional de andebol. O ABC/UMinho, 4.º classificado, com 20 pon-
tos, defronta o Sporting, segundo com 22. Nuno Rebelo mostra confiança.

ROSA SANTOS

Nuno Rebelo, lateral direito do ABC/UMinho, acredita na vitória frente ao Sporting

Para além deste encontro
vão-se disputar, hoje, mais
três partidas da 9.ª jornada
do Andebol 1: 
Águas Santas-Avanca (18h)
P. Manuel-Ismai (18h30) 
SC Horta-Benfica (21h).
Recorde-se que já se reali-
zaram os jogos FC Porto-Be-
lenenses (41-26) e Madei-
ra SAD-AC Fafe (36-29). 
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Alavarium/Love Tiles vence primeiro jogo da Taça EHF
A equipa sénior feminina do Alavarium ganhou ontem, por 21-25, o primeiro jogo 
da 2.ª eliminatória da Taça EHF, frente às bósnias do ZRK Ilidza. Hoje, as duas equipas 
voltam a defrontar-se em Aveiro, a partir das 18.30 horas, em partida da 2.ª mão.
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Sanjoanense lança 4.ª edição
da Caderneta de Cromos
Colecção Primeiras modalidades contempladas são Andebol e Basquetebol e as vendas arrancam
já este fim-de-semana. Segue-se Futebol, Hóquei em Patins/Patinagem Artística e Ginástica/Bilhar
Alberto Oliveira e Silva

A Associação Desportiva San-
joanense (ADS) e a revista “Plan-
tel”, de Rui Leal, lançaram, on-
tem, a quarta edição da “Cader-
neta de Cromos” dos atletas e
equipas do principal clube des-
portivo de São João da Madeira
para a época 2015/2016. O An-
debol e o Basquetebol são as
primeiras modalidades contem-
pladas, estando previsto que até
ao Natal sejam lançadas as ca-
dernetas e os cromos de Fute-
bol, Hóquei em Patins com Pa-
tinagem Artística e Ginástica
com Bilhar-Pool.

A caderneta custa quatro eu-
ros e o “saquinho” com quatro

cromos custa 50 cêntimos. Rui
Leal vincou que a distribuição
de cadernetas e cromos das
duas modalidades iniciava-se
praticamente de imediato: nes -
te fim-de-semana nas instala-
ções do clube, em concreto nos
Pavilhões Paulo Pinto e das
Travessas.

No início da próxima sema -
na, a colec ção, que contará 426
cromos individuais mais cro-
mos de todas as equipas da
ADS de Andebol e Basquetebol,
estará disponível “na generali-
dade dos quiosques” da cidade.
O editor responsável pela
“Plantel” sublinhou que, quan -
do esta quar ta edição das “Ca-
dernetas” da ADS estiverem

dente da direcção da Sanjoa-
nense, comparou com os 826
lançados aquando da primeira
edição vai para uma década. O
lançamento deste trabalho é
feito de três em três anos. O di-
rigente louvou a “qualidade da
produção”, elogiando o traba-
lho da revista editora, real-
çando que esta iniciativa é uma
“ajuda para as várias modali-
dades”, que dela retiram recei-
tas para as suas actividades e
despesas da temporada. “Te-
mos tido resultados aceitáveis”,
testemunhou Vargas da Cruz.

Edições anteriores renderam
cerca de 25 mil euros

Chamado a quantificar, o pre-

sidente recebeu a ajuda de Rui
Leal e os dois salientaram que,
nas três edições anteriores”, a
Associação Desportiva Sanjoa-
nense conseguiu gerar uma re-
ceita total na ordem dos 25 mil
euros - regra geral, o Futebol é
a modalidade que mais factura.
Na última versão dos cromos,
lançada para a época despor-
tiva 2012/13, a receita foi de
4.500 euros. Este modelo de ne-
gócios faz óbvia repartição das
verbas arrecadadas entre a Re-
vista “Plantel” e o clube maior
de São João da Madeira. Com
nota de que se as vendas forem
excepcionais haverá acréscimo
de receita para a Sanjoanense.

O presidente da ADS ainda
acentuou a componente histó-
rica e humana ligada a este pro-
jecto: “dá para ver a evolução
do clube”, salientou, referindo-
se ao aumento do número de
modalidades e equipas, mas
também ao trajecto de um nú-
mero considerável de figuras
que, ao longo dos anos, se man-
tiveram com as cores sanjoa-
nenses, como atletas, treinado-
res e/ou dirigentes. |

Caderneta do An debol e Basquetebol foi lançada ontem 

D.R.

completas, esta rão no mercado
perto de dois mil cromos, entre
atletas e formações. “Nunca

editamos tantos cromos”, con-
fessou Rui Leal.

Luís Vargas da Cruz, presi-
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Sanjoanense lança “cromos” do
Andebol e do Basquetebol P25
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Cartas do leitor 

Horrível (andebol) 
■ No passado domingo presenciei 
um jogo de formação de andebol 
de iniciados masculinos, duas 
grandes equipas se confrontavam 
MARÍTIMO e BARTOLOMEU 
todos que ali se encontravam 
diziam que iria ser um bom jogo, 
mas pelo contrário em vez de 
assistirmos a um jogo de andebol 
assistimos a um jogo de luta livre. 
Nem em grandes jogos de 
competição que nenhum jogar sai 
lesionado como eu vi um jogar do 
Marítimo sair mesmo precisando 
de recorrer a cirugia tal foi 
maltratado nesse jogo no espaço 
de quatro minutos cinco jogadores 
da equipa do maritimo estavam a 
ser assistidos.Será que a 
Bartolomeu não consegue 
defender-se dos bons atletas das 
outras equipas sem que não só 
incentive à violência como os 
próprios pais agridem 
verbalmente os atletas das equipas 
fivaisAgora já entendo a razão que 
a Bartolomeu foi a única equipa 
que na apresentação das equipas 
não foi aplaudida pelo público em 
geral.Minha gente todos estes 
jovens estão em formação e 
precisam de praticar desporto 
saudável não assim com tanta 
covardia e violência . Um bem haja 
a todas as equipas masculinas e 
femininas de andebol que lutem 
para uma formação saudável e útil 
para os nossos jovens. 
B. L. 
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Marítimo recebe 'Xico' 
Dois jogos no Funchal marcam a 
jornada do fim-de-semana das 
equipas da Região envolvidas nos 
campeonatos nacionais da moda-
lidade. Nos masculinos, registe-se 
a recepção da equipa do Marítimo 
aos vimaranenses do Xico Ande-
bol, partida referente à fase regu-
lar do 'nacional' da II Divisão em 
seniores. O jogo disputa-se às 15 
horas e terá como palco o Pavi-
lhão dos ver-rubros em Santo An-
tónio. O Marítimo tem apenas dis-
putados duas partidas na prova, 
somando 5 pontos, fruto de um 
empate e uma vitória, curiosa- 

mente fora de portas. Já o Xico 
Andebol soma 4 pontos e tem por 
derrotas os quatros encontros 
efectuados. 

Nos femininos a partir das 17 
horas no Pavilhão do Funchal o lí-
der do campeonato, a formação 
do Madeira Andebol recebe o 
Maia. As madeirenses somam por 
vitórias os cinco jogos efectuados, 
um registo muito positivo neste 
início de temporada. Domingo a 
partir das 12 horas será a vez do 
CS Madeira defrontarem as nor-
tenhas, jogo igualmente marcado 
para o Pavilhão do Funchal. H D. P. 
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O
ABC/UMinho rece-
be hoje, a partir das 
18h00, o Sporting, 
num jogo que pode-

rá valer, no mínimo, a as-
censão dos academistas ao 
terceiro lugar, isto em caso 
de triunfo sobre os leões. A 
equipa de Carlos Resende 
quer aproveitar a embala-
gem ganha na campanha 
europeia do último fim de 
semana para continuar com 
a senda de vitórias no cam-
peonato, embora o Spor-
ting seja de outro campeo-
nato, isto em relação aos 
ingleses que o ABC en-
controu na Taça Challenge.

O Sporting tem 22 pon-
tos e está no segundo lugar, 
ao passo que o ABC/UMi-
nho é quarto, com 20 pon-
tos, o que significa que em 

Andebol: 1.ª divisão nacional

ABC/UMinho recebe hoje Sporting 
a pensar no assalto ao terceiro lugar

caso de triunfo os acade-
mistas ultrapassam os leões 
na tabela. No entanto, pelo 
meio ainda está o Benfica, 
atual terceiro classificado, 
também com 22 pontos, e 

não deverá ter dificuldades 
em vencer hoje no Pavilhão 
do Sporting da Horta. Os 
jogos para hoje relativos à 
9.ª jornada:

Passos Manuel-Maia/IS-

MAI (18h30), ABC/UMinho 
(18h00), Sp. Horta-Benfi-
ca (21h00) e Águas Santas-
-Avanca (18h00). 

Desta jornada já se dis-
putaram os jogos entre FC 

Porto e Belenenses, que ter-
minou com o triunfo dos 
dragões, por 41-26, e Ma-
deira SAD-AC Fafe, que 
acabou com a vitória dos 
insulares, por 36-29.

D
R

ABC/UMinho confiante para o jogo de hoje
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Amanhã, o adver-
sário é o Ílhavo, 
em Aveiro, no 
domingo, a par-

tir das 18 horas, a equi-
pa de andebol sénior do 
Vitória recebe o Alto do 
Moinho. Uma jornada de 
emoções competitivas a 
dobrar que vão acertar 
as contas vitorianas no 
Campeonato Nacional da 
2 divisão – 1ª fase – Sul.

António Santos, trei-
nador do Vitória, não faz 
por menos, quando ins-
tado a antever a dose 
dupla dos seus pupilos. 
“Ganhar e ganhar. Ape-

sar de termos dois joga-
dores lesionados, a am-
bição é vencer os dois jo-
gos. O Ílhavo é, teorica-
mente, mais acessível, 
mas o confronto com o 
Alto do Moinho [ndr: jo-
go em atraso da 3ª ron-
da] deixa antever uma 
luta mais acesa”, come-
çou por projectar o histó-
rico técnico sadino.

A O Setubalense o trei-
nador, que esta tempora-
da conta com um plan-
tel formado por 18 joga-
dores, onde há três refor-
ços oriundos do Almada, 
mas que conta com uma 
mão cheia de juniores, 
confessa que o arranque 

da competição, não fos-
sem as lesões do ponta 
Francisco Fuzeta e do la-
teral João Salavessa, está 
a correr bem. “Os primei-
ros três jogos revelaram 
uma boa atitude da equi-
pa e isso deixa-nos moti-
vados. A manutenção é o 
objectivo maior, mas não 
vamos descartar a luta 
por um lugar na fase fi -
nal”, aponta o técnico da 
equipa que no ano passa-
do foi 5ª classifi cada.

Este ano o andebol vi-
toriano tem contado com 
o ‘braço armado’ da And-
gerações. Um apoio que 
visa revitalizar a modali-
dade e que António San-

tos olha com importância 
acrescida. “Há um traba-
lho em marcha que quer 
dar mais força ao ande-
bol do Vitória e que es-
tá assente na consolida-
ção da formação para fa-
zer crescer os seniores”.

Neste sentido, o apoio 
dos adeptos vitorianos é 
chamado a campo. “Ve-
nham ao pavilhão e aju-
dem-nos a ser mais for-
tes em nome de uma mo-
dalidade que faz parte da 
história do Vitória”.

Refi ra-se que o Vitó-
ria entra para esta dupla 
jornada, no 7º lugar, com 
dois triunfos e um desai-
re registados.

Andebol sénior com 
dose dupla à Vitória
Andebol  Sábado e domingo a equipa principal dos sadinos acerta o 
calendário no campeonato. António Santos tem ‘baixas’ de peso mas só 
pensar em vencer.

POR JOAQUIM GUERRA

[ DR �
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Andebol tigre vence 
Colégio dos Carvalhos 

Numa altura em que a 
equipa de andebol de 
seniores fez uma pausa no 
Campeonato e que os ju-
niores ainda não se inicia-
ram na competição, a equi-
pa de juvenis masculinos 
arrecadou mais uma vitó-
ria no Campeonato Nacio-
nal da 1.' Divisão ao bater 
o Colégio dos Carvalhos, 
em casa do adversário, por 
19-21 (11-13 ao intervalo). 

Uma vitória importan-
te frente a um dos candi-
datos à passagem à segun-
da fase da prova. 

Por sua vez, a equipa 
de iniciados masculinos 
tigre foi a Santa Maria da 
Feira empatar com o Fei-
rense 'A', 29-29 (15-13 ao 
intervalo) e os infantis 
masculinos golearam o 
Estarreja 35-13 (15-3 ao in-
tervalo). 

Juvenis - Francisco 
Vasconcelos e João Castro 
(guarda-redes); Tiago Fon-
seca, Tiago Guedes (11 go-
los), José Cruz (2), José Cae-
tano, João Furtado (4), Ivo 
Bernardo (3), Guilherme 
Baptista, João Soares, Jorge 
Ferreira, João Póvoa (1) e 
Tiago Soares. 

Treinador: Mário Lo-
pes. 

Iniciados - Bruno Aguiar 
e Ruben Aguincha (guarda-
redes); Sérgio Maganinho (5 
golos), Pedro Salvador (7), 
André Sousa (5), Ricardo Sil-
va (3), Bruno Castro, Manuel 
Melo (5), Gonçalo Pinto,  

Frederico Queirós (1) e Nuno 
Lima (2). 

Treinador: Vítor Pi-
nhal. 

Infantis - Gonçalo Lou-
reiro; Filipe Ferreira (2 go-
los), Igor Duarte (5), João 
Félix (7), Sérgio Maga-
ninho (13), Emílio Figuei-
ras (4), Nuno Pinto (1), 
João Tavares (1), Nuno 
Caetano e Tiago Fonseca 
(2). 

Treinador: Hugo Va-
lente. 

No próximo fim-de-se-
mana realizam-se os se-
guintes jogos: 

Sporting de Espinho-
Académico Viseu (senio-
res masculinos), sábado, 
às 18 horas, no Pavilhão 
Municipal Napoleão Guer-
ra, em Cassufas (Anta); 
Águeda-Sporting de Espi-
nho (juniores masculinos), 
domingo, às 18.30 horas, 
no Pavilhão do GICA, em 
Águeda; Sporting de Es-
pinho-Académico do Por-
to (juvenis masculinos), 
sábado, às 12 horas, no Pa-
vilhão Municipal Napo-
leão Guerra, em Cassufas 
(Anta); Sporting de Espi-
nho-Avanca (iniciados 
masculinos), domingo, às 
17 horas, no Pavilhão Mu-
nicipal Napoleão Guerra, 
em Cassufas (Anta); Va-
cariça-Sporting de Espi-
nho (infantis masculinos), 
sábado, às 18 horas, no Pa-
vilhão da Casa do Povo da 
Vacariça, em Vacariça. 
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Era impor-
tante dar 
aos jovens 

deste concelho 
uma alternati-
va ao futebol, 
ao atletismo 
ou à canoa-
gem”, diz Pe-
dro Almeida

Andebol está a crescer!

n Iniciar um novo projecto é tudo 
menos fácil. Exige sacrifício, capa-
cidade de imaginação e muita paci-
ência. É o que tem acontecido com 
a Associação Cautchú, que desde 
o final do ano de 2013 tem vindo a 
dinamizar a prática do andebol no 
concelho de Odemira. O caminho 
tem sido exigente e com alguns 
obstáculos à mistura, mas 22 meses 
depois o balanço é mais do que sa-
tisfatório.

“Tem sido uma evolução mui-
to positiva, até acima das nossas 
expectativas e das expectativas da 
Câmara de Odemira, da Federação 
Portuguesa de Andebol e da Associa-
ção de Andebol, que nos têm apoia-
do neste início”, afiança ao “SW” 
Pedro Almeida, 38 anos, professor 
de Educação Física e presidente da 
nova associação (onde também é 
treinador).

A Associação Cautchú nasceu 
pela mão de vários profissionais li-
gados à área da Educação Física e 
do Desporto, que sentiram haver no 
concelho de Odemira uma lacuna 
em termos de modalidades despor-
tivas de pavilhão. “Sentimos que era 
importante dar aos jovens e às crian-
ças deste concelho uma alternativa 
ao futebol, ao atletismo ou à canoa-
gem”, explica Pedro Almeida.

O projecto acabou por nascer em 
Dezembro de 2013 e logo com uma 
característica muito particular: a 
sede da associação está em São Te-
otónio, mas a associação também 

Projecto tem tido 
evolução positiva e 
já envolve cerca de 
70 crianças entre os 
oito e os 13 anos.

n Associação Cautchú tem cerca de 70 atletas federados, mais de metade são raparigas | DR

tem pólos em Odemira, Vila Nova 
de Milfontes, Colos e Sabóia, tiran-
do partido dos pavilhões existen-
tes nas escolas destas localidades. 
“Assim conseguimos ter um leque 
muito mais abrangente de miúdos, 
conseguimos espalhar o andebol 
pelo concelho todo e, no fundo, tirar 
aquela ‘marca’ de o andebol estar 
numa equipa de São Teotónio, de 
Odemira ou de Milfontes”, revela Pe-
dro Almeida.

Uma filosofia que tem dado fru-
tos, apesar de o presidente da Cau-
tchú reconhecer que em Colos e em 
Sabóia há mais dificuldades que nas 
outras freguesias. “Não só por a mo-
dalidade ser novidade mas também 
pelo pouco número de miúdos que 
existem nessas localidades”, diz.

Ainda assim, a Cautchú conse-
guiu federar em 2014-2015 cerca 
de 70 crianças dos oito aos 13 anos 
(maioritariamente raparigas), tendo 
participado nos encontros regionais 
de Bambis e de Minis e nos cam-
peonatos regionais de Infantis em 
masculinos (com equipas dos distri-
tos de Beja e Évora) e femininos (no 
Algarve). Um dos momentos altos 
da temporada de estreia acabou por 
ser a presença da equipa femini-
na no Encontro Nacional de Minis, 
que decorreu em Avanca e de onde 
regressou com o Prémio Fair-Play. 
“Ficámos extremamente satisfeitos”, 
admite Pedro Almeida.

Nova época, novas ambições
Mas o tempo não pára e a Cautchú já 
prepara a nova época, que terá uma 
novidade: a criação de uma equipa 
de Minis feminina e outra masculina 
(deixa de ser equipa mista), que se 
juntam aos Bambis mistos e aos In-
fantis masculinos e femininos. Mas 
a grande aposta da associação em 
2015-2016 vai ser mesmo o projecto 
“Andebol4Kids”, vocacionado para 
as crianças dos cinco aos sete anos.

“Nós partimos do zero… do zero 
total! Ou seja, não há uma cultura de 
andebol no concelho. E com a entra-
da em funcionamento deste escalão 
contamos chegar ao fim desta época 
com cerca de 100 atletas federados. 
E este novo escalão será uma forma 
de criar mais cedo ainda nas crian-
ças a vontade de jogarem andebol”, 
adianta Pedro Almeida.

Nos planos da Cautchú para esta 
temporada está igualmente a orga-
nização de um encontro com várias 
equipas de outros pontos do país 
nos escalões de Bambis, Minis e In-
fantis, assim como três encontros 
“internos” (que juntem os atletas 
dos diversos pólos) e a participação 
Encontro Nacional de Minis 2016, 
com as equipas masculina e femi-
nina.

Câmara de Odemira é
“parceira de excelência”

A Associação Cautchú tem contado nestes seus 
primeiros “passos” com um forte apoio da Fed-
eração Portuguesa de Andebol, da Associação de 
Beja da modalidade e, sobretudo, da Câmara de 
Odemira. “A autarquia tem-se mostrado uma 
parceira de excelência. A Câmara tinha vontade 

de ver avançar mais modalidades desportivas 
no concelho e viu na Cautchú o parceiro ideal 
para poder também apoiar o andebol”, afiança o 

presidente Pedro Almeida.

// ASSOCIAÇÃO CAUTCHÚ DINAMIZA MODALIDADE NO CONCELHO DE ODEMIRA
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Andebol 
a crescer no 
concelho de 

Odemira
n Desde o final do ano de 2013 
que a Cautchú tem vindo a di-
namizar a prática do andebol no 
concelho de Odemira. A associa-
ção tem cinco pólos e na última 
época já conseguiu federar cerca 
de 70 atletas. >p12
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No passado fim-de-semana, dias 10 e 11 de Outu-
bro, os vários escalões do Andebol Clube de Oliveira 
de Frades inciaram os jogos para o campeonato, no 
pavilhão municipal. Este ano a modalidade trouxe 
algumas novidades, como a criação do escalão infantis 
masculinos que está em competição no campeonato na-
cional. Outra boa nova para esta época foi a entrada da 
equipa sénior feminina na competição a nível nacional, 
na segunda divisão.

Apresentação oficial
Foi com muito orgulho e entusiasmo que os atletas 

jogaram no passado fim-de-semana, onde exibiram os 
uniformes e mostraram a sua paixão pelo desporto. Uns 
resultados foram melhores do que outros, mas pontos 
à parte, o importante para estes atletas é a participação 
nos encontros, onde o objectivo principal é a evolução. 

Expectativas
Para o presidente do ACOF, Rafael Almeida, o im-

portante é os atletas evoluírem cada vez mais, em todos 
os escalões. “Começámos bem na segunda divisão, no 
escalão nacional”, salientou.

AC de Oliveira de Frades 
apresentou as equipas

para esta época
O Andebol Clube de Oliveira de Frades apresentou 

oficialmente as equipas para esta época, 2015/2016, 
nos vários escalões, no dia 20 de Setembro. Este ano 
a competição está mais renhida e a participação no 
campeonato nacional trouxe mais exigências.

Liliana Costa

A equipa sénior que está a disputar o campeonato na-
cional, na segunda divisão.

A equipa oficial na categoria dos juvenis femininos.

Os atletas que compõem a categoria dos infantis femininos.

A equipa que joga na categoria infantis masculinos, que 
teve início este ano.
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A equipa feminina do escalão 
de seniores do Cister SA venceu 
(16-23) o AC Oliveira de Frades, 
num jogo antecipado a contar 
para a 6.ª jornada. Com duas 
partidas disputadas, as alco-
bacenses lideram a 2.ª Divisão 
nacional, com os mesmos pon-
tos de Valongo Vouga.

Na próxima jornada do cam-
peonato, a turma de Abel Fereira 

recebe o SIR 1.º Maio, equipa 
que ocupa o 3.º lugar da com-
petição.

Por seu turno, os juvenis con-
tinuam sem conseguir vencer. 
Os jovens perderam (29-27) no 
reduto do Pateira e ocupam a 
penúltima posição da 1.ª Divisão 
nacional.

No torneio de abertura do 
escalão de iniciados, a equipa 

feminina do Cister SA estreou-
se com uma derrota (23-16) na 
deslocação a Ansião.

No torneio de abertura dos 
iniciados, o Dom Fuas venceu 
(41-15) o Cister SA na 2.ª jornada 
da competição. Por sua vez, na 
abertura de juniores, o conjun-
to alcobacense estreou-se com 
uma derrota (34-25) diante do 
Almeirim.

anDeBol   alcobacenses vencem (16-23) em oliveira de frades

femininas do Cister voltam  
a vencer e lideram 2.ª Divisão
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