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ANDEBOL
| Rui Serapicos | 

O ABC/UMinho venceu, ontem,
o Sporting, por 30-29, em jogo a
contar para a sétima jornada do
campeonato nacional Andebol 1.
Com um jogo “impróprio para
cardíacos”, como reconhece o
treinador dos bracarenses, Car-
los Resende, os jogadores de
ambas as equipas protagoniza-
ram lances de bom nível de es-
pectacularidade, especialmente
ambos os guarda-redes, mas
também em várias ocasiões tan-
to os pontas como os laterais ru-
bricaram golos de boa execução
técnica.

Com um repertório atacante
bem diversificado, chegando
com fluidez aos seis metros, ora
nas pontas ora pela zona central,
os ‘leões’ entraram a jogar com
muita rapidez e certeza no passe,
mas sobretudo no remate, rara-
mente perdendo no confronto di-
recto com o guardião Humberto
Gomes. Cometendo ao ataque
menos falhas, o Sporting foi
atingindo, em vários momentos,
vantagens de três golos, desde os
0-3 que se já verificavam no
marcador aos quatro minutos,
seguindo-se 1-4 aos seis minu-
tos. Neste período, entre as fa-
lhas do ABC ao ataque, viu-se
Nuno Grilo a gorar um livre de
sete metros, superiormente de-
fendido pelo guardião Ricardo
Candeias, que por volta do quar-
to de hora ainda surpreendeu
vários bracarenses em sucessi-
vas situações de um para um. 

Também o guarda-redes do
ABC, Humberto Gomes, deu es-
pectáculo ainda na primeira par-
te, interceptando vários contra-
-ataques, o que contribuiu para a
recuperação dos bracarenses pa-
ra uma desvantagem tangencial
aos dez minutos (4-5).

O público, que não chegou a
encher o pavilhão, animou.

O ABC esteve pela primeira
vez na frente aos 27 minutos,
quando Nuno Grilo fez o 16-15.
Durou pouco: os sportinguistas
igualaram (16-16) e nos últimos
segundos da primeira parte Car-
los Resende arriscou jogar sem
guarda-redes, mas o intervalo
chegou com empate.

Na segunda parte, com o late-
ral Nuno Grilo em erupção, o
ABC chegou ao 19-16. Humber-
to Gomes defendeu um castigo
máximo a Pedro Solha, Pedro
Marques faz mais uma vanta-
gem de três para o ABC, 21-18 . 

O Sporting aproveitou uma ex-
clusão de Nuno Rebelo e redu-
ziu para 21-20, mas depois tam-
bém os leões viram Fábio
Magalhães excluido por dois mi-
nutos. Esta era a fase mais ani-
mada, com sucessivas respostas,
quase sempre em ataques rápi-
dos. A um quarto de hora do api-
to final, o bracarense João Pinto

marcava o 23-21 e Nuno Grilo o
24-21, mas logo Rui Silva redu-
ziu para 24-22, mantendo uma
distância recuperável. Pedro So-
lha e Pedro Portela fizeram novo
empate (24-24) com 12 minutos
para jogar. João Pinto desfez
com um remate, de ângulo “im-
possível” da ponta direita, a que
o sportinguista  Pedro Solha
respondeu com um golo da pon-
ta-esquerda (25-25, com dez mi-
nutos para jogar). 

Com o marcador a 26-26 e o
ABC privado do seu melhor
marcador, Nuno Grilo, por dois
minutos, Humberto Gomes de-

fende um livre de sete metros.  A
cinco minutos do fim e o jogo
empatado (27-27)  o ponta Pedro
Portela faz golo para o Sporting.
Nuno Rebelo empata (28-28)
para o ABC em livre de sete me-
tros. Humberto Gomes defende
mais um castigo máximo. O pú-
blico incentiva ruidosamente,
aquecendo o ambiente. 

Pedro Marques faz o 29-28,
com dois minutos para jogar, e
Nuno Marques empata 29-29.  

No minuto final, Ricardo Pes-
queira fez o último golo e ainda
impediu o contra-ataque do
Sporting.

ABC vence Sporting por um golo
obtido nos últimos segundos
RICARDO PESQUEIRA apontou nos derradeiros segundos o golo que deu ontem ao ABC uma vitória
arrancada a ferros sobre o Sporting, que chegou a comandar o marcador por vantagens de três golos.

ROSA SANTOS

Pedro Marques travado em falta pela defesa sportinguista, muito agressiva

ABC/UMINHO 301 

Humberto Gomes  e Bruno Dias, GR;
Fábio Vidrago, Hugo Rocha, Pedro
Marques (3), Carlos Siqueira (6), Diogo
Branquinho, Emanuel Ribeiro, Ricardo
Pesqueira (3), Carlos Martins (2), Nuno
Grilo (8), Nuno Rebelo (3), Tomás
Albuquerque e João Pinto (5).
Tr. Carlos Resende

SPORTING 29

Ricardo Candeias, Edmilson Araújo,
Pedro Portela (5), Bruno Moreira, Sérgio
Barros, Frankis Marzo (3), Rui Silva (2),
Pedro Solha (11), Nuno Gonçalves (4),
Ricardo Dias, João Antunes (3), Ricardo
Correia e Fábio Magalhães (1).
Tr. Frederico Santos.

Árbi t ros:César Carvalho e Daniel
Freitas.
Intervalo: 16-16

ROSA SANTOS

Carlos Siqueira procura uma solução: marcou seis golos 

Carlos Resende
(ABC/UMinho)
“Para que as pessoas
se aproximem 
do nosso pavilhão”

“As dificuldades eram esperadas.
Foi um jogo impróprio para
cardíacos mas também um jogo
que contribui para que as
pessoas se aproximem
novamente do nosso pavilhão e
da nossa modalidade. 
Fomos felizes, acabámos por ter
a sorte do jogo. 
Tanto nós como o Sporting
podíamos ser vencedores.
Felizmente tivemos aquela
pontinha de sorte que não
tivemos no último jogo mas
também quero destacar o
comportamento brilhante dos
meus atletas. ”

Frederico Santos
(Sporting)
“Jogo foi equilibrado
do princípio ao fim”

“Cometemos muitos erros para
quem joga contra uma equipa
experiente como o ABC.  
Sim, tivemos na primeira parte
vantagens de três golos, mas o
jogo foi equilibrado de princípio
ao fim. 
Três golos em andebol não é
uma diferença muito grande.
Nós sabíamos isso e o ABC
também sabe. 
As duas equipas fizeram um jogo
empenhado, tentaram não
cometer muitos erros.
O ABC foi mais feliz do que nós e
cometeu menos erros.”

§cabinas
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Andebol feminino
República Checa e Montenegro são os primeiros
adversários de Portugal na corrida para o Mundial
A selecção nacional A feminina, com três estreias - Jessica Ferreira, Sandra Santiago e Ana Gante -
vai jogar com a República Checa dia 23, em Most, e recebe Montenegro, em Coimbra, no dia 27.
Começa agora a caminhada da Selecção Nacional A feminina, em busca da fase final do Campeo-
nato da Europa Seniores Femininos Hungria - Croácia, que se realizará em Dezembro de 2014.
Portugal ficou no Grupo 3, juntamente com Montenegro, República Checa e Polónia. Os dois pri-
meiros lugares do grupo dão acesso à fase final do Campeonato da Europa 2014.
Recorde-se que o Montenegro é o actual Campeão da Europa, título que conquistou em 2012, no
último Europeu de Seniores Femininos, ao vencer a Noruega, na final; a República Checa terminou
o Euro 2012 em 12º lugar.
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O regresso do ABC 
às noites de glória

João Pinto marcou seis golos pelo ABC

O técnico Carlos Resende deu os parabéns aos atletas 
do ABC, por terem sido «brilhantes» e lembrou que ontem 
a sorte acabou por pender para o ABC, ao contrário do 
passado sábado, frente ao Porto.

«Estávamos a jogar contra o Sporting e as dificuldades 
eram as esperadas. Foi um jogo impróprio para cardíacos, 
,mas também um jogo que contribuiu para que as pessoas 
voltem aos pavilhões para ver esta modalidade. 

Temos que reconhecer que hoje [ontem] fomos felizes 

e tivemos a sorte do nosso lado porque qualquer uma 
das equipas poderia ter saído vencedora. Felizmente, hoje 
[ontem] fomos nós», disse.

Frederico Santos: «Muitos erros
O técnico do Sporting lamentou os erros cometidos 

pela sua equipa: «Cometemos muitos erros durante o 
jogo todo, o que perante uma equipa como o ABC acaba 
por dar mau resultado».

Resende: «hoje fomos felizes»

LUÍS FILIPE SILVA

O pavilhão Flávio Sá Lei-
te teve ontem um reencon-
tro com as velhas noites 
de glória proporcionadas 
pelo ABC.

O triunfo sobre o Spor-
ting, garantido nos segun-
dos finais por Ricardo Pes-
queira, levou ao rubro os 
muitos adeptos do ABC 
que ontem apoiaram a 
equipa num ambiente que 
já há algum tempo não se 
via na catedral do andebol 
português.

E com esta resposta ca-
bal ao desaire tangencial 
sofrido no Dragão Caixa 
no passado sábado, o ABC 
de Carlos Resende mostrou 
estar aí para as curvas e 
que o objetivo europeu está 

bem ao seu alcance.
O Sporting entrou me-

lhor na partida e esteve 
quase sempre por cima 
do marcador nos primei-
ros 30 minutos.

Com Pedro Solha em es-
pecial evidência no ataque, 
com seis golos, os 
leoninos chega-
ram a gozar de 
quatro golos de 
vantagem, mas 
viram o ABC 
reagir de modo 
enérgico e esta-
belecer um equilí-
brio de forças dentro das 
quatro linhas e o desafio 
chegaria ao intervalo em-
patado.

Na segunda parte o fil-
me mudou de figurino. O 
Sporting entrou mal nos 

primeiros 10 minutos, mas 
o ABC nunca conseguiu ca-
var uma vantagem confor-
tável, por isso, houve jogo 
até ao fim. 

O marcador oscilou en-
tre um e dois golos de van-
tagem e a incerteza quanto 

ao vencedor da par-
tida arrastou-se 

para o final do 
encontro com 
as equipas em-
patadas

Faltavam 15 
segundos para o 

final, quando Hugo 
Rocha recuperou uma bola 
e lançou Pesqueira para 
o 30-29. 

Foi o delírio entre os 
adeptos do ABC que volta-
ram a presenciar um gran-
de jogo de andebol, peran-

LFS

O guarda-
-redes do ABC Emanuel Ribeiro de-fendeu 3 livres de 7 metros consecutivos na 2.ª parte

PESQUEIRA DEU O TRIUNFO A 5 SEGUNDOS DO FIM

Pavilhão Flávio Sá Leite, Braga

Árbitros: César Carvalho e Daniel 
Freitas (Braga)

ABC/UMinho 30
Humberto Gomes  (Emanuel Ribeiro); 
Fábio Vidrago, Hugo Rocha, Pedro 
Marques (3), Carlos Siqueira (5), 
Diogo Branquinho, Emanuel Ribeiro, 
Ricardo Pesqueira (2), Carlos Martins 
(2), Nuno Grilo (8), Nuno Rebelo (3), 
Vasco Areias, Tomás Albuquerque  
e João Pinto (7).

Treinador: Carlos Resende

Sporting 29
Ricardo Candeia (Ricardo Correia); 
Edmilson Araújo, Pedro Portela 
(4), Bruno Moreira, Sérgio Barros, 
Frankis Marzo (2), Rui Silva (2), 
Pedro Solha (11), Nuno Gonçalves 
(4), Ricardo Dias, João Antunes (3) e 
Fábio Magalhães (2)

Treinador: Frederico Santos

Marcha do marcador: 10’ (4-5); 20’ 
(8-9); 30’ (16-16);  40’ (20-18) e 50’ 
(25-25).

te um adversário dos mais 
fortes a nível nacional.

Este ABC promete.
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ANDEBOL
| Miguel Machado | 

Só a vitória interessa à equipa do
ABC/UMinho no duelo desta
noite frente ao Sporting, referen-
te à 7.ª jornada do campeonato
nacional de Andebol 1. A equipa
bracarense joga em casa e pede
aos adeptos um ambiente fantás-
tico no pavilhão Flávio Sá Leite,
pois quer regressar aos triunfos,
depois da derrota tangencial no
Dragão, para dar seguimento ao
grande início de temporada, on-
de tinha arrancado com quatro
vitórias consecutivas.

Pedro Seabra, jovem central de
21 anos, tem  sido um dos joga-
dores em destaque na equipa do
ABC/UMinho. Ambicioso, Pe-
dro Seabra acredita na vitória
frente aos ‘leões’ e não tem dú-
vidas que se os sócios e adeptos
ajudarem nas bancadas, será
mais fácil a conquista dos três
pontos.

“Vai ser mais um jogo muito
difícil, à semelhança de todos
aqueles que tivemos até agora.
Mas também se calhar muito pa-
recido com o que realizámos no
sábado, no Dragão. Sabemos
que o Sporting joga rápido, mar-
ca muitos golos em contra-ata-
que, e estou convencido que se
defendermos com a capacidade
e espírito de sacrifício que tive-
mos com o FC Porto, se conse-
guirmos evitar que eles façam
contra-ataques, podemos alcan-
çar um bom resultado”, afirmou
o jovem central, na antevisão da
partida desta noite. 

E o público pode ser determi-
nante. Seabra pede apoio massi-
vo e promete que o ABC vai dar
tudo pela conquista da vitória e
fazer mais um grande jogo.

“A equipa tem mostrado uma
maior estabilidade este ano. Já
vencemos jogos contra equipas
teoricamente mais fáceis, mas
vencemos de forma convincen-
te. No Dragão temos consciência
que fizemos um bom trabalho
mas o resultado não nos satisfaz.
Agora, jogando em nossa casa,
contra outro adversário forte,
queremos assumir o favoritismo
de vencer o jogo”, rematou.

Em termos de plantel, o técni-
co Carlos Resende tem a equipa
na máxima força. O jogo come-
ça às 21 horas, no Sá Leite, e vai
ser dirigido pela dupla de árbitro
internacionais de Braga, César
Carvalho e Daniel Freitas. 

ABC/UMinho defronta hoje
Sporting no Flávio Sá Leite
O ABC/UMINHO defronta hoje o Sporting, às 21 horas, no pavilhão Flávio Sá Leite, no jogo grande da
7.ª jornada do campeonato nacional de andebol. Equipa bracarense está num grande momento e quer
vencer os ‘leões’. Pedro Seabra, jovem central dos academistas, pede apoio massivo dos adeptos.

DR

Pedro Seabra, central do ABC, tem sido peça determinante na equipa de Carlos Resende. Ambos desejam hoje vencer o Sporting

Já são conhecidos os jogos
da 2.ª eliminatória da Taça
de Portugal de andebol,
que se vai jogar a 2 de
Novembro.  Nesta elimina-
tória, para já, entram ape-
nas três clubes minhotos,
cujo sorteio ditou: 
Fermentões-Salgueiros 
Sanjoanense-Xico A. 
Arsenal A.-Marítimo 
Os vencedores apuram-se
para os 16 avos-de-final, 
onde se irão juntar aos
clubes do Andebol 1.

Preço dos bilhetes:
- sócios do ABC e alunos
da UM têm entrada livre
mediante apresentação
dos respectivos cartões.
- sócios do Sp. Braga          
e HC Braga: 2 euros
- público em geral: 5 euros

+ mais
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Andebol
Didáxis entra a vencer Maiastars
no ‘nacional’ de juvenis femininos
No passado domingo realizou-se a primeira jornada da primeira fase do
campeonato de juvenis, em andebol. A Didáxis recebeu e venceu a equipa
do Maiastars por 27-24.  Numa reedição da final do campeonato nacional
de iniciadas da época anterior, vencido pela equipa da Maia, a Didáxis apre-
sentou-se, desta vez, mais forte. Foi um jogo muito emotivo com constante
alternância do marcador, espelhado pelo empate registado ao intervalo. 
Na segunda parte, a Didáxis entrou mais forte e conseguiu uma vantagem
de quatro golos, tendo o Maiastars empatado a 10 minutos do fim do jogo.
Na parte final, a Didáxis voltou a passar para a frente gerindo a vantagem
adquirida até ao apito final.  De realçar a moldura humana que marcou pre-
sença no pavilhão da Didáxis, tendo sido um elemento importante no apoio
e incentivo das atletas de Riba de Ave, numa prova de que o andebol tem
despertado na comunidade um crescente interesse. 
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ANDEBOL

2.ª DIVISÃO NACIONAL  
MASCULINOS

4.ª Jornada
Benfica B-Vit Setúbal               37-23
Camões-Vela Tavira                  40-24
Torreense-Marienses              23-17
Boa Hora-Sismaria                    26-21
Ílhavo-Redondo                           32-25
Gin. Sul-Benavente                   24-29
Samora C.-Alto Moinho         23-24

                                               J      V    E     D                             P
Benfica B                     4       4    0      0                          12
Vit. Setúbal                4       3    0      1                          10
Benavente                 4       3    0      1                          10
Torreense                   4       3    0      1                          10
Boa Hora                     3       3    0      0                              9
AC Sismaria              3       2    0      1                              7
Camões                        3       2    0      1                              7
Samora Correia     4       1    0      3                              6
Ílhavo                              4       1    0      3                              6
Alto Moinho             4       1    0      3                              6
Gin. Sul                           3       1    0      2                              5
Marienses                  3       1    0      2                              5
Redondo                      4       0    0      4                              4
Vela Tavira                  3       0    0      3                              3

Próxima jornada
Benfica B-Camões; Vela Tavira-
Torreense; Marienses-Samora C.;
Sismaria-Ílhavo; Redondo-Gin.
Sul; Vit. Setúbal-Benavente; Alto
Moinho-Boa Hora.
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Juve Lis afastada 
da Taça das Taças
Andebol Juve Lis perdeu os dois jogos na Turquia. Col. João
de Barros tem a segunda mão para dar a volta ao resultado

José Roque

A Juventude Desportiva do Lis
foi afastada da Taça das Taças
Feminina, após duas derrotas
frente às turcas do Muratpasa
Belediyesi SK. A Juve Lis entrou
em campo para o jogo da se-
gunda mão da segunda elimi-
natória em desvantagem, após
ter perdido no jogo da primeira
mão por 18-32. 

Na decisão, as duas equipas
voltaram a defrontar-se em An-
talya, na Turquia, com a forma-
ção da casa a entrar no jogo
com muita velocidade e a im-
por um ritmo de jogo que a
equipa portuguesa não conse-
guiu acompanhar. A diferença
ao intervalo (22-9) dificultou

ainda mais a tarefa à Juve Lis.
A segunda parte foi mais equi-
librada, mas a equipa leiriense
não conseguiu anular a dife-
rença e perdeu por 33-23.Com
nove golos, Patrícia Mendes foi
a melhor marcadora da Juve
Lis, seguida de Ana Gante com
seis golos e Francisca Marques
com cinco.

Quem também terá uma
missão difícil pela frente é o Co-
légio João de Barros que per-
deu no sábado em Gomel, na
Bielorússia, por 24-20, na pri-
meira mão da segunda elimi-
natória da Taça EHF. Quatro
golos é uma curta diferença,
que dá todas as possibilidades
ao Colégio para o jogo da se-
gunda mão, em casa, numa

partida que se vai disputar no
próximo sábado, pelas 17h00,
no Pavilhão das Meirinhas, es-
tando obrigado a ganhar por
uma diferença de cinco golos.

No jogo contra o Gomel, a
equipa bielorussa chegou ao
intervalo a ganhar por 12-7, di-
ferença que a equipa de Paulo
Félix conseguiu reduzir, du-
rante a segunda parte. No en-
tanto, o Colégio João de Barros
não evitou o regresso a Portu-
gal em desvantagem. Em Go-
mel, a melhor marcadora do
Colégio João de Barros foi
Dulce Pina, com seis golos.

O vencedor da eliminatória
já sabe que o próximo adver-
sário será o Rocasa Ace Gran
Canaria, de Espanha. |

DR

João de Barros perdeu na Bielorússia por 24-20 e no sábado discute a passagem nas Meirinhas
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PEDRO VIEIRA DA SILVA

O ABC/UMinho recebe, 
esta noite (21h00), no Pa-
vilhão Flávio Sá Leite, o 
Sporting, em partida da 
7.ª jornada do nacional 
de andebol da 1.ª Divisão. 
Pedro Seabra, central dos 
academistas, que há duas 
temporadas trocou Lisboa 
pelo Minho, acredita que a 
turma minhota tem «capa-
cidade e qualidade» para 
bater a turma leonina.

O ABC perdeu, na últi-
ma ronda, com o FC Por-
to, no Dragão Caixa, com 
alguma polémica à mistura 
(os academistas queixam-
-se, entre outros lances, 
de um ocorrido na par-
te final, em que a dupla 
de arbitragem terá trans-

«Equipa tem demonstrado
maior estabilidade esta época»

Pedro Seabra, central do ABC

PEDRO VIEIRA DA SILVA

ABC RECEBE HOJE (21H00) O SPORTING E PEDRO SEABRA ESTÁ OTIMISTA

formado uma falta a fa-
vor da equipa minhota e 
consequente expulsão de 
Tiago Rocha, dos dragões, 

em falta ofensiva de Pe-
dro Seabra).

«O jogo com o Sporting 
vai ser mais uma partida 

muito difícil, à semelhan-
ça de todos os que dispu-
támos até agora. Em mi-
nha opinião, será um jogo 
parecido com o que dispu-
támos no Dragão Caixa. O 
Sporting joga com rapidez 
e também procura marcar 
em contra-ataque. Mas, 
se defendermos como fi-
zemos na maior parte do 
tempo no último encontro 
e tivermos a mesma capa-
cidade de sacrifício, pode-
mos fazer um bom resulta-
do», destacou Pedro Sea-
bra, que assume, sem ro-
deios, o favoritismo para o 
embate com os leões.

Na véspera, Carlos Resen-
de tinha pedido o apoio dos 
adeptos. Pedro Seabra ali-
nha pelo mesmo diapasão, 
considerando que as boas 

exibições e resultados con-
seguidos até agora podem 
trazer mais gente ao pavi-
lhão que muitos apelidam 
de catedral do andebol.

«A equipa tem mostra-
do, esta temporada, uma 
maior estabilidade. Ven-
cemos as partidas que, em 
teoria, éramos favoritos, 
mas de forma convincen-
te. No Dragão fizemos um 
bom trabalho mas o resul-
tado não satisfez. Agora va-
mos jogar em casa e que-
remos vencer. Temos de 
nos assumir como favo-
ritos e tudo faremos para 
vencer o Sporting», finali-
za Pedro Seabra.

O ABC soma 13 pontos, 
menos três que o Spor-
ting, mas tem um jogo 
em atraso.
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• Andebol: ABC recebe hoje Sporting
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ABC recebe 
hoje Sporting
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TAÇA DE PORTUGAL

Arsenal 
da Devesa 
recebe 
Marítimo

O Arsenal da Devesa, 
que este ano fez a sua 
estreia no andebol, 
recebe o Marítimo, na 
segunda eliminatória da 
Taça de Portugal da mo-
dalidade, a disputar no 
dia 2 de novembro.

Recorde-se que tam-
bem na primeira eli-
minatória o conjunto 
bracarense jogou em 
casa (Sá Leite) frente ao 
Lusitanos, a quem afas-
tou da competição.

O sorteio realizou-se 
ontem, na sede da Fe-
deração, e ditou ainda 
os seguintes jogos para 
a zona 1:

Fermentões-Salguei-
ros, Santana-Académi-
co, Sanjoanense-Xico 
Andebol, S. Bernardo-
-Amarante, Santo Tirso-
-Estarreja, Gaia-Infesta 
e  Oleiros-S. Mamede.
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ANDEBOL  Por 27-29

CDC Oleiros
derrotado
em casa

Jogo intenso, mas com o
Oleiros a revelar algumas
falhas de concentração
nos minutos finais, aca-
bando por perder o jogo
frente ao Marítimo 27-29
a contar para a II Divisão
Nacional.

Foi um jogo equilibrado
e intenso de início ao fim
em que a maior diferença
de golos chegou aos cinco
tentos de vantagem para
a equipa da casa. A pri-
meira parte foi bem conse-
guida em termos ofensi-
vos e defensivos por parte
do CDC Oleiros  o que con-
sequentemente se tradu-

ziu numa vantagem de
dois golos no final da pri-
meira parte. Ao intervalo
o resultado era 14-12.

No início da segunda
parte, o jogo continuou
num ritmo intenso, mas
ao longo do tempo os olei-
renses foram quebrando,
quer a nível físico quer a
nível psicológico, até que
depois de algumas exclu-
sões do CS Marítimo con-
seguiu dar a volta ao mar-
cador. No entanto, o jogo
terminou com a derrota do
CDC Oleiros frente ao CS
Marítimo, com o resultado
final de 27-29.
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ANdebOl – cAMPeONAtO NAciONAl

Sporting da Horta cai no Dragão
g O Sporting Clube da Horta jogou na passa-
da quarta-feira em casa dos campeões nacio-
nais. O Porto revelou a sua superioridade
desde cedo causando muitas dificuldades aos
insulares que ao intervalo já perdiam por
17-10. No final da partida o marcador assina-
lava 31-18 a favor da equipa da casa.

Neste momento o Porto alcançou já o topo
da tabela, com 13 pontos em cinco jogos, em
igualdade com Sporting e Águas Santas. O
Sporting da Horta é sétimo, com 7 pontos em
três jogos.

O AbC braga é quarto (12 pontos), seguido
do benfica (11). No entanto o Águas tem um
jogo a menos que as águias, que somam já

cinco encontros. O Madeira SAD é sexto, com
8 pontos em quatro jogos, e o Fafe ocupa a
oitava posição, com os mesmos pontos que o
SCH mas com um jogo a mais.

Passos Manuel e iSMAi ocupam a nona e
décima posições, ambos com 6 pontos em

quatro jogos. No fim da tabela, belenenses e
Avanca, com 4 pontos em quatro jogos.

O calendário não foi gentil com a equipa de
Filipe Duque, para quem o início de outubro
não podia ser mais infernal: depois de enfren-
tar os campeões em título, o SCH tem este
sábado outro encontro que promete dificulda-
des, com uma deslocação a casa do Sporting
de Portugal. O jogo está agendado para as
16h30 (hora dos Açores), no pavilhão António
Feliciano bastos, em Loures.

Com menos de uma semana de descanso, os
insulares têm pela frente o benfica, com jogo
na Luz marcado para terça-feira, 8 de outubro,
às 19h30 (hora dos Açores).                    MP

DR
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A Agenda Cultural 
para o mês de Outubro, 
tem já definidas algumas 
das actividades religiosas, 
desportivas e culturais 
que vão decorrer no con-
celho de Vouzela.

Festas religiosas
No mês de Maria, as 

festas religiosas iniciam-
-se no domingo, dia 6, 
sendo a primeira a Fes-
ta de Nossa Senhora do 
Rosário, às 09h00, em 
Paços de Vilharigues e, às 
11h30, em Ventosa.

No mesmo dia, pelas 
15h30, Festa dos Ani-
mais, em Adside, fregue-
sia de Campia.

A partir das 20h00, 
Mini-concerto juvenil 
alusivo ao início do ano 
catequético, em Moçâ-
medes, freguesia de S. 
Miguel do Mato.

Pelas 21h00, Vigília 
em honra do Padroeiro 
Arcanjo S. Miguel, com 
a presença dos andores 
dos padroeiros de todas 
as localidades, em Queirã.

No dia 12, cerca das 

Agenda Cultural de Outubro
20h30, Missa e Procissão 
de Velas em honra de 
Nossa Senhora do Rosário 
e de Fátima, em Igarei, 
freguesia de Queirã.

No dia 13, às 09h00, 
em Moçâmedes e, às 
10h00, em Figueiredo 
das Donas, Festa de Nossa 
Senhora do Rosário.

Ainda no dia 13, a 
partir das 18h30, Festa de 
Nossa Senhora de Fátima, 
em Fataunços.

Desporto
Em Outubro dá-se iní-

cio ao programa «Despor-
to não tem Idade» com 
Ginástica de Manutenção 
e Hidroginástica para os 
seniores do concelho, 
numa organização do Mu-
nicípio de Vouzela.

Outubro é também o 
mês do início do Campe-
onato da 1.ª Divisão da 
Associação de Futebol 
de Viseu, no qual partici-
pam as equipas do Grupo 
Desportivo de Campia e 
de «Os Vouzelenses» que 
disputam a Zona Norte.

Os jogos arrancam no 

dia 13 com o Campia a 
receber o GCD Os Ceirei-
ros, às 15h00, no Parque 
Desportivo de Campia.

No mesmo dia a equipa 
de Juniores C Norte de Os 
Vouzelenses recebe o CD 
Cinfães, pelas 10h30, no 
Parque Municipal das Chãs.

No dia 20, será a vez 
dos Juniores B Norte de 
Os Vouzelenses recebe-
rem o CDR Moimenta 
Beira, às 10h30, no Par-
que Municipal das Chãs.

No mesmo dia, a equi-
pa sénior de Os Vouzelen-
ses recebe o GDC Roriz, a 
partir das 15h00, no Par-
que Desportivo das Chãs.

No dia 27, os seniores 
do Campia jogam com a 
Gente Nave APS Alvi-
te, às 15h00, no Parque 
Desportivo de Campia e, 
à mesma hora, Os Vou-
zelenses defrontam o SC 
Lamego, no Parque Des-
portivo das Chãs.

No dia 23, a Pisci-
na Municipal de Vou-
zela vai ser palco, cerca 
das 15h00, para a Prova 
de Natação do Circuito 

Municipal de Escolas de 
Natação, numa organi-
zação dos Municípios de 
Vouzela e de Mangualde.

Já no dia 24, o Pa-
vilhão Gimnodesporti-
vo de Vouzela, acolhe o 
Andebol Festand, numa 
organização da Associa-
ção Social, Cultural e 
Desportiva de S. Miguel 
do Mato, com o apoio da 
Câmara de Vouzela.

Ensino
Nos dias 14 e 15, a 

Escola Básica de Campia, 
com o apoio do Centro 
de Saúde de Vouzela, 
promove uma sessão de 
informação sobre «A im-
portância de uma alimen-
tação saudável para a 
promoção da diabetes» 
para o 1.º ciclo e Jardim-
-de-Infância de Cambra e 
Mogueirães.

No dia 16, o Agru-
pamento de Escolas de 
Vouzela desenvolve as 
actividades comemora-
tivas do Dia Mundial da 
Alimentação e o Hastear 
da Bandeira Eco – Escola.
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