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Mais clássicos
nas amadoras
MODALIDADES. Benfica
e FC Porto jogam
amanhã, às 20h00,
no Pavilhão Império
Bonança, na Luz, na sex-
ta jornada do nacional de
hóquei em patins. No do-
mingo, às 17h00, águias
e dragões voltam a
defrontar-se, mas no na-
cional de andebol.
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Benfica-FC Porto defrontam-se em hóquei e andebol

Há clássicos na luz
Os dois treinadores 
«encarnados» esperam 
derrotar o rival que é 
campeão nacional em 
ambas as modalidades.            

O Pavilhão da Luz vai ser palco 
de mais dois clássicos neste fim de 
semana, entre Benfica e FC Por-
to, para além do jogo de futebol. 
No sábado (20 horas) disputa-se 
o jogo de hóquei em patins e no 
domingo joga-se a partida de an-
debol (17 horas).Os treinadores 
das duas modalidades do Benfica 
acreditam que podem derrotar o 
rival, campeão nas duas modalida-
des. “Este é um momento impor-
tante. O FC Porto tem dominado 
o campeonato nos últimos anos, 
mas agora vem a casa do Benfica 
e nós queremos ganhar o jogo. 
O FC Porto virá a Lisboa com a 
intenção de não perder, pois sabe 
que a segunda volta lhe será favo-

rável”, disse Luís Sénica, treinador 
da equipa de hóquei em patins do 
Benfica, em declarações à Benfica 
TV, que ainda não sabe de poderá 
contar com João Rodrigues, que 
tem treinado com limitações. 

Por seu lado, o treinador de an-
debol, José António Silva, consi-
dera que o Benfica tem condições 
para derrotar o atual líder do cam-
peonato e bicampeão nacional, 
desvalorizando as duas semanas 
sem competição que as duas equi-
pas enfrentaram. “A nossa equipa 
está bem e tem condições para 
vencer qualquer adversário. Es-
tamos sem competir há duas se-
manas, mas o FC Porto está nas 
mesmas condições que nós”, disse 
o técnico, também em declarações 
à Benfica TV. 

O Benfica ocupa o segundo lu-
gar no campeonato de andebol, 
com menos dois pontos que os 
«dragões», e em caso de triunfo 
pode desalojar o campeão nacional 
do topo da tabela classificativa.                  

Segundo duelo. Benfica e FC Porto voltam a encontrar-se  
depois do jogo da Supertaça ganho pelos «encarnados»          
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Académica personalizada
regressa às vitórias
Na recepção ao Albicastrense, os estudantes foram sempre 
superiores, nomeadamente na primeira parte, construindo 
um resultado que não deixou margem para dúvidas
� A interrupção do campeonato
fez bem à Académica. Diante do
sempre complicado Albicas-
trense – o ano passado lutou
pela subida ao escalão secundá-
rio - a equipa de andebol estu-
dantil ganhou de forma clara
(35-26), contribuindo (e muito!) a
boa primeira parte, finda a qual
já triunfavam por nove golos de
diferença (19-10).

É um facto que o conjunto de
Castelo Branco não atravessa
um bom momento e não conta
com algumas das unidades da
época anterior, mas isso não ser-
ve de desculpa, até porque a pró-
pria turma de Coimbra também
sofreu algumas alterações em
relação ao ano transacto. 

Orientada por Horácio Poia-
res, a Académica marcou indivi-
dualmente, desde início, o me-
lhor jogador adversário (Luís
Gama), decisão que se revelou
acertadíssima. A defesa funcio-
nou e foram vários os contra-
ataques que permitiram aos
anfitriões distanciarem-se no
marcador, embora no ataque
organizado também tenham
encontrado, diversas vezes, o
caminho do golo.

Após o intervalo, a suprema-
cia academista manteve-se com
o resultado a chegar aos 13 golos
de diferença, no entanto, na par-
te final, os donos da casa baixa-

ram o ritmo e permitiram uma
ligeira recuperação do antago-
nista, mas que nunca colocou
em causa a vitória.

Triunfo na secretaria
faz subir na tabela
E a semana acabou por ser ainda
mais positiva para a equipa
sénior masculina. Isto porque o
Conselho de Disciplina da Fede-
ração de Andebol de Portugal
decidiu atribuir a vitória por 15-
0 aos estudantes no encontro da

4.a jornada, que, dentro das qua-
tro linhas, haviam perdido 30-31
frente ao Ac. Viseu. A decisão
estará relacionada com a incor-
recta inscrição de dois jogadores
da formação viseense. Deste
modo, os estudantes mantêm a
invencibilidade caseira, algo que
dura desde 19 de Dezembro de
2009, portanto há mais de 10
meses.

Esta alteração de resultado
teve, como é óbvio, reflexos na
tabela classificativa da Zona
Centro do Nacional da 3.a Divi-
são, uma vez que a Académica é
agora 6.a classificada a apenas
três pontos das duas equipas
que ocupam o 2.o posto (1.o Maio

e Samora Correia). De resto, os
estudantes, no sábado, têm
reservada uma deslocação, pre-
cisamente, ao Ribatejo.

Equipa feminina
sofre pesada derrota
Entretanto, a equipa sénior
feminina da Académica, que
compete no escalão máximo da
modalidade, continua em maré
negativa, tendo, no último sá-
bado, sofrido um pesado desai-
re (5-49) na recepção ao Colégio
João de Barros. Agora segue-se
nova partida como visitada,
diante do 1.o Maio, na qual as
estudantes vão tentar estrear-
se a vencer. l
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SENIORES MASCULINOS

3.ª DIVISÃO
ZONA CENTRO
Académica – Albicastrense 35-26
1.º Maio – Samora Correia 33-26
Benavente – Batalha 28-26
NDA Pombal – Ass. 20Km Almeirim 21-23
Ac. Viseu - Tondela 30-30

J V E  D  M-S P
Benavente 6 5 0 1 167-157 16 

1.º Maio 5 4 1 0 134-93 14 

Samora Correia 6 4 0 2 188-185 14 

ABC Nelas 5 3 0 2 150-149 11 

Tondela 6 2 1 3 152-147 11 

Académica 5 3 0 2 129-111 11 

A. 20Km Almeirim5 3 0 2 112-122 10 

NDA Pombal 6 2 0 4 166-176 10 

Batalha 5 1 0 4 143-146 7 

Albicastrense 6 0 1 5 154-178 7 

Ac. Viseu 5 1 1 3 88-119 6 

Próxima jornada
ABC Nelas - NDA Pombal; Ass. 20Km Almei-
rim – Benavente;  Tondela – 1.º Maio; Samo-
ra Correia – Académica; Batalha – Ac. Viseu

SENIORES FEMININOS

1.ª DIVISÃO
ZONA SUL
1.º Maio – Madeira SAD 10-38
Gil Eanes - CS Madeira adiado
Porto Salvo – Juve Lis 23-31
Académica – Col. João Barros 5-49
Assomada – Passos Manuel 34-28

J V E D M-S P
Madeira SAD 7 7 0 0 275-116 21 

CS Madeira 7 5 0 2 265-162 17

Juve Lis 7 5 0 2 214-141 17 

Gil Eanes 6 5 0 1 200-121 16 

Col. João Barros 6 4 0 2 194-124 14 

Porto Salvo 7 3 0 4 151-180 13 

Assomada 7 3 0 4 149-217 12

Passos Manuel 6 2 0 4 156-225 10

Académica 8 0 0 8 112-306 8

1.º Maio 7 0 0 7 107-231 7 

Próxima jornada
Madeira SAD – Assomada; CS Madeira -
Juve Lis; Passos Manuel - Gil Eanes; Aca-
démica – 1.º Maio; Col. João Barros - Porto
Salvo

JUVENIS FEMININOS

CAMPEONATO NACIONAL
ZONA 5
1.º Maio – Fuas Roupinho 28-12
Juve Lis – Cister 40-21
JAC Alcanena – Académica 77-1

J V E D M-S P
JAC Alcanena 2 2 0 0 130-14 6

Fuas Roupinho 2 1 0 1 36-37 4 

Cister 2 1 0 1 48-56 4 

Juve Lis 1 1 0 0 40-21 3

1.º Maio 1 1 0 0 28-12 3 

Académica 2 0 0 2 10 -101 2

BC Branco 1 0 0 1 16-27 1

Batalha 1 0 0 1 13-53 1 

Próxima jornada
Cister – 1.º Maio; Fuas Roupinho - JAC Alcane-
na; Batalha - Juve Lis; Académica - BC Branco

INICIADOS MASCULINOS

2.ª DIVISÃO
ZONA 4
Académica – 1.º Maio adiado
CAIC – NDA Pombal 33-22
Albicastrense – Cister 9-23

J V E D M-S P
Cister 1 1 0 0 23-9 3 

CAIC 1 1 0 0 33-22 3 

NDA Pombal 1 0 0 1 22-33 1 

Albicastrense 1 0 0 1 9-23 1 

Juve Lis 0 0 0 0 00-00 0

1.º Maio 0 0 0 0 00-00 0

Académica 0 0 0 0 00-00 0

Próxima jornada
Juve Lis – CAIC; Cister – Académica; NDA
Pombal - Albicastrens

A ACADÉMICA obteve um importante triunfo no campeonato
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Por utilização irregular de dois atletas

Federação atribui duas derrotas
à equipa de andebol do Académico
A Federação de Andebol 
de Portugal atribuiu 
duas derrotas por 15-0 
à equipa do Académico,
curiosamente em jogos
que esta tinha vencido. 
A razão de tal medida
prende-se com a utilização
irregular de dois atletas

PAULO CARDANTAS / SILVINO CARDOSO

A inclusão irregular, nas
fichas de jogo, de dois atletas
juniores, nas partidas contra o
SIR 1.º de Maio e Académica de
Coimbra, levou a FAP a atribuir
duas derrotas por 15-0 à equipa
do Académico de Viseu que,
curiosamente, vencera essas
partidas. Resultado: a equipa
comandada por João José caiu
para o último lugar da tabela
classificativa.

A situação, porém, não vai
ficar por aqui, uma vez que os
dirigentes academistas preten-
dem recorrer da sentença apli-
cada por, supostamente, a
informação sobre a legalidade
da utilização dos referidos atle-
tas ter sido confirmada pelos
serviços da FAP, via telefone.

"Assumo as responsabili-
dades de ter aceite a informação
dada, administrativamente, por
um elemento da Federação a
dizer que a inscrição do Fábio
Lameiras e João Marques, esta-

va bem", explicou ontem ao
Diário de Viseu, o treinador
João José Marques, lamentando
o facto de não ter confirmado
essa informação no portal da
FAP.

Só aquando do jogo da Taça
de Portugal, frente ao Feirense,
os responsáveis do Académico
se deram conta da situação. "Só
quando o árbitro nos pediu os
elementos constantes do referi-
do portal, nos apercebemos que
havia algo de anormal", acres-
centou.

João José Marques adiantou
que o clube irá recorrer para o
Conselho de Justiça da FAP,

órgão ao qual apresentará uma
exposição de todo o processo.

O técnico é peremptório:
"Acredito que não vamos per -
der os dois jogos e que a situa -
ção vai ser reparada".

Equipa afectada
A situação levou, como já

referimos, à queda, abrupta, da
equipa na tabela classificativa.
"O caso abalou a equipa e isso
esteve patente no jogo do últi-
mo sábado, contra o Tondela
Andebol Clube, o qual empatá-
mos, mas que em situação nor-
mal, ganharíamos", salientou.

A subida de divisão - objecti-

vo delineado para a presente
época -, fica, assim, mais difícil
de atingir, mas o treinador acad-
emista não deita a toalha ao
tapete. "Ainda não estamos fora
da corrida e vamos fazer tudo
para o conseguir. Perdemos seis
pontos que teremos de
arrecadar já nos próximos jogos
e conseguir vitórias em, pratica-
mente, todos os jogos da 1.ª fase.
A manutenção vai ser con-
seguida sem grande dificuldade,
mas o que queremos, de facto, é
a subida à 2.ª Divisão Nacional e
não vai ser os eventuais seis
pontos perdidos que nos vão
fazer parar", garantiu.

Académico venceu os dois jogos em campo, mas acabou por perdê-los na secretaria
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ANDEBOL P3

Académico perde dois
jogos na “secretaria”
Utilização irregular de dois atletas juniores levou Federação de Andebol 

de Portugal a aplicar duas derrotas por 15-0, em jogos ganhos em campo
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Andebol: Taça de Portugal

AC Fafe visita Ginásio do Sul
O AC Fafe visita o Ginásio 

do Sul nos dezasseis-avos-de 
-final da Taça de Portugal de 
seniores masculinos, ditou o 
sorteio realizado ontem na 
sede da Federação de Ande-
bol de Portugal. 

O Ginásio de Santo Tirso re-
cebe o CS Marítimo, enquanto 
o Avanca mede forças, fora de 
portas, com a ADA Maia ISMAI, 
enquanto o Sismaria recebe o 
Vitória de Setúbal.

Os jogos estão agendados 
para o próximo dia 1 de De-

zembro.
O que ditou o sorteio: San-

to Tirso - Marítimo, Ginásio do 
Sul - AC Fafe, Ismai-Avanca e 
Sismaria - Vitória.

Aos vencedores desta elimi-
natória vão juntar-se, nos oi-
tavos-de-final, os doze clubes 
da primeira divisão, que nes-
ta fase darão início à partici-
pação na prova.

O sorteio dos 1/8 final já 
está marcado para o próxi-
mo dia 16 de Novembro, pe-
las 17h00.

Equipas 
portuguesas 
já definiram 
calendário

As seis equipas masculinas 
portuguesas que no mês de 
Novembro entram em acção 
nas diversas competições eu-
ropeias de clubes já viram de-
finidos os calendários defini-
tivos dos jogos, com a parti-
cularidade de apenas o Ma-
deira SAD realizar os jogos 
em situação ‘normal’, ou seja, 
um jogo em casa e outro fora 

de portas.
Assim, na Taça EHF, o FC 

Porto disputa no Dragão Cai-
xa ambos os jogos da terceira 
eliminatória, frente aos húnga-
ros do Dunaferr SE, nos dias 
26 (19h30) e 28 de Novembro 
(17h00, RTP 2). 

A outra equipa portugue-
sa que disputa esta pro-
va, o Madeira SAD, come-
ça por defrontar no Fun-
chal, no dia 21 de Novem-
bro (17h00.) os austríacos 
do A1 Bregenz, deslocan-

do-se depois à Áustria onde 
joga no dia 27 de Novem-
bro (19h00).

Na Taça das Taças, o Xico 
Andebol disputa os dois jo-
gos da terceira eliminatória 
em Guimarães, nos dias 26 e 
27 de Novembro, ambos às 
21h30, frente ao HC Lovecen, 
do Montenegro.

Quanto à Challenge Cup, 
vai contar com a presença de 
três formações lusas. O Spor-
ting, detentor do troféu, dis-
puta os dois jogos na Ucrânia, 

frente ao HC Polytechnik, nos 
dias 20 (19h00) e 21 de No-
vembro (18h00).

O ABC de Braga também 
realiza os dois jogos fora de 
portas. Os bracarenses vão 
à Sérvia, defrontar o Radni-
ciki Kragujevac, nos dias 19 
e 20 de Novembro, ambos 
às 19h00

Finalmente, o Benfica re-
cebe em Lisboa, nos dias 27 
(18h00) e 28 de Novembro 
(16h00), os romenos do CSA 
Steaua Bucareste.
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Andebol - 1/16 avos de final da Taça de Portugal

Marítimo desloca-se a Santo Tirso
O sorteio dos 1/16 avos de final

da Taça de Portugal, em andebol
masculino, ontem realizado, deter-
minou que o CS Marítimo defronte
GC Santo Tirso. Os verde-rubros,
orientados por Marco Freitas (na
foto), que já ultrapassaram três
eliminatórias desta competição,
deslocam-se, assim, a Santo Tirso,

num jogo marcado para o próximo
dia 1 de Dezembro.

Actualmente a liderar a Zona Sul
da II Divisão, só com vitórias, os
maritimistas vão enfrentar o último
classificado da Zona Norte, da
mesma divisão, com uma vitória e
cinco derrotas nos seis jogos efec-
tuados. 7
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Andebol - 3.ª Eliminatória da Taça de Portugal masculina

Marítimo sem oposição
está nos 16 avos-de-final
Em jogo referente à 3.ª eliminatória
da Taça de Portugal de Andebol
masculino, o Marítimo recebe e
venceu, ontem, em Santo António, o
Zona Azul, de Beja, por 33-27, pelo
que passou aos 16 avos-de-final da
Taça de Portugal.

Texto: Carlos Jorge • Foto: JM

A
Marítimo e Zona Azul, de
Beja, protagonizaram um

jogo com duas partes distintas. Na
1.ª, o domínio foi da equipa de
Marco Freitas, mas na 2.ª metade a
equipa visitante equilibrou, embora
sem conseguir colocar em perigo a
vitória dos “verde-rubros”. Com
uma boa entrada no jogo, os insu-
lares desde cedo se colocaram na
frente do marcador, conseguindo
uma vantagem confortável, de
modo a não se deixar surpreender
pelo adversário. Com uma boa
postura defensiva, que esteve na
base da recuperação da bola,
partindo dessa situação para o
contra-ataque, os madeirenses
foram se distanciando no marcador
e, ao intervalo, já venciam por seis
bola de diferença (15-9).

Na 2.ª metade, a formação do
Zona Azul equilibrou o jogo e os
golos sucederam-se quer numa

quer noutra baliza, mas com os
maritimistas a conseguirem gerir a
vantagem trazida do 1.º tempo. Tal
acabou por ser suficiente para
passar à eliminatória seguinte da
Taça de Portugal (os 16 avos-de-
final). O parcial na 2.ª parte do jogo
registou uma igualdade a 18 bolas,

que é elucidativo do equilíbrio veri-
ficado nos últimos 30 minutos.

No Pavilhão do Marítimo, sob a
arbitragem de Gonçalo Aveiro e
Paulo Silva, os “verde-rubros”
jogaram e marcaram por: Tiago
Rodrigues, Jorge Bettencourt, João
Teixeira (5), Rui Santos, Miguel

Moreira (2) José França (1), Sérgio
Andrade (5), Bruno Nunes (4), José
Castro (1), Márcio Abreu (7),
António Franco (2) José Castro (2),
Diogo Gomes (2) e Paulo Moura
(2). Na equipa que viajou de Beja
merecem destaque Tiago Pereira (6
golos) e Luís Moreira (5). 7

A Ontem, em Santo António, os madeirenses afastaram o Zona Azul, de Beja, por 33-27.
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 A História dos Caixeiros torcerá certamente o na-
riz aos resultados obtidos no passado fim-de-semana:
também ao nível do andebol a sorte não foi compincha
dos escalabitanos, que baquearam nos dois desafios res-
peitantes a campeonatos nacionais.

Os juvenis, privados de alguns atletas influentes (re-
sultado das “mazelas” provocadas pela sessão de sel-
vajaria do encontro transacto), foram impotentes para
encontrar vistas largas para a vitória a partir da Torre
da Marinha, caindo aos pés do Torreense por 24-42.
Amanhã, sábado, às 14h30, haverá oportunidade para
emendar a mão, diante do Benavente.

No escalão infantil, nota para a entrada com a mão
esquerda no respectivo campeonato, apesar da réplica
desavergonhada diante da experiente formação do Sal-
vaterrense: 19-25. SF

Andebol

(Ande)bolas para isto!
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Callidas Clube, 23 � Afifense, 28
Local: Pavilhão Municipal de Vizela
Árbitros: Rui Moreira e Miguel Mota
Callidas: Carlos Ribeiro, Luís Abreu (4), Luís Pacheco (3),
João Lemos (8), Daniel Cunha (5), Rui Ferreira (2) e Bruno
Martins. Jogaram ainda: Flávio Ferreira, João Ribeiro,
Hélder Silva (1) e Henrique Sousa.
Treinador: Joel Silva
Afifense: Diogo Fontes, Tiago Cambão, Diogo Cunha (5),
Eduardo Araújo (10), João Cunha (1), João Alves (4) e João
Afonso. Jogaram ainda: Carlos Ribeiro, João Ferreira (4),
Marcos Sousa (1), José Moreno, João Bastos (3), Diogo
Alves e Manuel Alves.
Treinador: João Oliveira

TEXTO: M. SÉRGIO VINAGRE

VIZELENSES AINDA
ESTÃO �VERDES�

Andebol - Torneio de Abertura de Iniciados

A equipa de iniciados do
Callidas Clube fez um bom
jogo, dentro das suas capaci-
dades, perante um adversário
que revelou-se superior. No
entanto, é bom lembrar que o
Afifense foi vice-campeão
nacional no escalão anterior
(infantis), no ano passado,
basicamente com o mesmo
grupo de trabalho que apre-
sentou, no sábado passado,
em Vizela. O Afifense foi a
equipa mais consistente e
mais equilibrada, enquanto
os vizelenses mostraram
menos capacidade técnica
individual e acumularam
erros ao nível da concentra-
ção e transporte de bola (com
muitas faltas tipo “passos”).
A equipa de arbitragem
complicou um pouco,
parando o jogo várias vezes
e exigindo demasiado rigor
no local exacto da marcação
das faltas, evitando muitas
saídas rápidas em contra-
ataque após perdas de bola
dos vianenses.

O Callidas esteve a ven-
cer 2-0 nos primeiros minutos
do jogo, mas aos 7’ o
encontro já estava empatado
(3-3). O desafio manteve-se
equilibrado e, só a cinco
minutos do final da primeira
parte, o Callidas conseguiu
passar, novamente, para a
frente do marcador (8-7),
atingindo-se o intervalo com
o resultado igualado (10-10).

Na segunda metade, o
Afifense conseguiu manter
uma vantagem média de
dois/três golos sobre a equi-
pa da casa. A maior diferença
no marcador aconteceu aos
25’ (20-26), numa altura em
que os vizelenses dispu-
nham apenas de quatro
jogadores de campo, por
causa de exclusões momen-
tâneas (2’) de atletas.

Notou-se ainda no
Callidas a falta de um pivô
em condições (aliás, a equipa
não ganhou um único livre
de sete metros); ao mesmo
tempo, pareceu-me que ter
colocado Luís Abreu a
“ponta” foi um desperdício,
considerando que ele poderá
ser um bom central; de resto,

os quatro golos que marcou
foram obtidos na zona frontal
da área adversária e nenhum
a partir do seu posiciona-
mento táctico. João Lemos
foi o rematador de serviço,
particularmente em meia
distância, com bons resulta-
dos, embora tenha ficado um
pouco trapalhão na segunda
parte. Obviamente, a margem
de progressão dos atletas
vizelenses é enorme, pelo que
se espera que, no decorrer da
época, aperfeiçoem o seu
andebol. Certamente, se
forem disciplinados e com
presença assídua nos
treinos, chegarão “lá”.

A palavra dos treinadores
Joel Silva: “Um jogo típi-

co de início de temporada [foi
o terceiro], embora a nossa
equipa já tenha mostrado
algumas melhorias. Mantêm-
se erros técnicos, normais
nestas etapas de formação.
A equipa é bastante hetero-
génea, com atletas que jogam
há quatro anos e outros há
quatro dias. Sentimos tam-
bém a falta de três jogadores
que estão lesionados, mas
não há nada a opor à vitória
do nosso adversário.”

João Oliveira: “ As duas
equipas bateram-se bem,
mas nós conseguimos
superiorizar-nos, com melhor
organização, ao nosso
adversário. Foi uma vitória
justa da nossa equipa.”

Outros resultados
Nacional de Juvenis (II Div.)
* Caminha, 32 - Callidas, 29
Nacional de Infantis
* Callidas “B”, 23 - Moreira
AC, 17

João Lemos
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