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ANDEBOL

> ABC/UMinho desinspirado/desastrado na finalização... falha assalto ao 4.º lugar e compromete objectivo.

FASE FINALGUARDA-REDES DO ÁGUAS SANTAS BRILHOU NO FLÁVIO SÁ LEITE

> miguel machado

Depois de quatro derrotas segui-
das, o ABC jogava ontem, em
casa, uma cartada decisiva na lu-
ta pelo quarto lugar do campeo-
nato, na fase final do Grupo A,
mas o ás de triunfo da partida,
afinal, estava escondido na man-
ga do Águas Santas...  Não é que
o veterano guardião dos maiatos
sabia o abecedário dos minhotos
todo de cor e salteado! António
Campos rubricou uma exibição
monstruosa entre os postes, no
pavilhão Flávio Sá Leite, para
desespero da equipa de Carlos
Resende, parando inúmeros ata-
ques do ABC e até livres direc-
tos. Depois, a qualidade ofensi-
va do Águas Santas tratou, tam-
bém, de resolver a contenda,
com Pedro Cruz demolidor, com
oito golos, a fazer a diferença. 

Do lado do ABC, o experiente
Luís Bogas também  respondeu
com oito tentos, Sarmento com
quatro, mas o restante ataque
dos bracarenses teve uma tarde

desastrada, com inúmeras falhas
clamorosas na cara de Campos.

A factura foi a indesejada: uma
derrota, a quinta seguida nesta
fase final, e o objectivo do quar-
to lugar comprometido.

Durante o jogo, Resende, com
time-out ainda tentou reorgani-

zar as hostes, e na segunda parte
a equipa do ABC ainda chegou a
recuperar de uma desvantagem
de oito golos (14-22) para três
(20-23), também com Bruno
Dias em bom plano na baliza
minhota, mas do outro lado
Campos foi enorme até ao fim...

Campos sabia o ABC de cor e salteado
Obrigado a vencer o jogo, para não deixar fugir o Águas Santas na luta pelo quarto lugar do campeonato, o ABC
falhou ontem a missão, em casa, e averbou a quinta derrota consecutiva na fase final do Grupo A. Veterano guar-
da-redes dos maiatos, António Campos, foi o herói da partida ao defender tudo o que lhe aparecia pela frente!

ABC/UMINHO  241 

Humberto Gomes e Bruno Dias (GR’s),
José Rolo (1), Fábio Antunes (2), Hugo
Rocha (1), Pedro Marques (2), João
Santos, Sérgio Canico (3), Miguel
Sarmento (4), Ricardo Pesqueira (1),
Carlos Martins, José Costa (1), José
Coelho, Luis Bogas (8), N. Rebelo (1) e
Virgilio Pereira.
Treinador: Carlos Resende

ÁGUAS SANTAS  271 

António Campos (GR), João Baltazar,
Francisco Fontes, Jorge Sousa (1), Joel
Rodrigues (3), Pedro Cruz (8), Nuno
Fernandes (3), Mário Lourenço, Eduardo
Salgado (2), Daniel Paiva, Bosko Bjela-
novic (4), Edmilson, Juan Couto (4),
M.Oliveira, M. Sousa (1) e A. Lopes (1).
Treinador: Paulo Faria

Pavi lhão Flávio Sá Leite
Árbi t ros:  Tiago Monteiro e A. Trinca
Intervalo: 11-15
Marcha do marcador: 4-4 (10m);
8-8 (20m); 11-15 (30m); 14-20 (40m);
20-23 (50m) e 24-27 (60m).

lll

“Este jogo era decisivo
para chegarmos ao 4.º lu-
gar, pois ganhando ficava-
mos numa posição interes-
sante para lutar com o
Águas Santas por esse ob-
jectivo. A verdade é que
não ganhamos e nem pos-
so dizer que tenhamos jo-
gado mal, porque a verda-
de é que construímos 15
ou 16 ocasiões para con-
cretizar em frente ao guar-
da-redes. Foi um jogo onde
um jogador destruiu a nos-
sa defesa, e um guarda-re-
des destruiu todo o nosso
ataque. Que posso mais
dizer? Num jogo destes,
não posso perder um duelo
contra um guarda-redes...”

Carlos Resende 
(treinador do ABC/UMinho)

lll

“É uma vitória indiscutível do Águas Santas. Fomos cla-
ramente a melhor equipa, embora tenhamos tido dificul-
dades contra uma defesa ‘não tradicional’ que uma
equipa utiliza, em último recurso, quando está a perder.
Mas, neste jogo, o que me preocupa mais como braca-
rense, como adepto do ABC, foi a ausência de público
num jogo desta importância para o clube. Como treinador
do Águas Santas foi bom para nós, consolidamos o quar-
to lugar e estamos na ‘final four’ da Taça de Portugal.”

Paulo Faria (treinador do Águas Santas)

ROSA SANTOS

Luís Bogas ainda marcou oito golos para o ABC frente ao Águas Santas
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ANDEBOL>>22

ABC/UMinho perde e
compromete quarto lugar 
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Xico Andebol empata com Belenenses
e AC Fafe derrotado pelo Madeira SAD
No grupo B da fase final do campeonato nacional de Andebol 1, os
vimaranenses empataram, ontem, em casa, a 32 golos, com o Bele-
nenses, na 5.ª jornada e última da primeira volta. Com este resultado o
Xico segue na terceira posição, com 26 pontos, menos cinco que o
clube do Restelo, e menos sete pontos que o líder Madeira SAD que
ganhou ontem, em Fafe, por 28-27. No outro jogo, o Avanca foi vencer
ao Camões, por 24-19.
A primeira volta da fase final do nacional de andebol fica hoje completa
com o jogo entre o  FC Porto e Sp. Horta (18 horas) do Grupo A, da luta
pelo título, onde os dragões podem assumir a liderança em caso de
vitória face à derrota do Benfica no dérbi com o Sporting, por 25-28.
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ANDEBOL: GRUPO B

Madeira SAD vence em Fafe
O Madeira SAD venceu ontem o AC Fafe, por 28-27 

em partida a contar para a 5.ª jornada do grupo B da 
segunda fase do campeonato nacional da I Divisão.

Por seu turno, o Xico Andebol empatou em casa 
(32-32) com o Belenenses, e o Avanca venceu no 
pavilhão do Camões, por 24-19.

No Grupo A, o FC Porto defronta hoje o Sporting 
da Horta. Já o Sporting venceu o Benfica no dérbi 
por 28-25.
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Quarto lugar comprometido

«Este jogo era decisivo para chegarmos ao quarto lugar. 
Poderíamos ficar em igualdade, mas a verdade é que hoje, 
mais uma vez, não conseguimos ganhar. Hoje (ontem) até 
não posso dizer que jogámos mal porque tivemos 15 situa-
ções para concretizar em frente ao guarda-redes. Quando 
não conseguimos marcar em frente ao guarda-redes já 
não consigo arranjar pretextos para transformar esta dura 
realidade. Nós temos que estar permanentemente motivados, 
pois o clube pode perder toda a motivação para nos pagar. 
Se não tiverem motivação estão no sítio errado».

Paulo Faria: 
«Vitória indiscutível»
«Foi um triunfo indiscutível do Águas Santas. Foi 

a melhor equipa. Parabéns ao Águas Santas. Como 
bracarense, preocupa-me muito a ausência de público, 
como adepto do ABC isso deixa-me preocupado. Para 
nós foi bom. Consolidámos o quarto lugar e estamos 
na final [ontem] four da Taça de Portugal. Queremos 
agora terminar esta fase no quarto posto e fazer o 
melhor possível na Taça de Portugal.».

«Este jogo era decisivo»

Luís Bogas foi dos mais ativos no ataque do ABC

ANTÓNIO SILVA

ABC DERROTADO PELO ÁGUAS SANTAS

TÉCNICO DO ABC, CARLOS RESENDE, DESALENTADO

Pavilhão Flávio Sá Leite

Árbitro:António Trinca e Tiago 
Monteiro (Lisboa)

ABC/UM 24
Humberto Gomes (GR), José Rolo (1), 
Fábio Antunes (2), Hugo Rocha (1), 
Ricardo Pesqueira (1), Luís Bogas (8) e 
Miguel Sarmento (4). 
Jogaram ainda  Sérgio Caniço (3),  
José Ricardo Costa (1), Nuno Rebelo 
(1) e Bruno Dias (GR).

Treinador: Carlos Resende

Á. Santas 27
António Campos (GR); Jorge Sou-
sa (1), Joel Rodrigues (3), Pedro Cruz 
(8), Eduardo Salgado (3), Bosko (4) e 
Juan Couto (3). 
Jogaram ainda: Daniel Paiva (GR), 
Nuno Pimenta (3), Mário Lourenço, 
Marco Sousa (1) e Albano Lopes (1)

Treinador: Paulo Faria

LUÍS FILIPE SILVA

O ABC comprometeu 
ontem seriamente as suas 
aspirações em chegar ao 
quarto lugar. A derrota 
de ontem, diante de um 
adversário direto na luta 
pelo mesmo objetivo pra-
ticamente hipotecou essas 
hipóteses.

E a exibição até não 
foi má de todo. Em ter-
mos exibicionais, os aca-
demistas bateram-se de 
igual para com o Águas 
Santas mas falharam re-
dondamente no capítulo 
da finalização o que aca-
bou por ser fatal.

Assim, o triunfo assen-
tou bem aos maiatos por 
terem sido a equipa mais 

madura em campo.
A primeira parte decor-

reu sob o signo do equilí-
brio até bem perto do in-
tervalo.

O ABC conseguiu res-
ponder sempre aos golos 
do Águas Santas e a par-
tida prosseguiu empata-
da até três minutos antes 
do descanso. Com Luís 
Bogas e Miguel Sarmento 
como marcadores de ser-
viço nesta fase, os acade-
mistas deram a sensação 
de poder discutir o resul-
tado mas tal não chegou 
a acontecer.

Depois, os maiatos ca-
varam um fosso de qua-
tro golos ao qual os acade-
mistas foram incapazes de 
responder, onde de desta-

cou Pedro Cruz como ho-
mem-golo.

A entrada no segundo 
tempo não foi muito dife-
rente. O ABC despediçou 
um livre de sete metros 
por Luís Bogas e pautou 
o seu jogo pelo desperdí-
cio ofensivo, ao passo que 
o Águas Santas continuou 
a fazer o seu jogo mas 
com uma grande diferen-
ça: marcou sempre golos 
e construiu uma vantagem 
de oito golos que acabou 
por ser decisiva.

A gestão feita depois 
pela equipa de Paulo Fa-
ria foi tranquila e nem 
mesmo a reação previsí-
vel do ABC inquietou os 
maiatos.

À entrada para os últi-

mos cinco minutos, o ABC 
conseguiu reduzir a dife-
rença para quatro golos e 
no último minuto chegou a 
ter três mas nunca amea-
çou seriamente o triunfo 
do Águas Santas que soube 
sempre ter a tranquilidade 
necessária para gerir a van-
tagem e o tempo de jogo 
a seu favor. Por seu tur-
no, a tarde dos academis-
tas em termos ofensivos e 
a boa exibição do guarda-
-redes António Campos ex-
plicam o resto.

Agora, o ABC tem qua-
tro pontos de desvanta-
gem para o Águas Santas 
e apenas um de vantagem 
sobre o Sporting da Hor-
ta, que apenas joga hoje 
frente ao FC Porto.
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7 Andebol/I divisão. OMa-

deira SAD venceu ontem aAD
Fafe, no Minho, por 28-27, e
continua na frente da "poule"
de manutenção do "nacional"
de andebol masculino. A
equipa madeirense soma 33
pontos, seguida de Belenen-
ses (31) e Avanca (29).
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7 Andebol/II divisão. Em

desafio a contar para o "na-
cional" da II Divisão, de an-
debol, o Marítimo venceu,
ontem, o Vela de Tavira por
34-24. Esta uma partida dis-
putada no Pavilhão do Marí-
timo, que registava 17-12 ao
intervalo, já favorável aos
verde-rubros.
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Olhão e Portimão assinam protocolo com a federação para desenvolver a modalidade
» Jornal do Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21/04/2013

Meio: Jornal do Algarve.pt

URL: http://www.jornaldoalgarve.pt/andebol-olhao-e-portimao-assinam-protocolo-com-a-federacao-para-desenvolver-a-modalidade/

/

 
. As autarquias de Olhão e de Portimão foram as duas últimas da região algarvia assinar um protocolo
de colaboração com a Federação de Andebol de Portugal e com a associação regional, para o
desenvolvimento da modalidade nos respetivos concelhos. De acordo com Francisco Leal, presidente
da autarquia olhanense, aquele município tem o objetivo de "ter cada vez mais praticantes no andebol
e nas outras modalidades", pelo que a assinatura deste protocolo "só poderá ajudar nesta intenção".
"Temos a maior disponibilidade para esta modalidade, basta dizer que há dez pavilhões cobertos no
concelho, ou seja, temos apostado em criar as condições para a sua prática", referiu o autarca,
salientando que a prática do andebol, neste momento, em está a ser feita através das AEC (Atividades
Extra Curriculares). O presidente da Federação Portuguesa de Andebol, Ulisses Pereira, falou das boas
condições do Algarve para a prática da modalidade, nomeadamente Olhão, onde há décadas é feita a
aposta na sua execução, nomeadamente através do clube Os Olhanenses. "A modalidade já é muito
praticada nalguns locais, mas também temos de ir a outros concelhos menos sensibilizados para esta
questão", referiu aquele responsável associativo. "Assinámos este protocolo porque sentimos que em
Olhão a tradição da modalidade está enraizada, mas queremos mais praticantes, e julgo que será
possível consegui-lo desta forma", acrescentou Ulisses Pereira. O presidente da Associação de Andebol
do Algarve, João Estrela, referiu o que, ainda antes da assinatura do protocolo, já foi feito em Olhão,
como por exemplo uma ação de formação para professores de Olhão e Faro, o início dos treinos no
pavilhão de Moncarapacho e o facto da Divisão de Desporto da Câmara de Olhão estar a programar
um encontro com as crianças praticantes no clube Os Olhanenses. O responsável deste clube, Carlos
do Rosário, também presente na assinatura do protocolo, destacou a importância do documento,
dizendo esperar que "traga bons resultados para a prática da modalidade em Olhão, nomeadamente
através da captação de novos atletas para o clube". "Espero que o protocolo seja frutuoso. O desporto
é fundamental para ocupar os nossos jovens e nós, enquanto Município, vamos fazendo os possíveis
para que assim continue, apesar das limitações que temos", constatou ainda o edil Francisco Leal.
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Acção de Formação de Andebol Adaptado em Vila Nova de Gaia a 26 de Abril
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/

 
Esta Acção de Formação de Andebol Adaptado terá lugar na Secundária de Canelas - Vila Nova de
Gaia. No âmbito dos Dias da Saúde, os Médicos do Mundo organizam, na próxima sexta-feira, 26 de
Abril, uma sessão de apresentação e de formação de Andebol Adaptado. Esta Acção de Formação de
Andebol Adaptado, que faz parte do projecto Andebol 4 All, da Federação de Andebol de Portugal,
conta com o apoio da ANDDI Portugal, APD, AAP, Comité Paralímpico de Portugal, FPDD e Desporto
Escolar. Da 9h10 às 10h30, a sessão terá lugar no pequeno auditório da Escola EB 2,3 Secundária de
Canelas; das 10h45 às 11h, a acção será prática, no Pavilhão da Escola EB 2,3 e Secundária de
Canelas, em Vila Nova de Gaia. O programa é o seguinte: 9h10 - Sessão de abertura: Prof. Joaquim
Marques - Agrupamento de Escolas de Canelas Enf. Francisco Leite - Médicos do Mundo Representante
da Federação de Andebol de Portugal Wilson Davyes- Atleta Internacional - F.C.Porto 9h30 - Andebol 4
All - Prof. Joaquim Escada 9h50 - O Andebol e as suas adaptações: Andebol em Cadeira de Rodas
(ACR) - Prof. Ricardo Neves Deficiência Intelectual - Prof. António José Costa Pereira 10h30 - Intervalo
10h45 - Andebol Deficiência Intelectual -Prática 11h15 - Andebol em Cadeira de Rodas (ACR) -Prática
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> redacção

Terminou ontem a primeira se-
mana dos Campeonatos Nacio-
nais Universitários 2013. Cinco
dias de competição que resulta-
ram em três medalhas para a As-
sociação Académica da Univer-
sidade do Minho (AAUMinho)
através do andebol Masculino
(ouro) que, desta forma, atingiu
o pentacampeonato, do futebol
(ouro) um título à muito ambi-
cionado e do basquetebol femi-
nino (bronze). O basquetebol
masculino foi a desilusão desta
semana, não conseguindo che-
gar ao bicampeonato.

Apesar da tristeza da equipa de
basquetebol masculino, à partida
já se sabia que a sua tarefa não
seria fácil pois durante os TA’s
notou-se um grande equilíbrio
entre a AAUMinho, AAUAvei-
ro, Académica e AAUBI, por is-
so qualquer uma delas era uma
séria candidata. Acabou por ar-
recadar o título de campeã a
Académica, sendo que Aveiro fi-
cou em 2.º e a AEFMH em 3.º. 

Mas foi através do basquetebol
feminino que a AAUMinho arre-
cadou a primeira medalha. A
equipa minhota conseguiu o
bronze (tal como no ano passa-
do) depois de no jogo de atri-
buição do 3.º e 4.º lugares ter
levado de vencida a ULisboa por
57-40, levando o bronze para a
academia minhota. Na final de-
frontaram-se o IPP e a AAUAv,
uma partida que as de Aveiro
acabariam por vencer por 39-53.

No futebol, a AAUMinho de-
frontou na final a equipa do IPL.
Numa partida imprópria para

cardíacos, os minhotos acaba-
ram por vencer por 2-0 e desta
forma conquistar o título que no
ano transacto lhe escapou tam-
bém na final.

No andebol, a AAUMinho
conseguiu mesmo chegar ao
penta depois de na final ter der-
rotado a AAUAv por 19-32.
Desta forma os minhotos não só
conquistaram o título de cam-
peões nacionais como também o
penta campeonato para a acade-
mia minhota.

O andebol masculino da AAU-
Minho chegou à final após ter
batido por 34-18 o ISMAI nas
‘meias’. Esta foi mais uma vitó-
ria tranquila dos minhotos que
mostrando a sua superioridade
não tiveram dificuldade em ba-
ter os adversários por esclarece-
dores números.

Na grande finalíssima, AAU-
Minho e AAUAv entraram com
tudo para levar para casa o título
de campeãs e a partida começou
muito equilibrada. As formações
jogavam ‘taco-a-taco’ e a igual-
dade no marcador manteve-se
até aos 20 minutos. A AAUAv
ainda esteve em vantagem, mas
os minhotos recuperam e, a par-
tir daí, nunca mais deram hipóte-
se aos aveirenses. O intervalo
chegou com um parcial de 11-14
a favor dos do Minho que, na se-
gunda parte, entraram a todo o
gás e, controlando o jogo com-
pletamente, foram aumentando a
sua vantagem até ao final da par-
tida que terminaria com uns es-
clarecedores 19-32. A AAUMi-
nho conquistou, assim, o seu
quinto título ano consecutivo,
tornando-se pentacampeã.

Futebol e andebol são campeões
Dia de glória para a Associação Académica da Universidade do Minho que ontem conquistou os títulos de campeã
nacional universitária de futebol e andebol masculinos. Já o basquetebol feminino conquistou a medalha de bronze.

DR

Futebol da AAUMinho conquistou o título de campeã nacional universitária e fez a festa com o troféu

DR

No andebol os minhotos voltaram a demonstrar a sua superioridade conquistando o pentacampeonato

MODALIDADES

> Equipa de andebol minhota festejou a conquista do pentacampeonato nacional universitário.

CNU’SUMINHO ARRECADOU DUAS MEDALHAS DE OURO E UM BRONZE
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AAUM já conquistou 
duas medalhas de ouro
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AA
UM

IN
HO

CAMPEONATOS NACIONAIS UNIVERSITÁRIOS (1.ª SEMANA)

AAUMINHO CONQUISTA 
MEDALHA DE OURO 
EM FUTEBOL E ANDEBOL
Terminou ontem a primeira semana dos Campeonatos
Nacionais Universitários 2013, cinco dias de competição
que resultaram em três medalhas para a Associação
Académica da Universidade do Minho (AAUMinho):
Andebol Masculino (ouro), que desta forma atingiu 
o penta; Futebol (ouro), um título há muito ambicionado;
e do Basquetebol Feminino (bronze). >> 29

Publicidade
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Grupo B: 
AC Fafe recebe
Madeira SAD
No grupo B, o Xico Andebol
recebe o Belenenses, enquanto
o Fafe defronta, em casa, o
Madeira SAD, na luta pela fuga
à despromoção. 
Jogos da 5.ª jornada da fase
final do grupo B - manutenção:
Hoje:
18h00: Xico - Belenenses
18h00: Camões - Art.Avanca
18h00: AC Fafe - Madeira SAD. 
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> miguel machado

O ABC/UMinho recebe, esta
tarde, o Águas Santas, às 15 ho-
ras, no pavilhão Flávio Sá Leite,
numa partida decisiva e de
grande importância para os
bracarenses na luta pelo quarto
lugar da fase final do Grupo A.
Só a vitória interessa aos acade-
mistas, depois de quatro derrotas
consecutivas, com FC Porto,
Benfica, Sporting e Sp. Horta,
que permitiram aos maiatos as-
cender à quarta posição, com 31
pontos, contra os 29 actuais do
ABC, sexto classificado. 

“Temos também que ter a
consciência que até agora temos
jogado com as melhores equi-
pas, cujos orçamentos são bas-
tante diferentes. De facto, tive-
mos um resultado muito abaixo
daquilo que eram as nossas am-
bições, que foi a derrota com o
Sp. Horta, onde estivemos muito
aquém do nosso valor. Mas es-
peramos fazer, a partir de agora,
um bocadinho mais daquilo que
temos feito ultimamente”, afir-
mou o treinador Carlos Resende,

em entrevista ao site do ABC, na
antevisão da partida com o
Águas Santas.

No entanto, em caso de triunfo

hoje, os bracarenses recuperam
o quarto lugar, e esse é o objecti-
vo, frisou o treinador do ABC.

“Neste momento o jogo tem

uma importância tão grande que
se não ganharmos, diria que es-
tamos praticamente afastados da
luta pelo 4.º lugar. O 3.º lugar já
é muito difícil, embora matema-
ticamente é possível, mas na
prática não me parece que con-
sigamos lá chegar. Agora o 4.º
lugar ainda está em aberto, para
isso é crucial ganhar ao Águas
Santas”, destacou o técnico.

Quanto ao adversário, Carlos
Resende defende que existe um
grande equilíbrio entre as duas
formações. “O Águas Santas é
uma boa equipa, e está fazer um
campeonato como nós. O dado
curioso, é que na primeira fase
conseguiram vir ganhar aqui e
perderam em casa connosco”,
recordou.

Plantel na máxima força mas
sete jogadores nas selecções

Em relação ao plantel, não há
lesões, mas a equipa do ABC es-
tá privada de sete jogadores que
estão nas selecções universitá-
rias. “É uma dificuldade acresci-
da e mais um problema para re-
solver”, admitiu o técnico.

A finalizar, Resende voltou a
apelar à participação dos adep-
tos nas bancadas do Flávio Sá
Leite, no apoio à equipa neste
jogo onde é obrigatório pontuar
para não deixar fugir o quarto
lugar: “seria fantástico ter um
pavilhão repleto de adeptos”.

Só a vitória interessa para
manter o sonho do 4.º lugar
O ABC/UMinho joga hoje, em casa, com o Águas Santas, num jogo importante na luta pelo
quarto lugar no campeonato nacional de andebol. De momento os maiatos levam vanta-
gem, mas se a equipa de Carlos Resende vencer o duelo passa a ocupar o quarto posto.

DR

Carlos Resende pede o apoio dos adeptos do ABC para o jogo desta tarde

ANDEBOL

> Carlos Resende apela à participação dos adeptos nas bancadas do pavilhão Flávio Sá Leite. 

FASE FINALABC/UMINHO RECEBE, HOJE, ÁGUAS SANTAS, ÀS 15 HORAS
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ABC/UMinho recebe hoje
Águas Santas (15 horas)
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ABC recebe hoje Águas Santas
no Flávio Sá Leite
LUIS FILIPE SILVA

O ABC recebe hoje, a par-
tir das 15h00, o Águas San-
tas no pavilhão Flávio Sá 
Leite, em partida a contar 
para a 5.ª jornada do Gru-
po A do campeonato na-
cional de andebol.

Os bracarenses atraves-
sam um mau momento de 
forma, traduzido nas quatro 
derrotas consecutivas sofri-
das nos últimos encontros, 
mas o técnico Carlos Resen-
de pretende ver revertido 
esse cenário. «Esperamos 
fazer um bocadinho mais 
do que daquilo que temos 
feito ultimamente. Temos 
que ter a consciência que 
também agora temos joga-
do com as melhores equi-
pas, entrámos logo contra 
aquelas três equipas (FC 
Porto, Sporting e Benfica) 
cujos orçamentos são bas-

tante diferentes. De facto, 
tivemos um resultado que 
é muito abaixo daquilo que 
eram as nossas ambições. 
Perder com o Sporting da 
Horta é um resultado mui-
to pior que os outros», re-
conheceu.

Para o técnico dos aca-
demistas, o jogo de hoje é 
«fulcral» para o ABC ter 
ainda hipóteses de pensar 

no quarto lugar, caso con-
trário ficará de fora des-
sa luta.

Grupo B:
Xico Andebol
recebe Belenenses

Nas partidas referen-
tes ao Grupo B, onde se 
discute a manutenção, o 
Xico Andebol recebe hoje 
o Belenenses, às 18h00, e 

enfrenta um dos candida-
tos à permanência, atual-
mente em segundo lugar 
do grupo.

Já o Andebol Clube de 
Fafe recebe o Madeira 
SAD, que lidera a prova, 
enquanto na outra partida 
da tarde, Camões e Avan-
ca medem forças a partir 
das 18h00, no pavilhão Mo-
niz Pereira.

ABC volta hoje a medir forças com o Águas Santas

DM
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• ABC defronta Águas Santas
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“Verde-rubros” recebem algarvios em S.to António.

Para a 5.ª jornada da fase final -
Grupo B da 1.ª Divisão masculina
de Andebol (manutenção/des-
promoção), o Madeira SAD des-
loca-se esta tarde a Fafe. NoNorte
do País, a “sociedade”, líder da
“poule”, com 30 pontos, mede
forças com os fafenses, 4.ºs, com
24, sendo que os dois emblemas
registam, nesta fase, duas vitórias e
duas derrotas.

Madeira SAD e “Sports”
jogam para o “play-off”
Por seu lado, no 1.º jogo do

“play-off” das meias-finais da 1.ª
Divisão feminina, o Madeira SAD
estará hoje à noite (21h) no reduto
doColégio JoãodeBarros. Umdi-
fícil embate para as actuais cam-
peãs nacionais, mas em perspec-
tivamais umêxito, rumo à final da
competição, onde deve marcar
presença as aveirenses do Alava-

rium. Para o “play-off” que vai atri-
buir o 5.º ao 8.º lugares, o Sports
daMadeira vai até Gaia (18h) para
jogar com o Colégio local, numa
eliminatória que se prevê equili-
brada e com desfecho imprevisí-
vel, a poder pender para qualquer
dos lados.

Marítimo anfitrião
do Vela de Tavira
Finalmente, na fase final da 2.ª

Divisão masculina/Zona Sul, o
Marítimo é favorito na recepção
ao Vela de Tavira, em jogo da 3.ª
jornada. Esta tarde, a partir das
17h30, em Santo António, os
“verde-rubros”, no 1.º lugar do
grupo e com amanutenção prati-
camente assegurada (28 pontos),
procura amealhar mais três pon-
tos diante do conjunto algarvio
(5.º da tabela, com 19 pts). 1

vascosousa@jornaldamadeira.pt

7 ANDEBOL - TRÊS JOGOS FORA E MARÍTIMO EM SANTO ANTÓNIO PARA OS “NACIONAIS”

Fase das decisões em várias frentes

Du
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ANDEBOL Jogo entre velhos rivais 

Alto do Moinho recebe Torrense para o Nacional da 3.ª Divisão

Alto do Moinho e Torrense, as
duas equipas do concelho do
Seixal que se encontram en-

volvidas na luta pela subida de di-
visão, vão encontrar-se amanhã, sá-
bado, no pavilhão do Alto do Moinho,
às 14 horas, em jogo a contar para
a 5.ª jornada da segunda fase do
Campeonato Nacional da 3.ª Divi-
são. Neste momento, quem se en-
contra melhor é a equipa da Torre
da Marinha que está em segundo lu-

gar com mais dois pontos que o Alto
do Moinho, o actual quarto classifi-
cado, mas não há ninguém que ar-
risque um prognóstico porque a ri-
validade é grande entre as duas
equipas. Para além deste encontro
há também outro que merece uma
referência especial, estamos a falar
do Oriental – Benfica B que funcio-
nará como mais um verdadeiro tes-
te à capacidade da equipa encar-
nada [que conta por vitórias todos

os jogos disputados], e ao mesmo
tempo confirmará ou não a candi-
datura da equipa de Marvila. A jor-
nada ficará completa com a reali-
zação do Zona Azul – Redondo e
Paço de Arcos - Lagoa. 

Na jornada anterior, o Torrense
derrotou o Zona Azul (25-23) na-
quela que foi a terceira vitória
consecutiva da equipa da Torre da
Marinha, num jogo que decorreu
bastante equilibrado conforme se

pode verificar pelo resultado que
se verificava ao intervalo (13-12.
Jorge Pinto e David Sorreluz, com
oito golos cada um, foram os me-
lhores marcadores da equipa. O
Alto do Moinho, depois de ter sido
derrotado em casa pelo Benfica
voltou a perder desta vez em La-
goa (23-17). O Oriental foi ganhar
ao Redondo (29-27) e o Benfica B
goleou o Paço de Arcos (43-29).

JOSÉ PINA
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� ANDEBOL Vão decorrer
amanhã, no Pavilhão Munici-
pal de Nelas, os jogos rela-
tivos à 1.ª fase do campeo -
nato regional de andebol do
Des porto Escolar, em juvenis
masculinos – série A, com a
presença das equi pas dos
agrupamentos de es colas de
Nelas, Fornos de Algodres e
Escola Se cun dá ria de Estar-
reja, que irão de frontar-se
durante a manhã. A organi-
zação da 1.ª fase da série A
é da responsabilidade do
Agru pamento de Escolas de
Ne las, estando agendados
três jogos, às 10h00, 11h00
e 12h00, sen do as finais rea -
lizadas numa fase única a 27
de Abril, em local a designar.  
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REGIÃO de Rio maior (REGIÃO) – Como e quan-
do é que se iniciou no andebol?

Tiago Filipe (TF) – Tudo começou quan-
do andava no meu 4.º ano e num dia em que o
Sport Andeclube foi à minha escola dar um
treino sobre Andebol. Todas as crianças da
escola treinaram e quando acabou o treino os
responsáveis disseram que iam voltar na pró-
xima semana. Pois bem, na semana seguinte
voltaram e no fim do treino entregaram uma
carta a várias crianças da escola a convidar os
pais a dar autorização para que participásse-
mos num torneio que ia ser organizado no Pa-
vilhão Polidesportivo de Rio Maior. O convite
era para participar representando o Sport An-
declube; felizmente fui uma dessas crianças.

No ano seguinte deu-se mudança de es-
cola para Rio Maior e em conjunto com os
meus pais decidimos que seria bom começar
a praticar uma modalidade desportiva; como
já tinha experimentado o Andebol, fiz a minha
escolha pela modalidade.

REGIÃO – Foi no clube onde se iniciou no

andebol, ou noutro, que o descobriram para
outros patamares competitivos da modalida-
de? Como é que isso aconteceu?

TF – Foi através do clube mas a parte em
que acho que dei mais nas vistas foi aquando
da participação no Torneio de Seleções Regio-
nais pela Seleção de Santarém. Participei nes-
sa Seleção durante dois anos consecutivos e
no meu último ano, no escalão de Iniciados,
que coincidiu com o 2.º ano que representei a
Seleção de Santarém foi mesmo o ano em que
dei nas vistas para mais tarde jogar a um ní-
vel bem mais elevado. No ano seguinte, ainda
com 14 anos, proporcionou-se ir estudar para
Lisboa e consequentemente jogar para o Sport
Lisboa e Benfica, clube que representei du-
rante quatro épocas desportivas, três no es-
calão de Juvenis e Juniores, e uma no escalão
de Juniores/Seniores.

REGIÃO – Atualmente é atleta do Centro
Desportivo de São Bernardo, uma freguesia
de Aveiro. Como é que foi lá parar?

TF – O Centro Desportivo de São Bernar-

do fica situado na freguesia de São Bernardo,
que tem a particularidade de ficar mesmo en-
costada à cidade de Aveiro, a cerca de 5 minu-
tos de carro. Não posso deixar de referir que é
um dos clubes com maior tradição na forma-
ção de jogadores ao nível nacional, já com vá-
rios títulos nacionais e regionais conquistados
quer pela formação quer pela equipa Sénior.

A oportunidade de vir representar o Cen-
tro Desportivo de São Bernardo proporcionou-
-se no verão passado, na transição entre a
época passada e a atual. Deveu-se a terem
existido umas divergências de ideias entre
mim e os responsáveis do Benfica. Depois dis-
so o Centro Desportivo de São Bernardo mos-
trou interesse em que eu viesse fazer parte da
equipa e após uma breve conversa com o trei-
nador resolvi vir. Estou bastante satisfeito por
ter dado este passo. Primeiro porque tenho
oportunidade de jogar quer no meu escalão,
quer na equipa principal que participa no
Campeonato Nacional de Seniores Masculi-
nos da 2.ª Divisão, segundo porque embora
se possa pensar que dei um passo atrás, neste
momento tenho a certeza que dei 2 em frente.

REGIÃO – É atleta profissional?
TF – No Andebol é muito difícil ser consi-

derado profissional, tirando os atletas dos 3
grandes (Benfica, Sporting e Porto), e mes-
mo assim só os atletas Seniores o são consi-
derados. Por isso não, não sou profissional,
mas tenho o objetivo de um dia vir a ser, muito
embora neste momento o Centro Desportivo
de São Bernardo me proporcione todas as con-
dições que preciso para que jogue ao mais al-
to nível e continue a estudar ao mesmo tempo.

REGIÃO – Para um jogador de andebol qual
é a expectativa temporal de carreira?

TF – É uma pergunta difícil de responder,
pois como em qualquer desporto há sempre
certos imprevistos que podem acabar com uma
carreira precocemente. Mas para atletas com
poucos problemas ao nível das lesões e com
muito cuidado na condição física, a carreira
pode sempre prolongar-se até muito perto dos
40 anos, muito embora pense que nos últimos
anos já não é possível jogar ao mais alto nível.

REGIÃO – É o melhor marcador do Campe-
onato Nacional de Juniores Masculinos da 1.ª
Divisão 2012/2013. Mas também joga nos Se-
niores. É grande a diferença de intensidade
competitiva entre as duas categorias?

TF – A diferença é um bocado grande.
Em Seniores o jogo é bastante mais rápido, os
jogadores têm muito mais experiência, são
mais pesados, têm mais força. A diferença de
idade para alguns adversários é muito gran-
de e é normal que seja muito mais difícil jogar
um jogo de Seniores.  Mas isso não impossibi-
lita que se jogue sem medo, mas é preciso ter
muito respeito pelos adversários para se con-
seguir ter algum sucesso. É verdade que esta
época tenho vindo a aprender muita coisa,
quer nos jogos quer nos treinos, diariamente,
com a equipa principal e com os colegas mais
velhos. Eles ensinam muita coisa aos mais
novos, e isto ajuda a que depois nos Juniores
se torne mais fácil.

No Campeonato de Seniores tenho de mo-
mento 18 golos em 12 jogos, já no Campeona-
to de Juniores a marca é um bocado mais ele-
vada, fazendo um total de 133 golos em 19 jo-
gos. Por aqui se pode ver bem a diferença que
é entre jogar no escalão da minha idade e
jogar na equipa principal, muito embora cada
vez me sinta mais confiante e mais integrado
para jogar mais tempo nos Seniores, o que
tem vindo a acontecer ultimamente. Mas tudo
isto tem de ser continuamente acompanhado
de muito trabalho.

REGIÃO – A sua prestação nos campeona-
tos desta época abre-lhe perspetivas de vir a
integrar uma equipa de topo ou de vir a ser
chamado à Seleção Nacional Sénior?

TF – Como qualquer jovem atleta tenho
claramente o objetivo de vir a integrar a equi-
pa principal de um dos grandes clubes do
Andebol Nacional e ser chamado à Seleção
Nacional Sénior. Mas antes disso, no Centro
Desportivo de São Bernardo tenho o objetivo
de subir à 1.ª Divisão Nacional de Seniores e
de ser Campeão Nacional da 2.ª Divisão já
este ano. Nos Juniores também temos o obje-
tivo de ir à Fase Final do Campeonato e discu-
tir o título Nacional da Divisão máxima do es-
calão de Juniores.

REGIÃO – Como é que os seus pais se têm
dado com a sua dedicação ao Andebol?

TF – Os meus pais sempre me apoiaram
bastante em todo o meu trajeto, e continuam
a fazê-lo. Pois bem, só lhes tenho a agrade-
cer todo o apoio que me têm dado até agora,
porque sem eles nada teria sido possível. 

Carlos Manuel

O Tiago Azenha Filipe é de Fráguas. Filho de
Jorge Filipe e Teresa Azenha, tem 19 anos de
idade feitos em dezembro. Fez o 1.º ciclo na Escola
Básica de Fráguas, frequentou a EBI Fernando
Casimiro Pereira da Silva no 2.º e 3.º ciclo e ainda
o Instituto de Formação Bancária em Lisboa e o
Externato Luís de Camões em Ovar, no ensino
secundário.

Admite ser viciado em Andebol e tudo o que ele
envolve: os treinos diários, as horas passadas no
ginásio, os jogos ao fim de semana.

A leitura não o seduz por aí além, muito embo-

ra goste bastante de ler as notícias que um bom
jornal apresenta. Tirando o Andebol, do que
gosta mesmo é de cinema, rádio, televisão e
jogos. “Não há nada como passar o tempo a jogar
à sueca com os amigos ou a jogar um torneio de
pocker”, confessa. Mas atualmente, “como vivo
numa cidade lindíssima como é Aveiro, é muito
bom passear, ir à praia ao fim do dia ou de
manhã”, admite.

“Gosto de fazer tudo o que um jovem da minha
idade gosta de fazer: estar e sair com os meus
amigos, ir ao futebol, etc.”, adianta nesta conversa.

Jovem de Rio Maior em grande no Andebol

Tiago Filipe é o melhor marcador
do Nacional de Juniores da 1.ª Divisão
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ELE É DE RIO MAIOR
Tiago Filipe
é o melhor marcador
do Nacional de
Juniores da 1.ª Divisão
de Andebol .....10
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A Associação de Andebol 
da Guarda, em parceria com o 
IPG, vão organizar um curso de 
árbitros – Nível 1 em abril e maio.

A formação tem lugar na 
cidade e tem como objetivo a 
integração de novos árbitros 
nos quadros de arbitragem das 

associações regionais, bem como 
a criação de um corpo de árbitros 
e oficiais de mesa suficiente para 
as competições oficiais. As ins-
crições terminam hoje através do 
portal da Federação de Andebol 
de Portugal ou dos emails geral@
aaguarda.com gfcd@ipg.pt.

Andebol

Curso de árbitros na Guarda
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12 d

Seniores Masculinos
F. Acesso à 2.ª Divisão

SIR 1.º Maio  21
Sanjoanense  25

A Sanjoanense con-
seguiu uma importante 
vitória fora de portas e 
que permite a ascensão ao 
comando do campeonato. 
Um resultado que pode ser 
decisivo, uma vez que os 
próximos dois encontros 
são em casa. Frente a uma 
equipa com uma defesa 
muito forte e rápida, o jogo 
foi dominado, de início ao 
fim, pelos alvinegros, que 
mostraram muita maturi-
dade a segurar e controlar 
o resultado.

Juvenis masculinos
Nacional da 2.ª Divisão

S.Correia  29
Sanjoanense  27

Num jogo que se pre-
via de dificuldade elevada, 
perante um adversário que 
ainda não perdeu qualquer 
encontro oficial nesta épo-
ca, a Sanjoanense entrou 
bem e cedo assumiu a 
liderança do marcador. 
Contudo, permitiu que o 
adversário chegasse ao 
empate antes do intervalo. 
No início da segunda parte, 
os alvinegros tiveram dificul-
dade em adaptar o seu ata-
que ao sistema defensivo 
do adversário. Acabariam 
por encontrar as melhores 
opções de finalização, mas a 
eficácia do remate foi baixa.

Iniciados masculinos
Campeonato Regional

Sanjoanense  34
S. Paio Oleiros  26

A equipa do Oleiros 
entrou melhor no jogo, es-
tando sempre em vantagem 
no marcador até aos 25 
minutos da primeira parte, 
altura em que a Sanjoanen-
se conseguiu recuperar 
de uma desvantagem de 
quatro golos, chegando 
ao intervalo a vencer por 
16-14.

No início da segunda 
parte, o jogo manteve-se 
equilibrado, no entanto, a 
Sanjoanense não permitiu 
que a equipa do Oleiros anu-
lasse a desvantagem que 
trazia do primeiro tempo.

Infantis masculinos
Campeonato Nacional

Sanjoanense  32
Vacariça  15

Os principais candida-
tos ao título defrontaram-se 
no pavilhão das Travessas, 
com a equipa da casa a 
derrotar, de forma clara, a 

equipa do Vacariça, por uns 
expressivos 32-15. Com 
uma defesa muito sólida 
e uma atitude decidida no 
ataque, a Sanjoanense con-
trolou sempre o encontro, 
dificultando ao máximo a 
tarefa da equipa adversária. 

Seniores femininos
Campeonato Nacional

Salgueiros  22
Sanjoanense  23

A Sanjoanense conti-
nua a surpreender e com 
esta vitória está a dois 
pontos do primeiro lugar, 
pelo que a subida à primeira 
divisão não é uma miragem. 

 
Neste jogo, as alvinegras 
saíram para o intervalo 
com um parcial favorável de 
12-14 e, na segunda parte, 
tiveram maturidade para 
gerir a vantagem 

Juvenis femininos
Campeonato Nacional

Alavarium  22
Sanjoanense  17

A Sanjoanense fez um 
bom jogo e demonstrou 
uma grande atitude dentro 
do campo perante o primei-
ro classificado do grupo, 
que só conhece o sabor 
da vitória. As alvinegras 
cometeram alguns erros 
que, em jogos equilibrados, 
acabam por influenciar o 
resultado final.

Iniciados femininos
Campeonato Nacional

S. F. Marinha  22
Sanjoanense  15

A Sanjoanense defron-
tou uma equipa que apre-
sentou um jogo duro, que 
intimidou as alvinegras, 
obrigando-as a cometerem 
muitas falhas técnicas, que 
foram aproveitadas pelo ad-
versário para se distanciar 
no marcador. 

Infantis femininos
Campeonato Regional

Sanjoanense  32
Valongo    1

Jogo sem grande histó-
ria e dominado, na totalida-
de, pela Sanjoanense, como 
demonstra o resultado. De 
registar a estreia da atleta 
Ana Tavares.

Infantis masculinos
Campeonato Nacional

Vacariça  15
Sanjoanense  32

Frente ao líder do cam-
peonato, que até ao momen-
to tinha apenas um empate, 

somando por vitórias os 
restantes jogos, a San-
joanense conseguiu uma 
vitória folgada.

Os a l v inegros não 
permitiram, em nenhum 
momento do jogo, que a 
equipa contrária conse-
guisse discutir o resultado, 
transformando um jogo, que 
se esperava muito difícil e 
competitivo, numa partida 
fácil e sem história.

AndEBOL
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Na passada semana, o andebol da Didáxis esteve em
grande atividade. Na quarta-feira, as juvenis desloca-
ram-se a Crestuma para defrontar o Almeida Garret e
venceram confortavelmente por 31-16.
Dois dias depois, na sexta-feira foi a vez das ini-

ciadas deslocarem-se a Gaia para defrontarem o Co-
légio de Gaia, tendo vencido também por números
esclarecedores: 31-19. As iniciadas da Didáxis seguem
isoladas no 1º lugar da série 1 do campeonato nacio-
nal, contando por vitórias os quatro jogos disputados.
No sábado voltaram a jogar as juvenis, com a re-

ceção à equipa do Maiastars. A Didáxis perdeu frente
a uma equipa candidata à passagem à fase final do
campeonato nacional. Ainda no sábado entraram em
ação as infantis, com a receção à equipa do Barrosas,
tendo vencido claramente por 35-3.
Já no domingo foi a vez das minis participarem na

4ª concentração do torneio de minis, realizada no pa-
vilhão da Didáxis, com a receção às equipas do Maias-
tars e da Juventude do Mar. Apesar dos resultados ne-
gativos, a jovem equipa da Didáxis apresenta uma
evolução assinalável.

Iniciadas de andebol da Didáxis
somam vitórias
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> Andebol

> Na primeira parte o jogo foi mais nivelado, 
por culpa dos jogadores do GAP que foram 
bastante perdulários na concretização e tam-
bém pela excelente exibição do guarda-redes 
do Évora. No entanto os jovens de Portalegre 
estiveram sempre na frente do marcador, 
chegando a ter uma vantagem de 6 golos. Ao 
intervalo o GAP vencia por 11 - 8.

No segundo tempo, a história do jogo foi 
completamente diferente. O GAP entrou com 
outra determinação, com uma defesa mais 
avançada e pressionante e com um maior ín-
dice de concretização, conseguindo fazer um 
parcial de 10-0, que acabou, desde logo, com 
qualquer veleidade à equipa de Évora. A partir 

daí assistiu-se ao avolumar do marcador, com a 
equipa forasteira a nunca se conseguir adaptar 
ao sistema de jogo do GAP, tanto na defesa 
como no ataque. Assim o parcial da 2ª parte 
registou um valor muito desnivelado (21-3).

Pelo GAP jogaram e marcaram: Pedro 
Frutuoso, Afonso Nabo, Pedro Carrilho, Edgar 
Tavares, Fábio Gama (2), Guilherme Gil, Diogo 
Farinha (5), João Viegas (8), António Costa (1), 
Gonçalo Miranda (4), Miguel Silva (1), Afonso 
Perestrelo (3), Francisco Rebola (8) e João 
Rijo. Treinador: João Castro.

Na próxima jornada, dia 20 de Abril, o 
GAP desloca-se a Ponte Sor para defrontar 
o GEPS. •

Campeonato Regional do Alentejo em Juvenis 
Ginásio Andebol Portalegre 32 - 11 Évora A.C. 
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 andebol

Infantis masculinos da CPVV – Derrota (15-
19) na receção ao Espinho para o campeonato 
nacional, mantendo o 8º lugar. Sábado, joga 
fora com o Feirense A (5º)

Minis femininos da CPVV – Vitória (20-13) 
em Canelas, para o campeonato regional, fase 
final. As valonguenses têm uma vitória e uma 
derrota, jogando sábado (15h) em casa com o 
líder Vacariça.

Juvenis femininos da CPVV – Vitória (59-23) 
na receção ao Módicus para a 2ª fase do nacio-
nal, com 18 golos de Maria Coelho. A zona 2 é 
comandada pelo Alavarium (12p), seguido das 
valonguense (10p). Sábado (15h), a CPVV joga 
com a Sanjoanense (3º, 9p), fora.

Juniores femininos da CPVV – Vitória (30-21) 
na receção ao CALE, de Leça da Palmeira, para o 
campeonato nacional, que deixa tudo em aberto 
para uma presença na fase final. A CPVV coman-
da com 10 pontos em 4 jogos, seguido de CALE 
(7p/3j), Maiastars (6p/4j), Juve (6p/3j), Alcanena 
(5p/2j) e Almeida Garrett (2/2). Domingo (17h), a 
CPVV recebe o Alcanena.

Infantis femininos da LAAC – Jogo com a 
CPVV adiado para dia 24, às 19 horas, a contar 
para o campeonato regional. Antes, porém, a 
equipa aguadense desloca-se no próximo do-
mingo até S. Pedro do Sul (15h).

Juvenis femininos da LAAC e Pateira – A 
LAAC venceu o CD Pateira por 36-17 para o 
campeonato regional. Alinharam: Tatiana San-
tos, Luana Mota (1), Mariana Marques (1), Ana 
Vidal, Carina Campos (3), Daniela Cruz (3), Inês 

Almeida, Mariana Ferreira (10), Jucelyna Ca-
bral, Juceleyde Cabral (16) e Ema Almeida (2). 
PATEIRA – Mariana Graça (1), Inês Gonçalves, 
Ruslana Sauchuk, Svitlana Horshynska (3), Sofia 
Figueiredo (9), Maria Santos, Renata Vinagre 
(2), Andreia Meles, Olga Gomes (3), Patrícia Si-
mões (8), Cristiana Figueiredo e Jerica Duarte 
(1).

Juvenis masculinos do AAC – Derrota (17-
24) na receção ao Alavarium para o campeona-
to regional. Alinharam. Jorge Ferreira (gr), Ga-
briel Oliveira, Edgar Santos (1), Xano Fernandes 
(2), Nuno Marques, José Paulos, Carlos Almei-
da (9), Zé Santos, Bruno Correia, Zé Lima (1), 
Paulo Bravo, Bernardo Pires, Jorge Pires (3) e 
Luis Noronha (1). Jogam na Vacariça no sábado 
(20h30).

Iniciados masculinos do AAC – Vitória (33-
15) na receção ao São Bernardo, tendo alinha-
do: Ricardo Pato (gr), José Baptista (5), Diogo 
Guerra (5), Duarte Fernandes, Gabriel Mendes 
(3), Zé Lima (11), Bernardo Rodrigues (5), Bru-
no Correia (2), José Canas (2) e Gonçalo Matos 
(2).Jogam na Vacariça no domingo (11h).

Juvenis masculinos do CD Pateira – Vitória 
(31-26) com o São Bernardo B para o nacional 
da II divisão. Na segunda fase, zona 2, os fer-
mentelenses são segundos (3 jogos, 7 pontos), 
atrás de Sanjoanense (4 jogos, 10 pontos). Sá-
bado (16h) recebem o Juve.

Iniciados masculinos do CD Pateira – Der-
rota (27-31) em Lamego para a 2ª fase do na-
cional. Na zona 2, o Pateira é 7º (5 jogos/9 pon-
tos). Domingo (15h) recebe o São Bernardo.

Iniciados femininos da CPVV – Empate (27-27) com o Alavarium em Aveiro, para o nacional. As 
duas equipas comandam a segunda fase (zona 2), com três vitórias e um empate. Domingo (14h) re-
cebem o Juve Lis. A CPVV mostrou em Aveiro uma postura competitiva muito forte.
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