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André M. Pereira

Foi um jogo relativo à penúl-
tima jornada do Campeonato
Nacional da 3.ª Divisão com as
duas equipas já afastadas de
qualquer objectivo maior e que
não conseguiram proporcio-
nar um bom espectáculo a
quem assistiu. 

A Ass. 20km de Almeirim
comprovou o que era espe-
rado de um conjunto que nun -
ca descolou do último lugar
classificativo. Os estudantes fa-
cilitaram e não conseguiram
mostrar o espírito de uma
equipa capaz de lutar pela su-
bida. 

A primeira parte foi o início
do “desespero” em que só a

chegada do intervalo permitiu
aos adeptos acreditar que a se-
gunda metade podia ser me-
lhor. Os locais venciam graças
à diferença técnica que já lhes
era reconhecida (17-9).

No regresso para a segunda
parte do desafio a qualidade
de jogo manteve-se inalterada
e o resultado apenas se avolu-
mou, pois melhoraram os ín-
dices de finalização dos estu-
dantes (22-10).

Jorge Guia, o melhor dos jo-
gadores forasteiros, defende
que a «arbitragem foi uma ver-
gonha» e que o jogo da sua
equipa foi «de um enorme es-
forço» porque só tinha um su-
plente (era guarda-redes) e
ainda jogaram contra uma

equipa que era «claramente
superior».

O melhor executante acade-
mista em campo, Ricardo Mei -
ra Oliveira, classificou o jogo
como «fraco» e «lento», que a
sua equipa se bateu «contra
um adversário limitado», o que
resultou em «mais uma vitó-
ria» para a turma estudantil. 

Por fim, também a equipa de
arbitragem merece reparos
por causa do paupérrimo es-
pectáculo para todos que esti-
veram a assistir.

Derrota no jogo em atraso
No domingo, num encontro

que tinha sido adiado devido
ao mau tempo que varreu todo
o país a 19 de Janeiro, os estu-

dantes saíram derrotados pela
margem mínima (29-28) pelo
líder Juventude do Lis. |

3.ª DIVISÃO
Zona 3

1.º Maio-Emp. Comércio             28-24
Juve Lis-NDA Pombal                   31-21
Académica-20 Km Almeirim  39-19

                                               J      V    E     D        M-S         P
Juve Lis                      13   12    0      1  412-30237
Batalha                      12   10    0      2  319-25032
1º Maio                      13       8    1      4  373-32130
Académica           13       6    2      5  344-30627
Emp. Comércio  13       5    0      8  309-29123
Albicastrense       12       5    0      7  303-30222
NDA Pombal       13       3    1      9  304-35120
20Km Almeirim13       0    0   13  221-46213
Próxima jornada
Batalha-1.º Maio; NDA Pombal-
Albicastrense; Emp. Comércio-
Académica;20Km Almeirim-Juve
Lis

Académica foi a pedra
na sopa de Almeirim
Andebol Estudantes derrotaram confortavelmente adversário num jogo
muito pobre relativo ao Campeonato Nacional da 3.ª Divisão

FERREIRA SANTOS

Bruno Campinos prepara-se para atirar à baliza dos ribatejanos

ACADÉMICA                                  39

Nuno Alves; João Maio, José Menezes
(2), Bruno Campinos (8), Ricardo Meira
Oliveira (7), Diogo Lopes (5) e Willian
Ferrari (5).
Jogaram ainda: José Moniz, João Cotas,
Fábio Santos (2), Nuno Duarte (3), San-
dro Amorim (5) e Tiago Fonseca (2).
Treinador: João Maio.

20KM ALMEIRIM                       19

Filipe Martins; César Caeiro (4), Jorge
Guia (4), Ihago Santos (4), Daniel Jesus
(4), Fábio Francisco (3) e Ricardo Frei-
tas. 
Jogou ainda: Tiago Jesus. 
Treinador: António Serôdio.

Pavilhão n.º 3 do Estádio Universitá-
rio de Coimbra.
Árbitros: Fábio Amaral e Nelson San-
tos.
Ao intervalo: 17-9.
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97fm Rádio Clube Pombal - Andebol - Em preparação para o Torneio das Quatro
Nações
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20/02/2013

Meio: Rádio Clube de Pombal Online

URL: http://pombal97.com/index.php?lang=pt&post=2759

/

 
Selecção Nacional Feminina de Juniores A em estágio até quinta-feira Pombal 97 fm / Desporto - A
Selecção Nacional Feminina de Juniores A, de Andebol, orientada por Filomena Santos, está a cumprir,
até à próxima quinta-feira, um estágio em Ansião. Esta concentração das andebolistas nacionais serve
de preparação para o Torneio das Quatro Nações, que vai ser disputado na Alemanha, de 22 a 24 de
Março e, sobretudo, visa a qualificação da selecção portuguesa para o Europeu de Sub-19. As juniores
A femininas vão disputar, em França, os jogos do Grupo 2 deste Europeu, medindo forças com as
selecções da França, de Montenegro e da Itália, entre os dias 17 e 19 de Maio. Para este estágio em
Ansião, Filomena Santos convocou 18 jogadoras e a equipa técnica que acompanha esta concentração
integra, ainda, os treinadores Ana Seabra e João Florêncio, o fisioterapeuta José Teixeira e a
secretária técnica Paula Moreira. Como vem sendo habitual, o estágio é promovido ao abrigo da
parceria existente entre o município de Ansião e a Federação de Andebol de Portugal, contando com o
apoio logístico da Casa da Amizade Ansião-Erbach e os treinos decorrem no pavilhão desportivo desta
vila do norte do distrito de Leiria. (O autor deste texto não escreve segundo o novo Acordo
Ortográfico) Data: 2013-02-19 | Categoria: Notícias
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ANDEBOL: INICIADAS E JUVENIS 
DA DIDÁXIS EM GRANDE
As equipas de iniciadas e juvenis da
Didáxis carimbaram a passagem para a
segunda fase dos respectivos
campeonatos. As juvenis receberam o
AC Vermoim, e venceram por 25-13,
consolidando o 2.º lugar na 1.ª fase do
campeonato. Já com o apuramento
garantido, deslocaram-se a Esposende
para defrontar a Juventude do Mar, tendo

perdido por 28-18. 
Quanto às iniciadas, receberam o AC
Fafe e venceram 28-7. Com esta vitória
a Didáxis fica matematicamente apurada
para a segunda fase da prova, estando
empatada com a equipa do Maiastars no
1.º lugar do campeonato. As infantis
receberam e venceram o AC Vermoim,
por 26-7. Destaca-se a prestação da
atleta da Didáxis Filipa Leite, com nove
golos. A Didáxis ocupa o 2.º lugar.
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DESPORTO

> Competição começa hoje e decorre até sexta-feira, nos pavilhões da UM em Gualtar e Azurém.

UNIVERSITÁRIOTORNEIOS COMEMORATIVOS DO 39.º ANIVERSÁRIO DA UMINHO

> redacção

Os complexos desportivos da
UMinho, em Gualtar e Azurém
vão ser o palco dos torneios co-
memorativos do 39.º aniversário
da UMinho em que participam
alunos juniores e juvenis. Em
competição vão estar sete moda-
lidades desportivas: voleibol,
basquetebol, xadrez, badminton,
ténis de mesa, andebol masculi-
no e futsal feminino. 

O evento da UMinho, sendo
uma das actividades programa-
das dirigidas aos potenciais can-
didatos a alunos da instituição,

começa hoje e termina na sexta-
-feira.

Esta é uma organização da
Universidade do Minho, através
do Departamento Desportivo e
Cultural dos Serviços de Acção
Social da UM (SASUM), em
cooperação com o Gabinete
Coordenador do Desporto Esco-
lar, que há já alguns anos se as-
sociam a este evento. 

Hoje é o primeiro dia de com-
petição, decorrendo a cerimónia
de abertura do evento pelas 9.30
horas, com a presença das enti-
dades oficiais. 

A modalidade que irá inaugu-

rar os torneios será o voleibol
feminino, que terá em competi-
ção oito equipas com cerca de
100 alunas a participarem.

Amanhã, é a vez do basquete-
bol entrar em acção, modalidade
onde esperam-se cerca de 200
participantes. 

Na quarta-feira, é a vez do bad-
minton, ténis de mesa e xadrez,
e no último dia do torneio, a
competição das modalidades de
andebol e futsal. 

No total dos quatro dias do
evento desportivo, a Universi-
dade do Minho receberá nos
seus campi mais de 400 partici-
pantes para as comemorações do
seu aniversário. 

No final de cada competição
serão atribuídos prémios, aos
primeiros três classificados.  No
final da competição será ainda
atribuído o prémio intitulado
‘Escola + Desportiva’, a atribuir
à escola que apresentar mais
equipas nos torneios propostos,
que melhor se posicione na
tabela classificativa e que de-
monstre mais ‘fair-play’ ao lon-
go de todos os torneios.

Evento junta mais de 400 alunos
das escolas do distrito de Braga
Enquadrado nas comemorações do 39.º aniversário da UMinho, arranca hoje nos pavilhões
universitários da UM, em Gualtar e Azurém, um mega evento desportivo destinado a alunos
de escolas secundárias do distrito de Braga. Em competição vão estar sete modalidades.

DR

Torneios comemorativos do 39.º aniversário da UMinho começam hoje

Publicidade
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ANDEBOL 

Juniores do ABC/UMinho vencem 
FC Porto e continuam invictos

A formação do ABC/UMinho continua no bom caminho, este fim-de-
-semana eram vários os desafios aliciantes que se avizinhavam mas
foram claramente superados no global. O jogo que mais expectativa
trazia era o jogo dos juniores contra o FC Porto, o ABC/UMinho partia
invicto e procurava manter essa invencibilidade. O jogo começou com
alguma ansiedade, mas rapidamente o resultado começou a sorrir ao
ABC. No final de jogo o ABC/UMinho venceu, por 37-25, ficando assim
com uma vantagem de sete pontos em relação ao segundo classificado. 
Nos juvenis, a equipa B não conseguiu melhor do que uma derrota em
casa frente ao Fermentões, ficando o resultado em 25-33. A equipa C
reeditou o embate da B e venceu Fermentões B, por 24-20.
Por sua vez, a equipa dos inicados A venceu o Callidas Club, por 39-18
mostrando que estão cada vez mais coesos e experientes. O ABC B tinha
a missão difícil de superar o Fermentões mas não conseguiu levar a
melhor, perdendo o jogo, por 26-33.
Já os infantis A visitaram a cidade de Guimarães para defrontar o Xico
Andebol num jogo que se adivinhava difícil, mas desde cedo a equipa
bracarense dominou e venceu o jogo, por 15-36. Por fim, a equipa B
recebeu o Fafe e não conseguiu vencer, perdendo por 15-27.

DR

Os festejos dos juniores do ABC por mais uma vitória
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Última jornada com o 
vizinho e rival ABC

Derrota 
na Luz
com boa
2ª parte

O	Xico	 Andebol	 somou	 mais	uma	 derrota,	 no	 Pavilhão	
da	 Luz,	 frente	 ao	 Benfica,	

por	31-24.	Um	resultado	que,	 levando	
em	conta	a	diferença	do	valor	dos	dois	
planteis,	pode	considerar-se	natural.	O	
Benfica	 é	 um	 candidato	 ao	 título,	 ao	
passo	que	a	formação	liderada	por	Vic-
tor	Tchikoulaev,	que	registou	a	14ª	der-
rota,	procura	a	melhor	colocação	para	
disputar	 a	 permanência	 no	 principal	
escalão	do	andebol	nacional.
As	 diferenças	 revelaram-se,	 essen-

cialmenta,	na	primeira	parte,	quando	o	
Xico	Andebol	não	conseguiu	aguentar	
o	 ritmo	 imposto	pelo	equipa	da	casa.	
Mais	frágil	nos	momentos	defensivos,	o	
colectivo	vimaranense	chegou	ao	inter-
valo	com	uma	desvantagem	de	seis	go-

CRÓNICA	DE
REDACÇÃO

los	 (19-13),	praticamente	 irrecuperável	
num	jogo	com	estas	características.	
Ainda	assim,	a	segunda	parte	foi	cla-

ramente	distinta.	Diante	de	um	adversá-
rio	em	descompressão,	o	Xico	Andebol	
melhorou	 a	 sua	 prestação	defensiva	 e	
até	conseguiu	equilibrar	o	parcial,	que	
terminaria	 com	 12-11,	 favorável	 ao	
Benfica.	Uma	evolução	significativa	de	
uma	parte	para	 a	 outra,	 pese	 embora	
se	tenha	notado	que	a	equipa	de	Victor	
Tchikoulaev	 sentisse	mais	 dificuldades	
no	ataque,	como	prova	o	 facto	de	 ter	
apenas	marcado	11	golos	nos	últimos	
30	minutos.
Com	sete	golos,	Daniel	Santos	este-

ve	em	destaque	no	Xico	Andebol	afir-
mando-se	como	o	melhor	marcador	da	
equipa,	num	jogo	que	em	Jaime	Barrei-
ros,	muitas	vezes	o	jogador	mais	produ-
tivo	em	 termos	ofensivos,	 acabou	por	
ficar	 a	 zero,	 situação	 raramente	 vista	

Xico Andebol foi inferior no decorrer do primeiro tempo, mas 
depois conseguiu ser igual ao Benfica na segunda parte. Após nova 
paragem, disputa-se a última jornada.

BENFICA 31
Vicente	 Yeste,	 Davide	 Carvalho,	 David	 Tavares	
(7),	João	Lopes,	João	Pais,	Vladimiro	Bonaparte,	
Cláudio	 Pedroso	 (2),	 Tiago	 Pereira	 (1),	 Carlos	
Carneiro	 (1),	 Nuno	 Pereira,	 António	 Areia,	Mi-
guel	Ferreira,	Davor	Cutura	 (2),	 José	Costa	 (7),	
Dario	Andrade	(9)	e	Álvaro	Rodrigues	(2)
T: JORGE RITO

XICO ANDEBOL
Ricardo	Castro,	José	Fernandes	(1),	Daniel	San-
tos	 (7),	Gustavo	Castro,	Nuno	Silva,	Mário	Pei-
xoto	(5),	André	Caldas	(1),	Pedro	Carvalho,	Luís	
Sarmento	(3),	João	Gonçalves	(3),	Hugo	Fernan-
des,	Rui	 Lourenço	 (2),	 Jaime	Barreiros	 e	 Filipe	
Magalhães	(2)
T: VICTOR TCHIKOULAEV

LOCAL: Pavilhão	da	Luz	2
Árbitros:	Nuno	Santos	e	Nuno	Gonçalo	Santos

24

nesta	segunda	temporada	em	que	veste	
a	camisola	amarela	e	azul.

A	meio	da	semana	passada,	o	Xico	
Andebol	foi	derrotado	em	casa	pelo	Sp.	
Horta,	por	35-30,	no	enconto	em	atraso	
da	17ª	jornada.	Um	resultado	que	ain-
da	espelha	as	diferenças	entre	as	duas	
equipas.		Ao	intervalo,	os	açoriano	ven-
ciam	por	15-18.
Depois	 de	 um	 primeiro	 quarto-de-

hora	equilibrado,	o	Sp.	Horta	construiu	
uma	 confortável	 vantagem	 de	 quatro	
golos	 aos	 20	 minutos	 (9-13)	 margem	
que	por	diversas	vezes,	e	até	ao	interva-
lo,	chegou	a	ampliar	para	cinco	golos.	
No	 segundo	 tempo,	 a	 formação	

orientada	por	Victor	Tchickoulaev	cor-
reu	atrás	do	prejuízo,	aproximou-se	do	
Sp.	Horta	e	chegou	mesmo	a	empatar	
a	26	golos,	aos	47	minutos.	Mas	a	rea-
ção	ficou	por	aí,	com	os	vimaranenses	
a	permitirem	um	parcial	de	0-4	ao	Sp.	
Horta	que,	a	ganhar	por	quatro	(27-31)	a	
seis	minutos	do	fim,	não	desperdiçou	a	
oportunidade	de	somar	três	pontos	que	
colocaram	a	equipa	numa	posição	mais	
confortável.

A	derradeira	jornada	da	fase	regular	
do	Campeonato	Nacional	Andebol	1	está	
marcada	para	o	dia	2	de	Março.	Dentro	
de	 duas	 semanas,	 o	 Xico	 Andebol	 re-
cebe	o	vizinho	e	antigo	rival	ABC.	Um	
encontro	 que,	 essencialmente,	 servirá	
para	 cumprir	 calendário	 numa	 última	
jornada	 que	 reserva	 poucas	 emoções,	
uma	vez	que	a	sirtuação	classificativa	da	
maioria	das	equipa	está	definida	depois	
da	última	ronda.

	

Derrota com o Sp. Horta
no jogo em atraso
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Líder
goleado em 
Fermentões

Na	 recta	 final	 da	 fase	 regular	 do	
Campeonato	Nacional	da	3ª	Divisão,	o	
Fermentões	 surpreendeu	 ao	 impor	 a	
derrota	mais	 pesada	da	 época	 ao	 Sal-
gueiros	08,	o	 líder	da	prova.	Em	casa,	
sob	 a	 pressão	 de	 conquistar	 os	 três	
pontos	 para	 continuar	 na	 luta	 pelo	
apuramento	para	a	Fase	Final,	a	equipa	
treinada	por	Alexandre	Meira	Sousa	ci-
lindrou	o	Salgueiros	08,	com	um	triun-
fo	por	35-17.	Ricardo	Pinto	esteve	em	
claro	destaque,	ao	marcar	11	golos	pela	
equipa	vimaranense.	
Dominador,	o	Fermentões	 fez	uma	

primeira	 parte	 quase	 incólume,	 alcan-
çando	o	 intervalo	com	uma	vantagem	
de	11	golos	(21-9).	No	segundo	tempo,	
a	gestão	feita	por	Alexandre	Meira	Sou-
sa	 impediu	 qualquer	 reacção	 dos	 visi-
tantes,	que	viram	a	diferença	no	marca-
dor	continuar	a	aumentar	para	números	
que	certamente	não	esperavam.
Na	última	jornada	da	fase	regular,	o	

Fermentões	 defronta	 o	 Lusitanos,	 no	
sábado,	no	pavilhão	municipal	de	Santa	
Cruz	do	Bispo.	À	semelhança	dos	rest-
nates	encontros,	o	 jogo	está	marcado	
para	as	19	horas.	

FERMENTÕES 35
Bruno	 Silva,	 Rui	 Paulo,	 Pedro	 Araújo	 (1),	 José	
Martins	 (6),	 Hélder	 Cunha	 (2),	 Rui	 Carvalho	
(1),	 João	 Carvalho	 (6),	 Nuno	 Pinheiro	 (2),	 Raúl	
Nunes,	Carlos	Fernandes	(1),	André	Ribeiro	(1),	
Armando	 Silva	 (4),	 Ricardo	 Pinto	 (11)	 e	 Pedro	
Teixeira
T: ALEXANDRE MEIRA SOUSA

SALGUEIROS 08
Daniel	Nunes,	Eduardo	Sousa	(1),	Carlos	Olivei-
ra,	Igor	Araújo	(2),	Pedro	Silva,	João	Sousa,	Ri-
cardo	Pereira,	Filipe	Alves	(5),	Raimundo	Ramos,	
André	Valente	(3),	Hugo	Pereira	(1),	José	Palos,	
Mário	Ramos	(5)	e	Tiago	Lopes

T: MÁRIO FONSECA

LOCAL: Pavilhão	Municipal	Arq.	Fernando	Távora	
Árbitros:	Fernanda	Ribeiro	e	João	Silva

17
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  Tiragem: 11831
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  Área: 5,88 x 6,49 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 46241552 19-02-2013
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Fase final começa em março
ANDEBOL - SORTEIO NO PRÓXIMO DIA 25

O sorteio da fase final, 
grupos A e B, do Andebol 
1, realiza-se na próxima se-
gunda-feira, 25 de feverei-
ro, pelas 17h00, no Audi-
tório do Comité Olímpico 
de Portugal. 

A fase final terá início 
a 9 de março e termina a 
25 de maio de 2013.

Quando falta realizar 
uma jornada da fase re-
gular apenas subsiste uma 
dúvida quanto à distribui-
ção das 12 equipas pelos 
grupos A e B.

Assim, no grupo A com-
petem FC Porto, Benfi-
ca, Sporting, Águas San-
tas, ABC/UMinho e Ma-
deira SAD ou Sporting 
da Horta.

O grupo B vai ser dispu-
tado por Sporting da Hor-

ta/Madeira SAD, Belenen-
ses, Xico Andebol, Artís-
tica de Avanca, Andebol 
Clube de Fafe e CDE Ca-
mões.

A última jornada da 
fase regular está agenda-
da para o dia 2 de março 
e prevê a realização das 
seguintes partidas: Artís-
tica de Avanca- Benfica, 
Sporting-Águas Santas, 
Sporting da Horta-Bele-
nenses, CDE Camões-AC 
Fafe, Xico Andebol-ABC/
/UMinho e Madeira SAD-
-FC Porto.

Humberto Gomes 
(ABC) no sete ideal

Dario Andrade, do Ben-
fica, foi o MVP da 21.ª e 
penúltima jornada da fase 
regular do Andebol 1.

No que diz respeito ao 
sete da jornada 21, são 
cinco os clubes represen-
tados no sete ideal da ron-
da. ABC/UMinho e Águas 
Santas-Milaneza estão re-
presentados com dois atle-

tas cada.
Humberto Gomes (ABC/

/UMinho) é o guarda-re-
des do sete ideal, enquan-
to Nuno Rebelo, também 
dos academistas, é um dos 
laterais da ronda.

Nuno Rebelo, do ABC, também no sete ideal da 21.ª ronda 

DM
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ANDEBOL

Iniciadas e juvenis da Didáxis
apuradas para a fase final

As equipas de iniciadas e de juvenis da Didáxis 
carimbaram, no último fim de semana, a passagem à 
segunda fase dos respetivos campeonatos.

As juvenis receberam o AC Vermoim e venceram 
por 25-13, consolidando o segundo lugar na primeira 
fase do campeonato. Depois, já com o apuramento 
garantido, deslocaram-se a Esposende para defrontar 
a Juventude do Mar, tendo perdido por 28-18. 

As iniciadas receberam o AC Fafe e venceram por 
28-7. Com esta vitória, a Didáxis ficou matematicamente 
apurada para a segunda fase da prova, estando em-
patada com a equipa do Maiastars no primeiro lugar 
do campeonato.

Por sua vez, a equipa de infantis recebeu e venceu 
o AC Vermoim, por 26-7. Destaca-se a prestação da 
atleta da Didáxis Filipa Leite, com nove golos apon-
tados. A Didáxis ocupa o segundo lugar da tabela 
classificativa.

No próximo fim de semana, as infantis da Didáxis 
deslocam-se a Felgueiras para defrontar o Barrosas, as 
iniciadas terminam a primeira fase com a deslocação 
a Vizela para defrontar o Callidas e, por sua vez, as 
juvenis recebem, em Riba de Ave, o Callidas.
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  Corte: 1 de 1ID: 46225716 15-02-2013
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  Corte: 1 de 1ID: 46226240 14-02-2013
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   A equipa avancanense deslocou-se ao Dragão Caixa para
defrontar a equipa do FC Porto. O encontro foi no passado
sábado, e agradou aos adeptos que se deslocaram de Avanca
até ao Porto, para ver a sua equipa jogar.
   Apesar da derrota por nove golos de diferença, a equipa
de  Avanca  f ez  um bom jog o,  cheg ando a  es ta r  em
desvantagem apenas por quatro bolas. O FC Porto utilizou
os seus principais jogadores, no confronto contra ao
Avanca, em toda a primeira parte, mudando de estratégia
na segunda. No entanto, e face às investidas poderosas da
Artística, o treinador portista viu-se obrigado a colocar
novamente em campo os seus melhores jogadores, sendo
que deste modo, chegaram à vitória.
   O novo re forço  do  c lube  avancanense ,  Diogo
Carregueiro, já disputou este encontro e, apesar da tenra
idade, não se poupou em esforços, partindo para cima dos
defesas portistas e fazendo alguns golos. Destaque também
para Luís Silva, guarda redes da Artística, que marcou boa
presença na baliza do seu clube.

Artística: Fábio Magalhães, Nuno Carvalho, Pedro Silva,
Duarte Carregueiro, Tiago Cunha, Alberto Silva, João Vilar,
Vítor Valente, Luis Silva, André Rego, Marco Ferreira, João
Santos, Diogo Taboada, Pedro Maia, Pedro Pereira, Nuno
Ferreira

Clube lança TV online

   A equipa de andebol avancanense, que este ano se
encontra a competir no mais alto escalão do andebol
nacional ,  vai  disponibi l izar,  a  par t i r  deste sábado, a
transmissão online dos jogos.
   A ideia surgiu porque “o site ganhou uma dinâmica muito
grande com mais de 15 000 visitantes”, afirmou Nuno
Santos, director do clube, e um dos responsáveis pela nova
TV online.
   Ainda não existem parceiros para a iniciativa do clube,
pelo que o responsável afirma que “primeiro vamos mostrar
o potencial e o feedback que isto nos pode dar”, assumindo
que este é uma passo a dar, para o alcance de tais parcerias.
   A artística TV vai ser comandada por elementos que
compõem a associação e tem estreia marcada para amanhã,
no jogo frente ao Belenenses, transmitido a partir de Lisboa.

Artística de Avanca

FC Porto 33 x AA Avanca 24
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   Neste último fim de semana,
os amantes do Arsenal
deliraram. Foram vários os
jogos que chamaram a atenção
dos adeptos. Para quem gosta
do andebol de Canelas,
podemos obser var belos
clássicos, bons jogos, boas
vitórias e  polémicas.  Os
escalões de Andebol do
Arsenal de Canelas voltaram a
mostrar a sua raça mostrando
excelente atitude, vencendo
alguns dos confrontos. Uma
das vitórias mais importantes
pertenceu às Juvenis. Confira
abaixo os resultados:

Infantis Femininas
Arsenal de Canelas 11 x
Pateira 23

   A equipa do Arsenal recebeu
a equipa da pateira e perdeu
por 12 golos de diferença. Esta
diferença notou-se na diferença
de tamanho das atletas. Com
uma defesa muito fechada, a
pateira não permitia que as
jovens at letas arsenal istas
conseguissem atacar a baliza.
Quando a equipa do Arsenal
conseguia impor velocidade ao
jogo conseguia aproximar-se
no marcador.  Na próxima
semana há mais um dérbi
concelhio com o Arsenal de
Canelas a receber o Salreu.
Arsenal Canelas: 1 – Ana
Lima (G.R.); 2 – Lúcia Valente;
3 – Ana Brandão (5) ;  4 –
Catarina Soares (6); 5 – Sara
Lopes; 6 – Adriana Portugal; 8
– Inês Cruz; 10 – Cátia
Henriques; 11 – Mariana Silva;
13 – Ana Monteiro; 14 – Ana
Bastos; 15 – Mariana Marques;
17 – Maria Marques
Treinador: Pedro Correia

Iniciadas Femininos
Laac 13 x Arsenal de
Canelas 22

   Na sempre difícil deslocação
a terras de Aguada de Cima,
as meninas de Canelas
souberam tornear as
dif iculdades,  levando de
vencida as aguerridas
adversárias.  Perante boa
arbitragem, ambas as equipas
proporcionaram, ao numeroso
público, uma partida agradável
de seguir, onde as canelenses se
superiorizaram, vingando a
derrota da primeira volta, e
por números esclarecedores.
Com uma boa atitude, forte

Mais um fim-de-semana em cheio!
empenho, uma defesa forte e
alguma velocidade puderam
sair do pavilhão com os três
pontos. As canelenses atuando
algo receosas, com alguma
ansiedade e de for ma
precipitada durante a primeira
parte, proporcionaram neste
período algum equilíbrio. Com
o decorrer do jogo, os erros
foram decrescendo, os índices
de concentração aumentaram,
e com um período
irrepreensível na segunda parte,
puderam disparar no
marcador, tornando fácil o que,
A priori, seria complicado,
levando de vencida, com todo
o mérito, as suas adversárias.
Arsenal Canelas: 2 – Barbara
Silva (2); 3 – Ana Brandão (1);
5 – Andreia Si lva (1);  6 –
Mariana Bastos; 7 – Mariana
Ferreira (6); 8 – Maria Castillo;
9 – Ana Claro (7); 10 – Beatriz
Rodrigues (4); 11 – Inês Cruz;
13 – Catarina Soares (1); 15 –
Leonor Vicente; 16 – Juliana
Pinho (G.R.)
Treinador: Hélder Oliveira

Juvenis Femininos - Arsenal
sobe ao 4º Lugar
Arsenal Canelas 31 x
Académica de Espinho 28

   A equipa das juvenis
femininas do Arsenal de
Canelas recebeu a Académica
a Espinho na 12ª jornada do
Campeonato, sabendo de
antemão que este seria um jogo
equil ibrado devido ao
resultado da primeira volta e
por confrontos anteriores. As
arsenalistas entraram muito
concentradas querendo
mandar no jogo. No entanto,
após 12 minutos de jogo a
equipa cometia algumas falhas
técnicas e apresentava ineficácia
na finalização, o que fez com
que a equipa visitante
aproveitasse para se distanciar
no marcador,  chegando
mesmo ao intervalo a vencer
por três golos de diferença. Na
segunda parte o jogo foi muito
disputado, e ambas as equipas
por diversas vezes estiveram na
frente do marcador, havendo
uma entrega de todas as
jogadoras. Neste jogo, qualquer
equipa podia ter arrecadado os
três pontos,  mas com a
mudança do sistema defensivo
e com muita garra a equipa da
casa inverteu o resultado e
terminou o jogo com uma
saborosa vitória sobre a equipa
de Espinho. Parabéns a todas
atletas pelo empenho e pelo
acreditar até ao fim que os três

pontos ficariam em Canelas.
No próximo dia 19 de Janeiro
a equipa de Canelas desloca-se
ao Saavedra Guedes pelas
21h15m, para disputar a 13ª
jornada.
Arsenal Canelas: 1 – Renata
Ramos (G.R.);  2 – Rafaela
Lima (1); 3 – Sara Rodrigues
(5); 4 – Barbara Silva; 5 –
Raquel Sousa (3); 6 – Barbara
Fer reira (2) ; 7 – Mariana
Ferreira; 8 – Leandra Pinho (3);
9 – Vânia Arrojado (2); 10 –
Marta Pinto (1); 11 – Sara
Antunes (8) ;  14 – Lil iana
Marques (6); 16 – Juliana Pinho
(G.R.); 17 – Cátia Fonseca
Treinador: Pedro Silva

Minis Masculinos
AC Salreu 23 x Arsenal
Canelas 8

:: Andebol - Arsenal de Canelas ::

   Para disputar o terceiro jogo
do campeonato de Minis
Masculinos a equipa arsenalista
deslocou-se a Salreu para o seu
primeiro derby. A equipa da
casa entrou muito confiante e
mostrou desde cedo algum
domínio sobre o jogo. Os
arsenal istas,  sentindo
dificuldades em reverter o
resultado desacreditaram e
cometeram imensas falhas
técnicas que lhes custaram a
diferença no marcador
   Na próxima jornada, a 20 de
Janeiro, a equipa arsenalista
recebe o CDS Bernardo pelas
18h00m.

Helder Oliveira
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Mais um passo importante

   No arranque da terceira
fase, os seniores do Estarreja
AC vo l t a ram a  v i a j a r  a té
Lamego para  ma i s  um
embate do campeonato que
decorreu no passado Sábado.
   Apesar de ter entrado pior
no jogo, a equipa estarrejense
deu a volta ao resultado nos
últimos minutos da partida
acabando por vencer o AC
Lamego por 22-28.
   Carlos Arrojado, treinador
da equipa estava feliz no final

da  par t ida  e  assumiu que
“es távamos  a  e spera  das
dificuldades. No último jogo
que  decor reu  na  semana
passada sentimos as mesmas
dificuldades”.
   Atualmente o Estarreja AC
“tem uma equ ipa  mui to
nova”  composta  por  30
atletas o que segundo Carlos
Arrojado torna “difícil gerir
o grupo, mas ele está muito
forte e unido.”

   Na  próx ima  semana  o
jogo  é  em casa  com o  j á
conhecido ACD Monte e o
treinador mostra-se confiante
na vitória.
   Os jogos que se avizinham
são de grande importância
para o Estarreja AC que se
encontra em segundo lugar da
tabela classificativa.

Joana Sousa

:: Ac Lamego 22 x Estarreja AC 28 ::
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