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Bogas espera ABC mais forte em 2012
O andebolista Luís Bogas, do

ABC, espera voltar a treinar «den-
tro de duas semanas». Parado há 
mais de um ano, devido a lesão, 
um dos mais experientes andebo-
listas da turma academista, acredi-
ta que quando o campeonato reco-
meçar, em Fevereiro de 2012 (a pro-
va vai parar quase dois meses, por-
que a Taça da Liga, aprazada para 
Janeiro, foi anulada), estará «pron-
to a jogar».

«Esta tem sido uma época atípica, 
devido a lesões. Por isso, conside-
ro que a paragem até será benéfica 
para nós. Espero um ABC mais forte 
em 2012», finalizou Luís Bogas. Luís Bogas, segundo a contar da direita, prepara-se para voltar à competição
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// Andebol //

Infantis Masculinos
Estarreja AC 23 – 34 C.P.

Valongo do Vouga

O quarto jogo da 2ª fase do
campeonato  nac iona l  de
infantis, trouxe ao reduto do
EAC a invencível
equipa de Valongo. Cedo os
visitantes demonstraram as
razões para tal estatuto.
Portadores de características
antropométricas invulgares e
com um sistema defensivo
coeso, assentavam na
individualidade do seu jogador
central, a qualidade e o sucesso
do seu jogo. Os atletas
estarrejenses, tudo fizeram para
contrariar os pontos fortes dos
visitantes, apresentando, na
globalidade, um nível bastante
satisfatório, nos primeiros 25
minutos. (11 – 20).
A segunda metade iniciou com
a lesão do mais influente atleta

Actividades Estarreja Andebol Clube / AC Salreu

do Valongo, infortúnio
aproveitado pelos atletas do
EAC, para equilibrar o jogo.
Não fosse o elevado número de
remates falhados aos 6 metros,
e o equilíbrio, poderia ser
transformado no claro domínio
dos visitados. Para a história fica
o 23 – 34 final, traduzindo de
forma clara, a produção das
duas equipas.

Arsenal de Canelas 32 – 12
Estarreja Andebol Clube

Na 5ª jornada da 2ª fase do
campeonato nacional, os infantis
do EAC deslocaram-se ao
reduto do Arsenal de Canelas.
Início de jogo muito interessante,
pautado por uma elevada
intensidade e pelo equilíbrio.
Com o decorrer do tempo, a
equipa da casa, superiorizou-se,
mercê das características
morfológicas dos seus atletas, do

seu sistema táctico defensivo (6x0
muito compacto) e da eficácia
nas situações de contra ataque.
Ao intervalo o Arsenal de
Canelas tinha 8 golos de
vantagem.
Na segunda parte o tónico
manteve-se, apesar das nuances
tácticas implementadas pelo
EAC e do aumento da eficácia
nos duelos individuais por parte
dos seus atletas. Para a história
fica o resultado final 32-12, que
espelha bem a diferença existente
entre os dois conjuntos.
Domingo, 18 de Dezembro de
2011 (9.30), disputar-se-á no
pavilhão das Travessas – S.J.
Madeira, o jogo referente à 6ª
Jornada: AD Sanjoanense vs
Estarreja Andebol Clube.

Alinharam pelo Estarreja
Andebol Clube: Rui Pedro,
Gonçalo Figueiredo, Bernardo
Marques, João Matos, Daniel
Matos, Leonardo Costa, Wilson
Tavares, Rafael Pereira, Luís
Inácio, Ricardo Lima, André
Oliveira, João Miranda, Bruno
Marques e Pedro Bastos.

Juvenis Masculinos
ACD Monte 33 – 32

Estarreja AC

Em jogo a contra para a 13ª
jornada o pavilhão do Monte
recebeu um jogo que se esperava
de ante mão complicado para os
atletas do EAC. Com casa cheia
os adeptos de ambos os clubes
esperavam um bom jogo de
andebol. De facto o jogo foi de
grande emoção já que o resultado
manteve-se sempre equilibrado de
o inicio ao fim. O Monte a jogar
em casa e galvanizados pelo seu
público conseguiu através de uma
defesa agressiva criar imensas
dificuldades ao EAC... que andou
sempre atrás do resultado nunca
conseguindo gerir o mesmo
quando em algumas alturas do
jogo estava na liderança. O
resultado ao intervalo registava
um parcial favorável aos da casa
de 2 golos. Na segunda parte
manteve-se um jogo muito
idêntico ao da 1ª no qual se registou
o resultado final de 33-32 a favor
do Monte. Assim o EAC continua
a liderar a prova em 1º
Classificado com os mesmos
pontos do Monte que esta isolado
no segundo lugar.

Estarreja AC 47 – 22 AD
Sanjoanense

O EAC recebeu e venceu
confortavelmente (47-22) a
Sanjoanense, a contar para a 14ª
jornada do campeonato, Desta
forma o EAC continua no
primeiro lugar da competição
estando cada vez mais perto do
apuramento a segunda fase. No
próximo domingo o EAC
desloca-se a S. Paio de Oleiros
para o seu último jogo no ano
de 2011.

Minis Femininos

Valongo Vouga 19 x 4 AC Salreu

No passado Sábado, dia 10, a
equipa mais jovem do clube da
Associação Cultural de Salreu
deslocou-se às instalações do
Valongo do Vouga para a
realização do jogo referente à 3ª
jornada do campeonato de
minis femininos. Foi o jogo mais
bem conseguido do Salreu até
ao momento, mas a ineficácia na
hora de marcar traduziu-se no
resultado final. Ao contrário do
Salreu, o Valongo aproveitou o
contra-ataque para dilatar a
vantagem ao longo de todo o
jogo.
Quanto aos minis masculinos, o
jogo que era para se realizar no
Domingo (11 Dezembro) foi
adiado. Próxima jornada, ADA
Canelas x AC Salreu – Sábado
às 14.15h (Minis Masculinos) e
AC

Salreu x LAAC – Domingo
às 14h (Minis Femininos).
ACSalreu x CDS Bernardo

(08/12)
LAAC x ACSalreu (11/12)

No passado dia 8 as juvenis da
A.C.Salreu jogaram a 14ª jornada
frente ao CDS Bernardo. A
equipa apresentou-se sem quatro
das suas atletas por lesão e por
isso mais fragilizada do que
habitual. Apesar da entrega das
restantes colegas em campo, as
adversárias foram superiores.
No domingo a mesma equipa,
sem banco para poder rodar
jogadoras, debateu-se perante
uma LAAC na sua máxima
força. Cedo terminou as
aspirações de um resultado
idêntico ao último jogo entre
estas duas formações.
As Juvenis jogam no próximo
domingo pelas 16h em Salreu,
onde recebem uma das equipas
favoritas deste campeonato, o
Valongo do Vouga.
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ANDEBOL

Didáxis vence
em toda a linha

As equipas femininas de andebol da Didáxis venceram
em todos os escalões. As iniciadas golearam por 31-16 a
formação do CAS Félix da Marinha e consolidaram o pri-
meiro lugar. A faltar dois jogos para o final da 1.ª fase do
nacional da 1.ª divisão, a formação de Riba de Ave está já
apurada para a 2.ª fase.

Também as infantis e as juvenis venceram por números
esclarecedores. As infantis receberam a equipa do Maiastar
e �vingaram� a única derrota desta fase, 24-9. Com este
resultado, a um jogo do final da 1.ª fase, a Didáxis está
agora isolada no 1.º lugar no nacional de infantis.

Por fim, as juvenis receberam e venceram, por 19-10,
a formação do Manabola. Com esta vitória a Didáxis man-
tém o 4.º lugar do nacional de juvenis. Para concluir esta
fase faltam ainda disputar dois jogos: com o Juventude do
Mar e o Maiastar B.
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Garra conduz
equipa de

iniciados da
ACV à vitória

Foi difícil mas merecida
a vitória que a equipa de
iniciados do ACV Andebol
Clube conseguiu, este
sábado, na deslocação a
Felgueiras, frente ao Barrosas Andebol. Dirigidos pelos treinadores Paulo Costa e Francisco
Oliveira, os iniciados da ACV derrotaram o adversário pela margem mínima, 18-19, num
jogo pautado pelo equilíbrio. Mas a 9 minutos do final, os famalicenses perdiam por 7
pontos. Só o enorme espírito de equipa e garra dos atletas, a par do apoio incondicional
de pais e atletas de outros escalões, tornaram possível esta valiosa vitória.
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Os infantis do Clube de
Andebol da Póvoa de Varzim
bateram (16x15) o Carvalhos
na segunda jornada da série A
da Prova Complementar, são
segundos e visitam o Padroen-
se no sábado. Os juvenis per-
deram com o Azurara (9x17)
e com o Santo Tirso (19x24)
em dupla jornada da série A
da Prova Complementar, são
oitavos e visitam o Gondomar
no domingo. Os iniciados per-
deram (19x20) com o Boavista
na estreia na fase final do Re-
gional e no próximo sábado vi-
sitam o CPN.

CAPV

Infantis
vitoriosos
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> carlos costinha sousa

Vitória fácil para o ABC de Bra-
ga, sobre um Sp. Horta muito
frágil, mas que nunca deixou de
tentar incomodar os bracarenses.
Muito acertados quer a nível
ofensivo, quer defensivo, os aca-
demistas construíram uma vitó-
ria tranquila por 36-25.

A partida teve início de for-
ma muito equilibrada, com as
duas formações a demonstrarem
grande vontade de fazer mexer o
marcador. E tal aconteceu desde
o princípio e as duas equipas
foram alternando a liderança no
marcador até bem perto do mi-
nuto 15, altura em que o ABC de
Braga partiu para a vantagem,
com uma sequência de oportu-
nidades de golo concretizadas,
demonstrando, da parte dos aca-
demistas, um bom aproveita-
mento das falhas ofensivas da
equipa açoriana.

A cinco minutos do final da
primeira parte, os bracarenses
mantinham-se na frente do mar-
cador, com uma vantagem que já
permitia tranquilizar um pouco e
deu também hipóteses ao trei-
nador Carlos Resende fazer ro-

dar a equipa e dar minutos de jo-
go aos atletas habitualmente
menos utilizados.

A eficácia ofensiva do ABC,
apoiada numa exibição concen-
trada da defesa, permitiu que os
academistas fossem ganhando
cada vez mais confiança e con-
tinuassem a avolumar o resulta-
do até ao 17-10 que se verificava

no intervalo, apesar dos braca-
renses terem sofrido uma contra-
riedade com a expulsão de Álva-
ro Rodrigues, uma decisão que
parece algo rigorosa demais.

A entrada do ABC de Braga na
segunda metade da partida dava
a entender que o jogo ia assumir
contornos de goleada. Em dez
minutos os de Braga aumen-

taram o marcador para 23-14. A
partir deste momento houve al-
gum relaxamento academista
que o Sp. Horta aproveitou para
fazer alguns golos, reduzindo a
desvantagem, mas sem nunca
assustar verdadeiramente o ABC
que se mantinha no controlo da
situação.

Até ao final o jogo manteve-se

disputado num ritmo calmo, o
ABC teve nova contrariedade
com a expulsão de José Rolo,
mas tal não afectou a equipa que
continuou a ‘carburar’ muito
bem, quer a nível defensivo,
quer no ataque, construindo a
vitória final por 36-25.

FLÁVIO FREITAS

ABC garantiu um triunfo sem contestação perante o Sporting da Horta

ROSA SANTOS

João Rodrigues (ABC) em posição de remate

Assim até parece fácil!
O ABC de Braga conquistou ontem uma vitória que se pode considerar fácil perante um Sp. Horta frágil e que nunca
assustou verdadeiramente os academistas. Muita concentração a nível defensivo e também no ataque permitiu aos
bracarenses avolumarem o resultado até ao 36-25 que se verificava no final.

ANDEBOL

> João Santos e Miguel Sarmento estiveram em grande destaque apontando sete golos cada.

15.ª JORNADACAMPEONATO NACIONAL DA I DIVISÃO

lll

“Não fizemos o nosso melhor trabalho aqui, sem dúvida nenhuma. Não
foi por falta de preparação porque estudámos bem este ABC. É preciso
correr durante os 60 minutos, defender muito a sério e obrigá-los a fazer
coisas a que não estão habituados a fazer ou que têm mais dificuldades
a fazer. O que criou alguma diferença no jogo foi na primeira parte em
que falhámos muito dos seis metros e levámos golos de contra-ataque
em situações de um contra zero. A perder por três sofremos três golos
de contra-ataque seguidos e depois dois do ponta e é complicado jogar
assim contra uma equipa como o ABC.”

Filipe Duque (Treinador do Sp. Horta)

lll

“Boa vitória. Soubemos aproveitar na primeira parte as oportunidades
que criámos, a maioria após conquistas de bola na defesa, e essa van-
tagem deu-nos um certo à-vontade. Depois, claro que é mais fácil jogar
com sete ou oito golos de vantagem e, mesmo depois das duas expul-
sões, jogámos de forma equilibrada e aproveitámos para dar minutos a
todos os jogadores. Gostei da resposta dos atletas, porque quando tro-
cámos de jogadores, e não foi por estarmos a jogar mal, não se notou.
Tivemos engenho em criar essa vantagem na primeira parte e vence-
mos justamente.”

Carlos Resende (Treinador do ABC de Braga)

ABC DE BRAGA 361 

Humberto Gomes (GR), Mário Peixoto
(2), José Pedro Coelho (6), Tiago
Pereira (2), Álvaro Rodrigues (1),
Ricardo Pesqueira (1) e Rui Lourenço
(3). Jogaram ainda José Rolo (3), João
Rodrigues (1), João Santos (7), Pedro
Seabra (1), Miguel Sarmento (7), Bruno
Dias (GR) e Sérgio Caniço (2).
Treinador: Carlos Resende.

SP. HORTA 251 

Nuno Silva (GR), Tiago Rodrigues (1),
Austris Tuminskis (4), Paulo Medeiros,
Yuriy Kostetsky (5), Afonso Almeida (3)
e Nélson Pina (7). Jogaram ainda Diogo
Rios (1), Rui Barreto (3), Bruno 
Castro (1).
Treinador: Filipe Duque.
Árbi t ros:  Mário Coutinho 
e Ramiro Silva
Intervalo: 17-11
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José Roque

 A Juventude do Lis vai pro-
mover o lançamento da cader-
neta oficial de cromos do clube
a levar a efeito no próximo dia
18 de Dezembro, pelas 18h30,
no Pavilhão da Juve Lis. Segun-
do a presidente do clube, Célia
Afra, a caderneta de cromos,
"muito para além da possibili-
dade de angariar alguns fun-
dos, serve fundamentalmente
para promover o clube, os atle-
tas e a modalidade". 

A caderneta está organizada
com cromos individuais de
todos os atletas, fotos de equipa
e membros do clube, mas tam-
bém dará a conhecer um pouco
da história e do percurso que o
clube tem conseguido ao longo
dos seus mais de 25 anos de

existência.
A ideia surgiu na consequên-

cia de uma série de eventos que
ao longo do ano a Juve Lis tem

vindo a realizar, "de acordo com
o que sempre se fez no Movi-

mento Associativo", sublinhou
Célia Afra. Este ano, por exem-
plo, o clube já organizou a Festa
das Sopas, jantares de grupos,
vendas artesanais, cabaz de
Natal e venda de doces caseiros
confeccionados, essencialmen-
te, pelas jogadoras seniores do
clube.

Estas são as formas que o
clube tem encontrado para
enfrentar as dificuldades
financeiras, com maior enfo-
que no presente ano. "Tudo isto
surge esta época com maior
incidência porque as despesas
são cada vez maiores com as
competições europeias e com a
participação de muitas equipas
nos campeonatos nacionais.
Além disso, os apoios instituci-
onais são cada vez menores e
as empresas deixaram de apoi-

ar", explicou a responsável.
No entanto, as iniciativas

não se ficam por aqui e já estão
pensados muitos outros even-
tos. "A curto prazo temos já em
mente organizar uma noite de
fados, uma noite com música
ao vivo, festas temáticas em
local a definir e a organização
de jogos com equipas de 'top'",
frisou Célia Afra.

No programa de actividades
do lançamento da caderneta
está previsto o desfile dos atle-
tas da Juve Lis, a apresentação
do grupo infantil de dança cri-
ativa e a apresentação do vídeo
promocional da caderneta.
Mais tarde terá início a venda
de cadernetas e cromos da Juve
Lis com uma sessão de autó-
grafos e a venda de café da avó
e filhoses. l

ANDEBOL

Juve Lis lança caderneta de cromos 
para angariar receitas e promover clube

D.
R.

JOGADORES da Juve Lis irão desfilar e assinar autógrafos no lançamento da caderneta de cromos 
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Silvino Cardoso

� A Escolinha de Andebol da
Associação S. Miguel do Mato
participou, no último feriado, na
3.a concentração da 1.a fase do
campeonato regional de minis
de andebol de Viseu, que de cor -
reu no  Pavilhão Municipal de
Nelas. 

A equipa realizou dois jogos
perdendo um, por 6-5, e empa -
tan do o outro (6-6). Os atletas
demonstraram, mais uma vez,
muito respeito e “fair-play”,
assim como uma enorme satis -
fa ção e competência du ran te a
disputa dos jogos. Notou-se ain -
da a presença de alguns pais e
familiares dos atletas que apoia -
ram a equipa da escolinha de S.

Miguel do Mato. A modalidade
do andebol é, sem dúvida, o
desporto que naquela freguesia
do concelho de Vouzela, parece
estar a “pegar de raíz” e com
resultados já aceitáveis, tendo
em conta o pouco tempo que o
andebol assentou arraiais em S.
Miguel do Mato.

A presença da Escolinha de
Andebol em Nelas foi apoiada
pela Câmara  de Vouzela, juntas
de freguesia de S. Miguel do
Mato e Figueiredo das Donas e
pela Associação de Andebol de
Viseu.

Participação 
no 2.o Festand de Bambis 
Três dias depois da presença em
Nelas, a Associação de S. Mi guel

do Mato voltou a participar em
mais um evento destinado aos
jovens. No último domingo, a
colectividade marcou presen ça
no 2.o Festand de 'Bambis' da
Associação de Andebol de Vi -
seu, realizado em Santiago de
Besteiros. Juntamente com a
Associação de S. Miguel do
Mato, estiveram presentes os
´Bambis' de Nelas e de Santiago
de Besteiros. 

Foi uma tarde de sã convívio,
muito agradável, tanto para os
atletas que actuaram e reali za -
ram os seus jogos preferidos,
como para os pais e familiares
dos atletas que assistiram à
alegria e satisfação com que os
pequenos jogadores desfru ta -
ram da tarde desportiva. l

ANDEBOL – CAMPEONATO REGIONAL DE 'MINIS'

Associação de S. Miguel do Mato “mostrou-se” em Nelas

FESTAND constitui um bom momento de convívio entre os jovens
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PRÓXIMA JORNADA

Madeira SAD - Benfica

Sporting - Xico Andebol

FC Porto - Belenenses

Sp. Horta - S. Bernardo

AC Fafe - ABC

Águas Santas - Maia-ISMAI

15.ª JORNADA  

Xico Andebol - Madeira SAD

Benfica 37 - 30 AC Fafe

ABC 36 - 25 Sp. Horta

Maia-ISMAI 23 - 33 FC Porto

Belenenses 28 - 28 Sporting

S. Bernardo 22 - 21 Águas Santas

Classificação J V E D Golos Dif. Pts

1 FC Porto 15 13 0 2 451 : 349 102 41

2 Sporting 15 11 2 2 411 : 340 71 39

3 Benfica 15 11 1 3 458 : 348 110 38

4 Águas Santas 15 11 1 3 415 : 369 46 38

5 ABC 15 8 1 6 397 : 366 31 32

6 Belenenses 14 7 2 5 398 : 390 8 30

7 Madeira SAD 13 8 0 5 382 : 323 59 29

8 S. Bernardo 15 3 2 10 351 : 458 -107 23

9 Sp. Horta 14 4 0 10 366 : 437 -71 22

10 Xico Andebol 13 2 1 10 343 : 393 -50 18

11 AC Fafe 14 1 1 12 345 : 448 -103 17

12 Maia-ISMAI 14 1 1 12 333 : 429 -96 17

FEDERAÇÃO DE ANDEBOL DE PORTUGAL.

Pub

Pavilhão Flávio Sá Leite,
em Braga

Árbitros: Mário Coutinho e Ramiro 
Silva

ABC 36
Humberto Gomes (Bruno Dias); 
Tiago Pereira (2), Ricardo Pesqueira 
(1), Rui Lourenço (3), Mário Peixoto 
(2), José Pedro Coelho (6) e Álvaro 
Rodrigues (1); José Rolo (3), João 
Rodrigues (1), João Santos (7), Pedro 
Seabra (1), Miguel Sarmento (7) e 
Sérgio Caniço (2)

Treinador: Carlos Resende

Sp. Horta 25
Nuno Silva (Fábio Silva); Tiago 
Rodrigues (1), Austris Tuminskis (4), 
Paulo Medeiros, Yuriy Kostetsky (5), 
Afonso Almeida (3) e Nélson Pina 
(7); Diogo Rios (1), Rui Barreto (3) e 
Bruno Castro (1)

Treinador: Filipe Duque

Marcha do marcador: 10’ (4-4); 20’ 
(10-7); 30’ (17-11); 40’ (24-18); 50’ 
(28-19).

Contrariedades para o ABC

Álvaro e Rolo
viram vermelho directo

O técnico do ABC, Carlos Resende, não pôde contar para este 

jogo com Luís Bogas, José Ricardo Costa e Fábio Antunes, devi-

do a lesão. Três baixas importantes na equipa academista que, 

aos 28 minutos, viu os árbitros do encontro – Mário Coutinho 

e Ramiro Silva – deram ordem de expulsão a Álvaro Rodrigues 

por falta dura sobre Austris Tuminskis.

Na segunda parte, José Rolo também viu o vermelho, por falta 

involuntária sobre Nélson Pina, em lance de contra-ataque, aos 

12 minutos do segundo tempo. Expulsões que, claro, fragilizaram 

o ABC, já debilitado com as baixas devido a lesão.

Ao ABC, fustigado com duas expulsões, valeu a prata da casa

Juventude amarela travou ciclone dos Açores
Pedro Vieira da  � Silva

O ABC bateu, ontem à noi-
te, o Sporting da Horta (36-25), 
em jogo a contar para a 15.ª 
jornada do andebol 1. Os aca-
demistas, que têm sido fusti-
gados por lesões, viram o árbi-
tro do encontro expulsar, com 
excessivo rigor, Álvaro Rodri-
gues e José Rolo, mas a tur-
ma minhota, com muita juven-
tude na equipa (João Santos 
e Miguel Sarmento estiveram 
em grande plano, bem secun-
dados por outros jovens acto-
res secundários), conseguiram 

parar o furacão açoriano que, 
na primeira volta, tinha bati-
do a turma de Carlos Resen-
de, nos Açores (28-27).

O ABC, ao intervalo, ven-
cia por seis golos de diferen-
ça, fruto, basicamente, de três 
factores: boa organização de-

fensiva, fantástica exibição de 
Humberto Gomes (11 defesas 
em menos de 30 minutos) e, 
ainda, à eficácia dos academis-
tas na hora do remate.

Os contra-ataques não saí-
ram bem, mas a segunda linha 
academista, com José Rolo e 
Tiago Pereira em bom plano, 
esteve imparável, permitindo 
ao ABC aumentar o score, che-
gando aos seis golos de van-
tagem ao intervalo, uma mar-
gem muito confortável.

Álvaro e Rolo 
expulsos…
Sarmento e Santos 
em grande

Porém, antes do intervalo, 
Carlos Resende perdeu Álva-
ro Rodrigues (expulso) e, de-
pois, à passagem do minuto 
12 da segunda parte, viu José 
Rolo seguir também o cami-
nho dos balneários, pelas mes-
mas razões.

Mas, nessa altura, aparece-
ram no jogo os suplentes João 
Santos e Miguel Sarmento e o 
titular José Pedro Coelho, que 
apareceram nos momentos 
decisivos, com grande inten-
sidade no ataque, bem secun-
dados na defesa por Ricardo 
Pesqueira (o ex-FC Porto es-
teve muito bem nas acções 

defensivas).
Para a baliza dos braca-

renses entrou, depois, Bruno 
Dias, que colocou, com de-

fesas soberbas, um ponto fi-
nal nas ambições dos açoria-
nos em chegar-se mais per-
to do ABC.

No final do jogo, Carlos Resende, técnico do ABC, estava 

satisfeito com a «bela e boa vitória» alcançada.

«Soubemos aproveitar na primeira parte as oportunidades 

que criámos, a maioria após conquistas de bola na defesa, 

e essa vantagem deu-nos um certo à vontade. Depois, claro 

que é mais fácil jogar com sete ou oito golos de vantagem 

e, mesmo depois das duas expulsões, jogámos de forma 

equilibrada e aproveitámos para dar minutos a todos os 

jogadores. Gostei da resposta dos atletas, porque quando 

trocámos de jogadores, e não foi por estarmos a jogar mal, 

não se notou. Tivemos engenho em criar essa vantagem na 

primeira parte e vencemos justamente», vincou.

Filipe Duque (Sp. Horta): 
«Não fizemos um bom jogo»

O treinador dos forasteiros não gostou nada da exibição 

dos seus atletas em Braga. «Não fizemos o nosso melhor 

trabalho. Não foi por falta de preparação, porque estudá-

mos bem este ABC. É preciso correr durante os 60 minutos, 

defender muito a sério e obrigá-los a fazer coisas a que não 

estão habituados a fazer», finalizou Filipe Duque.

Carlos Resende (ABC) gostou da resposta dos mais novos

«Foi uma bela vitória»

Miguel Sarmento (à esquerda) foi um dos melhores do ABC

ARQUIVO DM
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Andebol: “quartos”
da Taça com um
Benfica-Madeira SAD
Benfica-Madeira SAD (21 de
Janeiro) e Marítimo-Belenen-
ses (dia 22) são os jogos que
envolvem equipas madeirenses
nos quartos-de-final da Taça de
Portugal Sénior masculina de
Andebol. Sporting CP-Águas
Santas e São Bernardo-FC
Porto são os outros “duelos”,
numa eliminatória que vai apu-
rar os quatro emblemas para a
“Final-Four” (30 de Março e 1
de Abril), em Tavira. 1

Vasco Sousa
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No passado domingo, o Pavilhão 
Nery Capucho foi palco de um 
grande jogo, com uma moldura 
humana espectacular, que apoiou 
a equipa da casa do primeiro ao 
último minuto

Em causa estava a liderança da 1ª 
fase do Campeonato Nacional da II 
Divisão. A SIR 1º de Maio, depois de 
perder na primeira volta por quatro 
golos de diferença, em Leiria, frente à 
Juventude do Lis, necessitava de vencer 
por cinco para passar para a frente da 
tabela classificativa.

O jogo começou a disputar-se de 
forma equilibrada, mas a equipa da 
casa, com um parcial de 6-0, conseguiu 
colocar o marcador com uma diferença 
máxima de seis golos (11-5), altura em 
que a Juve também reagiu muito bem 
ao melhor período da SIR 1º de Maio, 
conseguindo um parcial de 0-4, indo 
para intervalo a perder apenas por 13-
11. No segundo tempo o equilíbrio foi 
constante conseguindo, no entanto, a 
equipa forasteira passar para a frente 
do marcador, apesar de nunca ter esta-
do a vencer por mais que um golo. 

A SIR 1º de Maio, sempre muito 

combativa, com uma alteração defensi-
va para um sistema 6:0, conseguiu no-
vamente criar problemas ao adversário 
e passar para a frente da partida, que 
acabaria por vencer pela margem míni-
ma (22-21).

Com este resultado a SIR 1º de Maio 
fica dependente de terceiros para pas-
sar à 2ª fase do campeonato nacional, 
pois necessita que a Juve perca pelo me-
nos um ponto, para poder passar para 
a frente.

Pela SIR 1º de Maio alinharam e 

marcaram: João Sousa (guarda-redes), 
Nuno Neto (2), Eduardo Pinheiro, An-
dré Gomes (3), Ruben Freire, João Ro-
drigues (1), João Pimentel (5), Sebastião 
Silva, Eduardo Ferreira (1), Miguel Du-
arte, Diogo Cunha, Ricardo Tomé (3), 
João Mendes (5) e João Santos (2).

No próximo fim-de-semana, a equi-
pa marinhense desloca-se a Coimbra 
para defrontar a Académica, enquanto 
os seniores regressam à competição, 
recebendo em casa o líder, Académico 
de Viseu, no sábado, pelas 18h30. ß

ANdebOL

JuniorES Dão ESpECTáCuLo
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ANDEBOL

2ª Divisão – Zona Norte
Resultados 
AC Sismaria-Gin. Santo Tirso24-22

Ac. Porto-FC Infesta 26-26

Alavarium-Ac. São Mamede 26-31

Santana-Resende Andebol 32-24

Avanca-S. Paio Oleiros (14/1)

Próxima jornada (17 de Dezembro)
Ac. São Mamede-Santana

FC Infesta-Alavarium

Gin. Santo Tirso-Avanca

Resende Andebol-AC Sismaria

S. Paio Oleiros-Ac. Porto

Classificação
J P

1 Ac. São Mamede 11 30

2 Avanca 10 25

3 Ac. Porto 11 24

4 Santana 11 24

5 AC Sismaria 11 22

6 S. Paio Oleiros 10 22

7 Gin. Santo Tirso 11 20

8 FC Infesta 11 18

9 Alavarium 11 18

10 Resende Andebol 11 13

Nacional feminino – Zona 3 – 1ª fase
Resultados – última jornada
Alpendorada-Juve Mar 21-28

Juve Lis-Maiastars B 22-22

Classificação
J P

1 Juve Lis 6 17

2 Maiastars B 6 13

3 Juve Mar 6 12

4 Alpendorada 6 6

Nacional feminino – Zona 2 – 1ª fase
Resultados – última jornada
CA Leça-Ac. Porto 32-27

Col. João Barros-Santa Joana33-19

Classificação
J P

1 Col. João Barros 6 17

2 CA Leça 6 13

3 Santa Joana 6 12

4 Ac. Porto 6 6
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O Atlético Clube da Sismaria orga-
niza no próximo sábado a oitava edi-
ção do seu Torneio de Natal, em infan-
tis masculinos, com a participação da
equipa da casa, Juventude do Lis, SL
Benfica, São Bernardo, Benavente e
Alto do Moinho. Os jogos serão rea-
lizados nos pavilhões da Gândara e
de Marrazes. Paralelamente ao even-
to será realizada uma recolha de bens
alimentares, em parceria com a Con-
ferência de São Vicente de Paulo. �

Andebol

Sismaria
solidário
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AC Vermoim derrota
Barrosas por 19-18

Os iniciados da Associação Cultural de Vermoim (ACV) Andebol Clube
tiveram uma importante deslocação a Felgueiras no passado sábado,
onde conseguiram uma difícil mas muito merecida vitória sobre o Bar-
rosas Andebol Clube. Dirigidos pelos treinadores Paulo Costa e Fran-
cisco Oliveira, os iniciados da ACV Andebol Clube levaram de vencida
a formação local por 18-19, num jogo pautado pelo equilíbrio mas em
que a escassos 9 minutos do final perdiam por sete pontos. 
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Andebolistas da Didáxis
de Riba d’Ave goleiam 
em todos os escalões

As equipas femininas
de andebol da Didáxis
de Riba d’Ave estive-
ram em destaque este
fim-de-semana, ao
vencerem as adversá-
rias em todos os esca-
lões. No sábado, as
iniciadas da Didáxis de
Riba d’Ave golearam
por 31-16 a equipa do
C.A.S. Félix da Marinha
e consolidaram o 1º
lugar. A dois jogos do
final da 1ª fase do cam-
peonato nacional da 1ª
divisão, as andebolis-
tas iniciadas da Didá-
xis de Riba d’Ave já
estão matematica-
mente apuradas para a
2ª fase. 

No domingo joga-
ram as infantis e as ju-
venis, tendo ambos os
escalões vencido por números esclarecedores. A equipa de in-
fantis da Didáxis recebeu a equipa do Maiastars e “vingou” a
única derrota averbada nesta fase, também goleando por 24-9.
Com este resultado e a um jogo de terminar a 1ª fase do cam-
peonato nacional de infantis, as andebolistas da Didáxis estão
agora isoladas no 1º lugar. 

As juvenis receberam a equipa do Manabola e, também, ven-
ceram por 19-10. Com este resultado as andebolistas da Didáxis
mantêm o 4º lugar no nacional de juvenis. Para concluir esta fase
faltam ainda disputar dois jogos das juvenis, contra a equipa da
Juventude do Mar e do Maiastars B.
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