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Comissão de gestão avançou para ocupar o vazio deixado pela demissão da direção de Rui Tavares e estará em funções até à convocação de eleições, em junho 

EDUARDO RESENDES 

1.0.1111 

Marítimo com comissão de gestão após 
demissão da direção de Rui Tavares 

EDUARDO RESENDES 

PROVIDÊNCIA 
CAUTELAR 
Rui Tavares 
apresentou uma 
providência 
cautela r 
invocando a 
ilegalidade da 
reunião, que foi 
prontamente 
rejeitada pelo 
presidente da 
mesa. 

CONSELHO 
FISCAL TAMBÉM 
DEMITIU-SE 
O presidente do 
Conselho Fiscal 
do Marítimo, 
Luís Nunes, 
também 
apresentou o 
seu pedido de 
demissão. 

Direção de Rui 
Tavares demite-se 
na iminência de ser 
destituída. Comissão 
de gestão vai gerir 
clube até às eleições 
NUNO MARTINS NEVES 

nunomneves@acorianooriental.pt  

Os destinos do Marítimo Sport 
Clube encontram-se nas mãos de 
urna comissão de gestão até ao fi-
nal da presente época desporti-
va, na sequência da demissão em 
bloco da direção liderada por Rui 
Tavares, na assembleia-geral ex-
traordinária que decorreu quar-
ta-feira à noite. 

A decisão de Rui Tavares, que 
foi eleito há quatro meses para o 
seu segundo mandato enquan-
to presidente dos 'azuis' da. Ca-
lheta, foi seguida pelo tesourei-
ro Pedro Nunes e surgiu na 
iminência dos sócios votarem o 
ponto 3 da ordem de trabalhos, 
que ia colocar à votação um pe-
dido de destituição da atual di-
reção. 

"Não estou aqui para ser enxo-
valhado, sendo assim peço a mi-
nha demissão, não faz sentido 
chegar a este ponto", afirmou o 
presidente do Marítimo. Já o te-
soureiro lamentou estarem "a le-
vantar questões sobre a minha 
pessoa, por sacanice e por mes-
quinhez e por isso estou farto. Não 
levo um tostão daqui". 

A situação precipitou-se depois 
dos sócios presentes terem de-
monstrado não estarem com a 
atual direção, como David Vieira, 
diretor da formação e um dos  

principais rostos da contestação. 
"São 33 pessoas descontentes con-
tigo que assinaram esta petição, 
Rui", afirmou. 

Outros sócios questionaram 
Rui Tavares se se sentia em con-
dições para continuar como pre-
sidente do clube, apesar de tam-
bém sublinharem que "o seu 
trabalho à frente do Marítimo 
também teve aspetos positivos". 

Coma demissão dos órgãos so-
dais, o presidente da mesa daAs-
sembleia-Geral, Liberal Carrei- 

ro, colocou à votação dos sócios 
a formação de uma comissão de 
gestão, que se manterá em fun-
ções até ao final da época des-
portiva, altura em que o clube irá 
a eleições. 

14 sócios votaram a favor da co-
missão de gestão, com sete, in-
cluindo os demissionários Pedro 
Nunes e Rui Tavares, a abste-
rem-se. 

Óscar Rocha, que até agora di-
rigia a secção de hóquei em patins, 
acumula aposição de presidente  

do clube, com David Vieira a to-
mar o lugar de tesoureiro e res-
ponsável pelo futebol de forma-
ção, Paulo Alexandre a assumir 
o futebol sénior, com Filomena 
Cabral e Nuno Miranda como vo-
gais da Direção. 

O Conselho Fiscal será forma-
do porJuvenal Martins, Gonçalo 
Costa e Teresa Raposo, enquanto 
a mesa da Assembleia continua-
rá a ser presidida por Liberal Car-
reiro, António Botelho e Sandro 
Mendonça.* 

"Era necessário terminar 
com o clima de crispação" 
Após a assembleia-geral extraor-
dinária, o novo presidente do Ma-
rítimo Sport Clube, Oscar Rocha, 
assumiu o rumo que a comissão 
de gestão pretende dar ao emble-
ma da Calheta. 

Para o homem que acumulará 
a presidência com a direção da 
secção de hóquei em patins, "va-
mos fazer o melhor neste período 
transitório, com linhas bem de-
finidas. Sabemos o que queremos 
e como fazer. Queremos estabi- 

lizar, dar credibilidade ao clube 
e fazer aquilo que nos compete, 
que é preparar o ato eleitoral". 

Sobre o resultado da reunião 
magna dos sócios, Óscar Rocha 
diz que a decisão foi soberana e 
que serve para terminar com o 
"clima de crispação que se viviano 
clube. Queremos apaziguar os 
ânimos, para que possamos tra-
balhar em paz", afirmando ainda 
que pretendem apurar com rigor 
as contas do clube. 

O responsável máximo pela co-
missão de gestão não quis, con-
tudo, comprometer-se com uma 
futura candidatura aos órgãos so-
ciais, previstos para junho, di-
zendo que "é algo que jamais te-
rei pensado, nem ninguém da 
comissão pensou. Não faz senti-
do: assumimos o desafio e vamos 
trabalhar nesse sentido. Daqui .a 
dois, três meses, poderemos pen-
sar nisso". 

Rui Tavares sai magoado 
Com sentimento de dever cum-
prido mas magoado. É assim que 
Rui Tavares assume que deixa o 
clube que presidiu nos últimos 
três anos. O dirigente demissio- Rui Tavares deixa clube magoado 

nário assume que deixa o Marí-
timo "tranquilo. Financeiramen-
te tem as suas contas em dia e tem 
dinheiro em caixa". 

Tavares assume que a formação 
do clube está "muito mais forte e 
organizada" e que deixa as quatro 
modalidades do clube (futebol, 
hóquei em patins, andebol e ci-
clismo) bem. "Não foi a melhor 
forma de sair e fico com a sensa-
ção que há pessoas que não me-
recem o tempo e o esforço que dei 
ao clube". 

Ainda assim, o presidente de-
missionário justifica a sua decisão 
pelo bem superior do Marítimo, 
desejando "as melhores das sor-
tes a quem me sucederá".• NMN 
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gestão assume 
direção do 
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Demissão de Rui 
Tavares precipita 
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assume a presidência 
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ANDEBOL 

Cinco cubanos 
mais no FC Porto 

»Alejandro Carrera (GR). Yoan 
Blanco (LE), Reinier Nelson (GR).  
Pedro Valdes (LE) e Angel Zulueta 
(LD) são os cinco cubanos que o FC 
Porto contratou — os dragôes já 
tinham très cubanos no plantei —
mas que serão emprestados. 
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AGENDA 

■ HOJE 
Futebol, 20h30. Portimão 
Portimonense-Belenenses. 

AMANHÃ 
Andebo1,19h00, Maia 
Maia Ismai-Benfica. 

VAI ACONTECER. INFORME: 
agenda ,.,t•-rnjornal.pt 
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MESSINES 

Atleta na Seleção 

■ Hélder Farroba, atleta que 
enverga a camisola da Casa 
do Povo de São Bartolomeu 
de Messines (Silves), é um 
dos 12 convocados para re-
presentar a Seleção Nacio-
nal de andebol em cadeira 
de rodas. 
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futebol Sporting-Benfica 
SÁBADO «20.00 • SPORT TV 1 

SLIMANI 
ARGELINO 

EA ARMA 
OFENSIVA 

DOS LEÕES 

PELA TERCEIRA VEZ 
ESTA TEMPORADA, 
SPORTING E BENFI-

CA ENFRENTAM-SE. Nos 
dois primeiros jogos (Super-
taça e Campeonato), os 
leões saíram vitoriosos-Ago-
ra, e na primeira partida em 
Alvaiade, os jogadores co-

mandados por Jorge Jesus 

procuram um triunfo que lhes 

permita continuar na Taça de 

Portugal. 

Do lado do Benfica, este 

jogo será encarado com priori-

dade máxima.Os encarnados 

querem vingar as derrotas 

para seguir rumo ao Jamor. • 

LEÕES E ÁGUIAS 
ENFRENTAM-SE 
PELA TERCEIRA 
VEZ ESTA 
ÉPOCA. ATÉ 
AO MOMENTO, 
O SPORTING 
DOMINA, COM 
DUAS VITÓRIAS 

lássico 
a de Taça 

em 

desporto 
em direto 

SÁBADO 17.15 • SPORT TV 1 

REAL MADRID-
-BARCELONA 
O Estádio Santiago 
Bernabéu, em Ma-
drid, é o palco do gran-
de clássico da liga espa-
nhola. A jogar em casa. a 
equipa de Cristiano Ro-
naldo, Pepe e James Ro-
driguez, entre outros, re-
cebe o Barcelona. Apesar 
da lesão de Messi, os ca-
talães seguem na lideran-
ça da prova, graças ao ta-
lento de homens como 
Neymar e Suárez. • 

TERÇA -19.45 • RTP1 

FC PORTO- 
'-DINAMO KIEV 
Um empate é sufi-
ciente para os dra-
gões garantirem o 

apuramento para os oita-

vas de final da Liga dos 
Campeões, mas os joga-
dores de Julen Lopetegui 
tudo farão para vencer e 
manter a liderança do seu 
grupo. Antes (sábado, às 
18h00, na Sport TV 2), o 
FC Porto joga nos Açores, 
frente ao Angrense, para a 
Taça de Portugal.. 

QUARTA -15.00  • SPORT TV 1 

ASTANA-BENFICA 
Após o embate para 
a Taça de Portugal 
frente ao Sporting, 
as águias enfrentam 
uma longa viagem até ao 
Cazaquistão, onde vão jo-
gar frente ao Astana. Ape-
sar de favoritos, esta par-
tida não será fácil para os 
atletas liderados por Rui 
Vitória. O Benfica segue 
em primeiro lugar do seu 
grupo na Liga dos Cam-
peões e uma vitória ga-
rante o apuramento. • 

SIC • 18.00 • SIC 

LOKOMOTIV 
MOSCOVO- 
-SPORTING O futuro 
dos leões na Liga Eu-
ropa será decidido na 
capital da Rússia. Em ter-
ceiro lugar do seu grupo, 
o Sporting está obrigado 
a vencer para se manter 
na luta pelo apuramento 
para a fase seguinte da 
competição. Mas triunfar 
não será fácil, até porque 
a formação da casa sabe 
que um empate é sufi-
ciente pata se apurar.. 

SEXTA-FEIRA 
FUTEBOL 
HAMBURGO-B.DORTM. 
19.30 Sport TV 3 
PORTIMON.-BELENEN. 
20.30 SportTV1 
AUTOMOBILISMO 
TAÇA DAS NAÇÕES 
20.00 Eurosport 1 

SÁBADO 
FuTEL', 0[ 
CHELSEA-NORWICH 
15.00 BTV 2 
MAN. CITY-LIVERPOOL 
17.30 BTV 2 
SCHALKE-B.MUNIQUE 
17.30 Sport TV 5 
JUVENTUS-AC MILAN 
19.45 BTV 2 
ANDEBOL 
FC PORTO-LA RIOJA 
18.00 Porto Canal 
BASQUETEBOL 
ORLANDO-SACRAMENTO 
22.00 Sport TV 3 

DOMINGO 
FUTSAL 
BELENENSES-SPORTING 
15.00 RTP 2 
HÓQUEI EM PATINS 
0. BARCELOS-FC PORTO 
15.00 A Bola TV 

EIBOL 
BEN FICA-LEIXÕES 
17.00 BTV 1 

UTEBOL 
FASENSE-SP. BRAGA 
18.00 Sport TV1 
BÉTIS- AT. MADRID 
19.30 Sport TV 2 
P. FERREIRA-RIO AVE 
20.00 Sport TV1 
PORTLAND-DALLAS 
00.30 Eurosport 1 
BASQUETEBOL.  
LACLIPPERS-TORONTO 
20.30 Sport TV 3 
FUTEBOL AMERICANO 
MINNESOTA-GREEN BAY 
21.25 Sport TV 4 

SEGUNDA-FEIRA 
FUTEBOL 
PORTLAND-DALLAS 
02.00 Eurosport 

TERÇA-FEIRA 
FUTEBOL 
ZENIT-VALENCIA 
18.00 Sport TV 2 
MACCABI-CHELSEA 
19.45 Sport TV 2 
BARCELONA-ROMA 
19.45 Sport TV 3 

QUARTA-FEIRA 
FUTEBOL 
SHAKHTAR-R.MADRID 
19.45 Sport TV 1 
JUVENTUS -MAN. CITY 
19.45 Sport TV 3 
MAN.UNITED -PSV 
19.45 Sport TV 4 

QUINTA-FEIRA 
FUTEBOL 
BELENENSES-LECH POZ. 
18.00 Sport TV1 
SP. BRAGA-S. LIBEREC 
20.05 Sport TV1 
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ANDEBOL
| Redacção | 

A comitiva do ABC/UMinho
chega esta manhã à roménia,
onde vai reencontrar, amanhã,
o Odorhei, em jogo da primeira
mão da terceira eliminatória da
Taça Challenge.

Depois da viagem até Frank-
furt para uma escala de cinco
horas seguiram-se mais duas ho-
ras e meia até Bucareste, para
mais cinco horas de viagem de
autocarro até Odorhei, cidade
romena onde amanhã, a partir
das 18 horas locais, menos duas
em Portugal, defronta o Odorhei.

Taça Challenge

ABC/UMinho chega hoje à Roménia

DR

Comitiva do ABC/UMinho no Aeroporto de Frankfurt
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Lateral-direito macedónio Kiril Lazarov (com a bola) é um dos muitos craques da equipa do Barcelona 

Mais um dream team do Barça: 
a ganhar há 72 jogos no andebol 
Recorde. Barcelona segue imparável na Liga Asobal, com um novo máximo de vitórias conse-
cutivas. Não perde desde maio de 2013 e o triunfo mais apertado deste ano foi por... nove golos 

RUI FRIAS 

Dream team não é um termo pro-
priamente original para colar a 
uma equipa do Barcelona. Os 
adeptos culé habituaram-se a ele 
nos tempos em que Johan Cruyff 
comandava, do banco, o conjunto 
que encantou os relvados de fute-
bol na viragem da década de 80 
para a de 90 do século passado, 
com Romário, Stoichkov, Koeman 
ou Guardiola como intérpretes. 
Mas o clube catalão, orgulhoso do 
seu ecletismo, é um berço de equi-
pas de excecional qualidade em di-
versas modalidades. Como no an-
debol, onde o Barça atual volta a 
reclamar o termo originário da se-
leção norte-americana de basque-
tebol que levou aos Jogos Olímpi-
cos de Barcelona 92 as grandes es-
trelas da NBA de então (Michael 
Jordan, Magic Johnson, Larry Bird, 
etc, etc...). Uma equipa de sonho. 

Com a vitória, na quarta-feira à 
noite, sobre oTeucro de Ponteve-
d ra por 44-30, na 11.4 jornada da 
Liga Asobal, a equipa do Barcelona 
fixou uma nova marca histórica no 
andebol espanhol, somando a 72.' 
vitória consecutiva no campeona-
to. Sim, não é engano: o Barça leva 
72 jogos seguidos a ganhar. Uma 
série que começou a 25 de maio de 
2013 e se prolonga há dois anos e 
meio - 29 meses e 23 dias, para ser 
mais preciso. Um recorde impres-
sionante e, mais do que isso, "sem 
fim à vista", como refere ao DN o jo-
gador português Jorge Silva, único 
andebolista luso a participar na di-
visão de elite espanhola. 

O lateral-direito de 28 anos, for-
mado no FC Porto mas há vários 
anos em Espanha, representa o 
Helvetia Anaitasuna, equipa de 
Pamplona que está atualmente na 
12.• posição da Liga Asohal. E. fala 
do Barcelona como "uma equipa à 
parte" no panorama espanhol, 
"com um orçamento ilimitado" e 
que "todos os anos vai buscar os 
melhores do mundo". 

Basta um olhar rápido pelo 
plantei da equipa liderada pelo 
treinador Xavier Pasmai para cons-
tatar que, de facto, não faltam aqui 
referências do andebol mundial 
atual: desde o guarda-redes Dani-
jel Saric, bósnio que desde 2013 se 
rendeu aos petmdólares da seleção 
do Qatar, ao pivô polaco Kamil 
Syprzak, um hércules de 2,06 me-
tros e 120 kg considerado como um 
dos jovens talentos (24 anos) mais 
promissores, passando por nomes 
consagrados como o lateral-direi- 

to croata Marko Kopljar, o mace-
dónio Kiril Lazarov, o irlandês 
Gudjón Sigurdsson, o checo Flipli-
cha, e internacionais espanhóis 
como o central Raúl Enterrios e os 
pontas Ai tor AM-1os e Victor Tomás. 

Uma constelação de estrelas da 
modalidade comportada por um 
orçamento de cerca de sete mi-
lhões de euros, mais do dobro do 
rival mais próximo (Naturhouse La 
Ri oja, adversário do FC Porto na 
Liga dos Campeões) - ainda assim, 
levou um corte de um milhão em 
relação à temporada anterior e viu 
sair o melhor jogador do mundo, o 
francês de origem croata Nikola 
Karabatic, para o PSG. 

Na Liga dos Campeões, sim, o 
Barça, que é campeão europeu em 
título (na temporada passada ga-
nhou todas as sete competições 
em que participou), já perdeu esta 
época - em casa dos alemães do 
Rhein-Neckar Lõwen, por 22-21. 

Mas em Espanha a superiorida-
de é, como a série de triunfos o in-
dica, incontestada. Dos 11 jogos já  

realizados esta época na Liga Aso-
bal a vitória mais "dificil" dos cata-
lães foi no pavilhão do GO FIT, 
quando "apenas" venceram por 
nove golos de diferença (28-37). Por 
isso, o mais provável é completa-
rem um passeio invicto na prova 
pela terceira época consecutiva- a 
última derrota na Liga remonta à 
penúltima jornada de 2012/13, 
quando, já campeões, perderam 
em casa do Naturhouse ( 33-31). 

Jorge Silva, lateral-direito 
português do Anaitasuna: 

"Este Barça é uma máquina" 

Jorge Silva, que antes do Helve-
tia Anaitasuna já representou o 
Guadalajara e oTeucro de Pont eve-
dra, recorda quase em jeito de len-
da que "houve um jogo no ano pas-
sado que quase pôs fim à série, mas 
no final acabaram por ganhar por 
um golo". De resto, o Barça costu-
ma ganhar como quer e quando 
quer, diz. "Quando é preciso, pas-
sam-nos por cima." Dos jogos que 
fez contra este dream team do an-
debol, o internacional português 
não ganhou nenhum, natural-
mente. A ocasião em que ficou 
mais perto "foi num jogo em que 
chegámos aos últimos cinco minu-
tos a perder apenas por um". "Nos 
momentos cruciais, eles não fa-
lham.Aquilo_é uma máquina." 

"O segredo desta equipa é o seu 
ego coletivo. Os jogadores estão 
conscientes de que chegam à equi-
pa para ganhar títulos", resume o 
técnico Xavi Pascual, um ex-guar-
da-redes que pode (vai) esta época 
tomar-se o primeiro a ganhar seis 
títulos espanhóis consecutivos. 

OUTROS EXEMPLOS 

Jahangir Khan: 555 
vitórias no squash 

> É recorde do Guinness como a 
maior série vitoriosa na história 
do desporto profissional. O pa-
quistanês Jahangir Khan ga-
nhou 555 jogos consecutivos 
no squash entre 1981 e 1986. 
A série começou com o triunfo 
sobre o australiano Geoff Hunt 
na final do World Open e termi-
nou com uma derrota face ao 
neozelandês Ross Norman, 
cinco anos e oito meses depois. 

470: a marca de 
Esther Vergeer 

> A holandesa retirou-se em 
2013. após dez anos invicta em 
competição no ténis em cadei-
ra de rodas. Ao todo, Esther 
Vergeer venceu 470 partidas 
consecutivas, numa série que 
incluiu ainda uma outra de 250 
seis ganhos de forma ininter-
rupta. Foi a número 1 do 
mundo entre 1999 e 2013 e 
ganhou 148 torneios. 

O recorde do Benfica 
no futebol nacional 

> Entre 9 de abril de 1972 e I de 
abril de 1973. o Benfica de 
Eusébio e companhia estabele-
ceu um recorde no campeona-
to português de futebol, com 
29 vitórias consecutivas. Um 
golo do portista Flávio, nas 
Antas, a quatro minutos do fim, 
estabeleceu o 2-2 com que o 
FC Porto pós fim à série das 
águias de Jimmy Hagan. 

Edwin Moses: 122 
corridas a ganhar 

O norte-americano estabele-
ceu o maior domínio individual 
numa prova de atletismo. 
Entre 1977 e 1987. Edwin 
Moses venceu 122 corridas 
consecutivas nus 400 metros 
barreiras, batendo o recorde 
do mundo por quatro vezes. 
Perdeu em 1987, com 31 anos, 
para o compatriota Danny 
Harris, dez anos mais novo. 

132 anos, o domínio 
mais prolongado 

> Por 132 anos, a Taça América 
em vela foi pertença do mesmo 
clube náutico: o Yacht Club de 
Nova Iorque. Foram 25 edições 
consecutivas a ganhar a com-
petição. desde a corrida inau-
gural em 1851 até à de 1983, 
quando o barco norte-america-
no foi derrotado pelo Australia 
II. É o domínio temporal mais 
longo no desporto. 
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20 DE NOVEMBRO DE 201500:00
 
 Barcelona segue imparável na Liga Asobal, com um novo máximo de vitórias consecutivas. Não perde
desde maio de 2013 e o triunfo mais apertado deste ano foi por... nove golos
 
 Dream team não é um termo propriamente original para colar a uma equipa do Barcelona. Os
adeptos culé habituaram-se a ele nos tempos em que Johan Cruyff comandava, do banco, o conjunto
que encantou os relvados de futebol na viragem da década de 80 para a de 90 do século passado,
com Romário, Stoichkov, Koeman ou Guardiola como intérpretes. Mas o clube catalão, orgulhoso do
seu ecletismo, é um berço de equipas de excecional qualidade em diversas modalidades. Como no
andebol, onde o Barça atual volta a reclamar o termo originário da seleção norte-americana de
basquetebol que levou aos Jogos Olímpicos de Barcelona 92 as grandes estrelas da NBA de então
(Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird, etc, etc...). Uma equipa de sonho.
 
 Com a vitória, na quarta-feira à noite, sobre o Teucro de Pontevedra por 44-30, na 11.ª jornada da
Liga Asobal, a equipa do Barcelona fixou uma nova marca histórica no andebol espanhol, somando a
72.ª vitória consecutiva no campeonato. Sim, não é engano: o Barça leva 72 jogos seguidos a ganhar.
Uma série que começou a 25 de maio de 2013 e se prolonga há dois anos e meio - 29 meses e 23
dias, para ser mais preciso. Um recorde impressionante e, mais do que isso, "sem fim à vista", como
refere ao DN o jogador português Jorge Silva, único andebolista luso a participar na divisão de elite
espanhola.
 
 Leia mais na edição impressa ou no epaper do DN
 
Rui Frias
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ABC/UMinho já está em terras romenas

Uma longa maratona
até chegar a Odorhei

A 
equipa do ABC/
/UMinho chegou 
ontem a Odorhei, 
na Roménia, já de 

madrugada, depois de 
um dia intenso que co-
meçou de manhã e ter-
minou passadas quase 15 
horas. Amanhã, recorde-
-se, a formação bracren-
se defronta o adversário 
romeno em partida da 
primeira mão da tercei-
ra ronda da Taça Chal-
lenge, numa reedição da 
final da temporada pas-
sada, desfavorável aos 
portugueses. 

O primeiro voo dos 
academistas com desti-
no a Frankfurt partiu do 
Aeroporto Francisco Sá 
Carneiro, no Porto, bem 
cedo e, em solo germâ-
nico, a comitiva teve de 
“entreter-se” durante as 
cinco horas de escala até 
embarcarem em novo voo 
rumo a Bucareste. 

De Frankfurt até à capi-
tal romena, a viagem pro-
longou-se durante duras 
horas. Chegados a Buca-
reste por volta da meia 
noite, o plantel do ABC/
UMinho teve, no entanto, 

Para este Odorhei-
-ABC/UMinho, Carlos 
Resende disse na passada 
quarta-feira esperar que 
os seus jogadores consi-
gam alcançar um bom 
resultado fora de portas 
e, já na capital minhota, 
decidir a eliminatória a 
favor da turma amare-
la, “vingando” a amarga 
derrota da última época 
desportiva e que custou 
o troféu ao ABC/UMi-
nho. O duelo tem início 
às 18h00, com arbitra-
gem dos húngaros Csaba 
Kekes e Pal Kekes.   

que percorrer mais alguns 
quilómetros de autocar-
ro até chegar finalmen-
te ao seu destino: foram 
mais cinco horas desde 
a capital da Roménia até 
Odorhei. 

Recuperadas as for-
ças de uma viagem ob-
viamente desgastante, o 
grupo às ordens do téc-
nico Carlos Resende trei-
na hoje no pavilhão do 
Odorhei, na habitual ses-
são de adaptação ao re-
cinto onde amanhã vai 
defrontar o emblema 
romeno. 

Comitiva do ABC fez uma escala de cinco horas em Frankfurt

D
R
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ABC/UMINHO
Depois de uma maratona 
de cerca de 15 horas, o ABC 
já se encontra na Roménia, 
onde joga amanhã.
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ANDEBOL
SAD-PASSOS MANUEL
NO INÍCIO DA 2.ª VOLTA

Em jogo da 12.ª ronda da I di-
visão masculina, que marca
o arranque da segunda volta,
o Madeira SAD (6.º) recebe
amanhã o Passos Manuel
(8.º). Na projeção, Marco Gil,
atleta dos insulares, releva
que «trabalhamos para al-
cançar o sucesso e estamos
confiantes na vitória», ape-
sar do adversário ter «bons
jogadores, como Pedro Se-
queira e João Ferreira, e irá
nos criar dificuldades». Para
vencer, diz esperar «conti-
nuar a ter o apoio do nosso
público, como nos tem aju-
dado até aqui».
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O melhor jogador do campeonato português é a maior preocupação do La Rioja 

e Jorge Silva, o único português que joga na 
ASOBAL, analisa o adversário do FC Porto de amanhã 

"Vão tentar 
parar Gilberto" 
O FC Porto defronta 
amanhã, em jogo decisivo, 
o La Rioja de Espanha, para 
a Liga dos Campeões. Jorge 
Silva, que joga na ASOBAL e 
foi jogador portista, aposta 
na vitória do campeão 
português 

AUOUSTOFERRO 
*** Jorge Silva fez cinco épo-
cas no FC Porto e leva o mes-
mo número de temporadas na 
liga espanhola. É, por isso, 
uma das pessoas mais habili-
tadas para perspetivas o jogo 
entre o campeão português e 
o La Rioja, vice-campeão espa-
nhol, para a Liga dos Cam-
peões, de amanhã. 
"Jogar no Dragão Caixa é  

complicado para qualquer ad-
versário e, com isso, o FC Por-
to beneficia bastante. Eles vão 
estar muito atentos ao Gilber-
to Duarte, que é a chave e a 
alma do FC Porto. Vão tentar 
pará-lo e depois tentar resol-
ver o jogo em contra-ataque." 

O internacional luso de 26 
anos está confiante no êxito 
portista: "O FC Porto deve 
vencer porque vai estar mais 
motivado e porque tem neces-
sidade de ganhar". Este é um 
palpite, que assenta na quali-
dade da equipa: "O FC Porto 
fez uma boa troca de treinado-
res e o Ricardo Costa assumiu 
bem a função. A equipa soube 
minimizar a saída de jogado-
res importantes como o Tiago  

Rocha e °João Ferraz o que de-
monstra grande mérito. Joga 
um andebol rápido e, na 
Champions, está a adaptar-se 
a jogos exigentes e a uma for-
ma de arbitrar diferente da 
que se faz em Portugal." 

Para o lateral-direito, o cres-
cimento do FC Porto tem sido 
positivo, e ojogador acrescen-
ta que "o andebol português 
começa a ter boa imagem". 

"Os meus colegas já me fa-
lam sobre ele. Émais visto des-
de que o FC Porto chegou à 
Champions. É bom para todos 
nós mesmo para os que jogam 
no estrangeiro", frisou, con-
cluindo: "Se o FC Porto jogas-
se naASOBAL, estaria sempre 
nos três primeiros lugares." 
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FRANÇA GIETEIL 
DIRROTA WLSON 
O Cesson-Rennes, de Wilson 
Davyes, perdeu por 29-26, 
em casa do Creteil, em jogo 
da 10.a  jornada da liga 
francesa de andebol_ O 
desfecho deste jogo, em que 
o português marcou dois 
golos, impediu que o Cesson-
Rennes - esteve no comando 
do marcador até 10 minutos 
do final - subisse ao terceiro 
posto, acabando por ser 
igualado pelo Creteil no 
quarto posto. —AS. 

Página 14



A15

  Tiragem: 70000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 15

  Cores: Cor

  Área: 5,70 x 12,72 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 61938928 20-11-2015

O vice-presidente responsável pelas
modalidades do Sporting, revelou
ontem à agência Lusa que o novo
pavilhão multidesportivo “deverá
estar pronto até ao final de 2016”.

“Além do pavilhão, onde serão
praticadas modalidades como ande-
bol, futsal, hóquei em patins e bas-
quetebol, o complexo terá uma Loja
Verde com dois pisos, um museu
vocacionado para o audiovisual, um
passeio da fama com os principais
símbolos do clube e um restauran-
te”, adiantou Vicente Moura.

Sporting.
Pavilhão deve
estar pronto
no fim de 2016

3.000
espetadores vai levar o Pavilhão João Rocha, que terá

tabelas amovíveis para os jogos de hóquei em patins,

marcadores eletrónicos e um “painel central em forma

de cubo no teto para visionar diversas imagens”.

Capacidade
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ANDEBOL Confirmando o seu 
favoritismo, os russos do 
Chekhovskie Medvedi 
receberam e bateram (34-30) os 
sérvios do Vojvodina, na 8.4  
jornada do Grupo C da Liga dos 
Campeões. Na mesma série, o 
FC Porto-La Rioja (ESP) e o 
Meshkov (BIEL)-Presov (ESQ) 
disputam-se amanhã. 
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ABC procura vingar final perdida 

Carlos Resende quer passar  

O E já amanhã (17h00) que o 
ABC de Braga vai tentar vingar a fí - 
nal perdida da Challenge na preté-
rita temporada, frente ao mesmo 
adversário, o Odorhei, em jogo da 
1.4  mãoda 3.4  ronda da prova euro-
peia, que se realiza na Roménia. 

No lançaMento da partida. Car - 
los Resende. treinador do vence 
dor da Taça e Supertaça de Po rtu - 
gal, elogiou a qualidade do zidver 
Bário, com o qual teve muitas ra 
zões de queixa, por causa de uma  

arbitragem muito polemica: 
"Será um jogo bastantedificil. Co 
nhecemos bem o adversário. A es 
trutura nuclear manteve se e a 
equipa foi reforçada. Queremos 
inverter resultadoda época pas 
sacia, uma vezqueosorteioja eon 
seguiu inverter a ordem dos jo 
gos", considerou o técnico, agra 
dado por iiseu conjunto poder de 
-cidir a eliminatória no Pavilhão Sá 
Leite, a 28 de novembro. 

Resende não deixou de falar das  

incidências da final'2015: "Este é 
um jogo diferente e esperamos 
que o que há de melhor no des-
porto sobressaia. Cada um terá de 
fazer o melhor que sabe, incluin -
do os árbitros", os húngaros Cza - 
ga Kekes e Pai Kekes. 

Nesta 3.4  ronda da Challenge, o 
Benficasó entra em ação no próxi • 
mo fim- de- semana (dias 27 e 28), 
na Luz, em eliminatória concen 
trada frente aos islandeses do IBV 
\Test mannaey r. 
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É já amanhã (17h00) que o ABC de Braga vai tentar vingar a final perdida da Challenge na pretérita
temporada, frente ao mesmo adversário, o Odorhei, em jogo da 1.ª mão da 3.ª ronda da prova
europeia, que se realiza na Roménia. No lançamento da partida, Carlos Resende, treinador do
vencedor da Taça e Supertaça de Portugal, elogiou a qualidade do adversário, com o qual teve muitas
razões de queixa, por causa de uma arbitragem muito polémica:"Será um jogo bastante difícil.
Conhecemos bem o adversário. A estrutura nuclear manteve-se e a equipa foi reforçada. Queremos
inverter o resultado da época passada, uma vez que o sorteio já conseguiu inverter a ordem dos
jogos", considerou o técnico, agradado por o seu conjunto poder decidir a eliminatória no Pavilhão Sá
Leite, a 28 de novembro. Resende não deixou de falar das incidências da final'2015:"Este é um jogo
diferente e esperamos que o que há de melhor no desporto sobressaia. Cada um terá de fazer o
melhor que sabe, incluindo os árbitros", os húngaros Czaga Kekes e Pal Kekes. Nesta 3.ª ronda da
Challenge, o Benfica só entra em ação no próximo fim-de-semana (dias 27 e 28), na Luz, em
eliminatória concentrada frente aos islandeses do IBV Vestmannaeyjar. Siga-nos no Facebook e no
Twitter.
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ANDEBOL
| Joana Russo Belo |

Vai ser a reedição da final da Ta-
ça Challenge de 2014/15. No sá-
bado, o ABC/UMinho joga na
Roménia, em casa do HC Odor-
hei, em jogo da terceira ronda da
prova europeia, reeditando o jo-
go polémico da final da época
passada, que terminou com o
triunfo dos romenos, num duelo
marcado pelos erros da dupla de
arbitragem da Macedónia. Desta
vez, a equipa bracarense quer es-
crever a história de outra forma. 

“Será um jogo bastante difícil,
conhecemos bem o adversário,
já vivenciamos algumas das difi-
culdades que nos colocou. Esta-
mos à espera de bastantes difi-
culdades este ano, porque a es-
trutura nuclear da equipa man-
tém-se e foram reforçados numa
ou outra posição. Desportiva-
mente esperamos inverter o re-
sultado do ano passado, pelo
menos ditou a sorte do sorteio

que jogamos primeiro fora e de-
pois em casa. Falta inverter ago-
ra o resultado, a sorte e as exibi-
ções”, sublinhou Carlos Resen-
de, na antevisão ao jogo.

Lembrando que foram “clara-
mente prejudicados” na final -
“todo o meio andebolístico en-
tende isso” - o técnico espera
que não haja este ano erros que

motivem queixas.
“Inevitavelmente tive de ver

esse jogo outra vez e com a pas-
sagem do tempo não abrandou o
sentimento que tínhamos, contu-

do este é um jogo diferente, te-
mos expectativa que o melhor
que existe no desporto sobres-
saia. Se no final os árbitros api-
tarem bem e não conseguirmos
vencer, toda a gente está de para-
béns e deu o seu melhor. O que
queremos é que os árbitros api-
tem bem”, frisou.

Carlos Resende diz-se preocu-
pado por existirem “pessoas que
não seja sérias no desporto”: “o
que posso modificar? É o com-
portamento em campo, mas não
posso modificar o comporta-
mento dos árbitros. Não gosto
muito da palavra vingar, espero
um ABC muito agressivo, com
atitude forte, assertivos, solidá-
rios na defesa principalmente.
Espero um ABC cada vez me-
lhor”.

Apesar de não falar em vingan-
ça, a verdade é que o técnico não
esconde a “enorme vontade de
mostrar que, desportivamente,
temos capacidade para os ultra-
passar”.

ABC

Humberto Gomes e Carlos Resende querem trazer da Roménia uma vitória

“Inverter resultado do ano passado”
ABC/UMINHO PARTE HOJE PARA A ROMÉNIA, onde no sábado defronta o HC Odorhei, em jogo da primeira mão da terceira
ronda da Taça Challenge. Jogo reedita a final da época passada. Academistas querem vingar derrota do último jogo polémico.

“Queremos passar esta
eliminatória, o passado já
foi, sabemos perfeitamente
o que aconteceu na final do
ano passado, mas também
temos consciência plena
das nossas falhas e do que
temos de melhorar. Eles
têm um bom ambiente de
público e queremos
rectificar os erros e sair de 
lá com outro resultado. 
A equipa romena tem bons
jogadores, vale pelo todo.
Conhecemos bem o
adversário e espero um
excelente jogo.”

Humberto Gomes 
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Artística
reforça-se
com cubano

A Artística de Avanca acaba de
garantir a contratação de um
reforço para “atacar” a segunda
volta da principal prova nacio-
nal de andebol. Trata-se do jo-
vem (21 anos) Pedro Veitía Val-
dés, um internacional cubano
que joga na primeira linha. 

O atleta, por ainda estar à es -
pe ra do certificado internacio-
nal, não irá estrear-se no jogo
de sábado, no recinto do Sp.
Horta. Contudo, a Artística de
Avanca está a fazer todos os es-
forços para que possa ser utili-
zado no jogo seguinte, em casa,
com o ABC. Este jogo será dis-
putado apenas a 2 de Dezembro
face aos compromissos inter-
nacionais da equipa do Minho .

Jogos da Taça
Entretanto, decorreu o sorteio

dos 16-avos-de-final da Taça de
Portugal de andebol, competi-
ção que ainda conta com diver-
sos clubes da região em prova.
O Estarreja AC, caso derrote no
domingo o Arsenal Devesa, irá
receber o FC Porto. A Artística
de Avanca irá defrontar, fora, o
Póvoa Lanhoso; a Sanjoanense
actua no recinto do Mariense; o
São Bernardo recebe o Alto
Moinho, o Espinho o AC Fafe e
o São Paio de Oleiros o Marí-
timo. Os jogos estão agendados
para o dia 8 de Dezembro.AC

Andebol
1.ª Divisão Nacional
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ANDEBOL

2.ª DIV. NACIONAL
MASCULINOS

7.ª Jornada
AC Sismaria-Boa Hora                  24-35
Benfica B-Almada                             38-21
Torreense-Juve Lis                           26-26
1.º Dezembro-Loures                     30-30
Ílhavo-Benavente                              24-30
Marienses-Alto Moinho              19-19
CDE Camões-Vit. Setúbal          23-24

                                        P      J     V      E     D

1º Boa Hora               20      7      6      1      0
2º AC Sismaria        19      7      6      0      1
3º Juve Lis                  19      8      5      1      2
4º Marienses            19      8      5      1      2            

5º Vit. Setúbal            19      7      6      0      1
6º Benavente            17      7      5      0      2
7º Benfica B              15      7      4      0      3
8º CDE Camões       13      7      3      0      4            
9º Alto Moinho         13      7      2      2      3            
10º 1.º Dezembro       10      7      1      1      5            
11º Loures                     10      7      1      1      5
12º IFC Torrense        10      7      1      1      5            
13º Ílhavo                          9      7      1      0      6            
14º Almada                      7      7      0      0      7            

Próxima jornada
Boa Hora-Marienses, Almada-AC
Sismaria, Juve Lis-Benfica ‘B’, Loures-
Camões, Benavente-1.º Dezembro,
Alto Moinho-Ílhavo, Vit. Setúbal-Tor-
reense. 

1.ª DIV. NACIONAL
FEMININO

10.ª Jornada
Alpendorada-NDS Joana           26-20
CS Madeira-Assomada                28-26
Juve Lis-Col. Gaia                              23-27
MaiaStars-Leça                                   26-16
Madeira SAD-Passos Manuel43-23

11.ª Jornada
Madeira SAD-Assomada            28-19
CS Madeira-Passos Manuel     36-29

                                        P      J     V      E     D            

1º Colégio Gaia        30   10    10      0      0            
2º Madeira SAD     30   11      9      1      1
3º Alavarium              24      9      7      1      1
4º MaiaStars             21      9      6      0      3            
5º CS Madeira         21   11      5      0      6
6º C. João Barros   19      7      6      0      1            
7º Leça                          16      9      3      1      5            
8º Assomada            15      9      2      1      7            
9º Juve Lis                  14   10      1      2      7            
10º NDS Joana          14      9      2      1      6            
11º Passos Manuel 12   10      1      0      9            
12º Alpendorada       12      9      1      1      7            

Próxima jornada
Alpendorada-Leça, MaiaStars-NDS
Joana, Alavarium-Juve Lis.
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Silvino Cardoso

Não está a correr da melhor
forma o Campeonato Nacional
da 3.ª Divisão para as forma-
ções do distrito de Viseu que
competem na zona Centro.
Académico de Viseu e Carregal
do Sal continuam no súltimos
lugares da tabela e, no último
fim-de-semana, foram ambas
derrotadas, sendo que os car-
regalenses apenas foram bati-
dos por um golo de diferença.

Já o Académico de Viseu
deslocou-se ao reduto da As-
sociação Cultural e Desportiva
do Monte, no concelho da
Murtosa, e não conseguiu evi-
tar a derrota numa partida
com vários ‘casos’. 

A organização do campeo-
nato continua a ser da respon-
sabilidade da Associação de
Andebol de Aveiro e das oito
equipas participantes na
prova, em que cinco delas per-

tencem ao distrito aveirense. 
É verdade que o andebol está

mais evoluído naquela região
mas as restantes equipas, no-
meadamente as do distrito de
Viseu, têm vindo a ser clara-
mente prejudicadas pelas ar-
bitragens “o que não contribui
nada para a sua evolução”, afir-
mam os responsáveis das for-
maçoes viseenses. 

Em Carregal do Sal, frente ao
SC Espinho, a equipa da casa

chegou ao intervalo a perder
por 11-15, mas fez uma segunda
parte em grande “e só não foi
possível virar o marcador, por-
que a arbitragem fez um tra-
balho parcial e, claramente,
impediu de chegar à vitória”,
afirmou-nos um dos respon-
sáveis. 

Também um dos elementos
do Académico de Viseu se
mostrou bastante chocado
“com o que se passou no

Monte, onde aconteceu de
tudo, mas contra os viseenses”. 

Estas queixas já se fizeram
sentir no passado, mas os res-
ponsáveis da Associação de
Andebol de Viseu, na altura
instados pelo nosso jornal, não
tiveram a mesma opinião. 

Contudo, os clubes do dis-
trito mantêm as mesmas acu-
sações e chegam ao ponto de
afirmar que “assim não vale a
pena andar no andebol”.    

Zona Centro

Académica-Feirense                      25-36
Beira-Mar-Alavarium                    29-25
ADEF-C. Sal-Espinho                    24-25
ACD Monte-Académico            31-27

                                               J      V    E     D   GM-GS     P
ACD Monte              6       4    0      2  168-14814
Feirense                       5       4    0      1  156-13413
Beira-Mar                   5       3    0      2  137-12511
Académica                 4       2    0      2  105-114    8
Espinho                         3       3    0      0    81-80      9
ADEF-C. Sal             5       1    0      4  117-144    7
Académico               3       1    0      2    80-85      5
Alavarium                   5       0    0      5  124-138    5

Próxima jornada
Académico-ADEF-C. Sal, SC Espi-
nho-Beira-Mar e Alavarium-Aca-
démica. 

Formações do distrito 
na senda das derrotas
Dificuldades Académico de Viseu e ADEF Carregal do Sal perderam os 
respectivos encontros mas contestam a parcialidade das arbitragens

Carregalenses perderam em casa e pela margem mínima

Andebol
3.ª Divisão Nacional

ARQUIVO/DR
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A entrada forte dos locais aca-
bou por fazer a diferença na

primeira parte e permitiu ao
ACD Monte chegar ao inter-
valo na frente do marca dor
pela diferença de quatro golos,
que podia ser mais reduzida se
a arbitragem não tivesse co-
metido vários erros que pre-
judicaram ã formação orien-
tada por Marco Rodrigues

Na segunda parte os acade-
mistas mostraram que em

jogo com condições 'normais'
podem discutir o resultado fi-
nal com qualquer adversário.

Recuperaram da diferença
negativa que tinham ao inter-
valo e só não conseguiram ir
além da igualdade de 14 golos
(na segunda meia hora), por-
que não houve imparcialidade
no julgamento de lances por
parte da dupla de árbitros. |

Andebol
3.ª Divisão Nacional

ACD MONTE                                 25

Walter Fontes(3), Tiago Cascais (2),
José Claro (4), Daniel Cascais (1), José
Oliveira, João Bessa (2), João Ro-
drigues, Antonio Ruela (1), José Oliveira
I (10), Paulo Fonte, João Barros (1), Fil-
ipe Vigário (3), Pedro Pereira, Ricardo
Rebelo, Fernando Gonzalez e Pedro
Pereira (4).
Treinador: Carlos Tavares

ACADÉMICO                               28

Paulo Ferraz, Fernando Nunes, Carlos
Ribeiro (4), Nuno Marques (4), Marcos
Bispo, Rui Vasques, Tiago Fonseca,
Roberto Silva, Duarte Messias (2), Luís
Ferreira (9), Nelson Costa (1), André
Marques (1), David Amaral, Rodrigo
Cabral (1) e Reginaldo Modenes (5)
Treinador: Marco Rodrigues

Jogo no Pavilhão Desportivo de
Monte (Aveiro)
Árbitros: João Correia e Nuno Mar-
ques
Ao intervalo: 17-13

Excelente segunda parte 
não chegou para vencer

Academistas derrotados no concelho de Murtosa (Aveir0)

ARQUIVO/DR
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Humberto Gomes é dos mais experientes do plantel do ABC/UMinho

«Queremos muito passar»

O
guarda-redes Hum-
berto Gomes disse 
ontem existir uma 
grande vontade no 

seio do grupo em ultra-
passar esta fase.

«Queremos muito pas-
sar esta eliminatória. O 
passado já lá vai. Sabemos 
bem o que se passou na fi-
nal da época passada, mas 
também temos a cons-
ciência plena das nossas 
falhas e daquilo que te-
mos de melhorar», disse 
o experiente guarda-redes 

do ABC/UMinho.
O grande destaque que 

Humberto Gomes faz da 
equipa romena é «o forte 
coletivo» e também o am-
biente que os adeptos do 
Odorhei criam no pavi-
lhão em dia de jogo, mas 
nada a que os jogadores 
academistas não estejam 
habituados

«O pavilhão está sem-
pre cheio e tem uma gran-
de ambiente. Queremos 
retificar e sair de lá com 
um bom resultado», disse.

ABC/Uminho joga sábado em Odorhei,  numa reedição da final da Challenge Cup

Mudar o desfecho europeu
 Luís Filipe Silva

S
ábado haverá uma 
reedição da final da 
época passada da Ta-
ça Challenge em an-

debol. O ABC/UMinho vi-
sita a cidade romena de 
Odorhei para reencontrar 
a equipa local, agora para 
a segunda eliminatória da 
competição.

 Na mente de Carlos 
Resende ainda estão bem 
vivas as recordações do jo-
go que decidiu a competi-
ção, com uma arbitragem 
tendenciosa de uma dupla 
macedónia, que prejudi-
cou claramente os acade-

Humberto Gomes e Carlos Resende fizeram a antevisão da partida antes da viagem para a Roménia

mistas. No entanto, isso já 
faz parte do passado e o 
treinador quer, sobretudo, 
mudar o desfecho do jogo 
e colocar a equipa numa 
posição privilegiada para 
o jogo da segunda-mão, a 
disputar em Braga.

«Será um jogo bastan-
te difícil porque conhe-
cemos bem o adversá-
rio. A estrutura nuclear 
mantém-se e até foram 
reforçados.

Queremos inverter o 
resultado da época passa-
da, uma vez que o sorteio 
já conseguiu inverter a or-
dem dos jogos», começou 
por dizer o técnico agra-

dado com o facto de agora 
poder decidir no Sá Leite 
a eliminatória.

Tendo em conta o suce-
dido na temporada passa-
da, a arbitragem preocupa 
os responsáveis academis-
tas, mas Resende mantém 
apenas o foco na equipa. 
«Este é um jogo diferen-
te e esperamos que o que 
há de melhor no desporto 
sobressaia. Cada um terá 
de fazer o melhor que sa-
be, incluindo os árbitros. 

Aquilo que me preo-
cupa, mais do que isso, é 
que existam pessoas que 
não são sérias no despor-
to, mas não vivo obceca-

do por isso», disse.
Carlos Resende espe-

ra ter «um ABC agressi-
vo, com uma atitude fora 
do vulgar», sobretudo na 
defesa, onde «há aspetos 
a melhorar». «São épocas 
diferentes. Muitos jogado-
res são diferentes. Temos 
que ter bem presentes são 
as dificuldades, a forma 
de jogar do Odorhei, de 
forma as ultrapassarmos 
melhor».

Árbitros da Hungria
O jogo de sábado será di-
rigido por um dupla de ár-
bitros da Hungria: Csaba 
Kekes e  Pal Kekes.

rumo à roménia

ABC parte hoje
A comitiva do ABC/UMinho parte hoje rumo à 
Roménia. A viagem começa às 09h00 e só aca-
ba cerca das 05h00 da manhã de sexta-feira em 
Odorhei.

É que chegados a Bucareste, jogadores e res-
ponsáveis do ABC terão ainda uma dura viagem 
de sete horas de autocarro até Odorhei, por uma 
estrada tortuosa. 

O jogo terá lugar às 18h00 (locais) no sábado, 
no pavilhão do Odorhei.

D
M
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Desporto Universitário: Andebol

UMinho entrou a vencer
A equipa masculina de andebol da AAUMinho en-
trou forte nas provas da Federação Académica de 
Desporto Universitário. Em Vila Real, na primei-
ra jornada concentrada venceu as quatro partidas 
disputadas, colocando assim “um pé” nas fases fi-
nais dos campeonatos nacionais universitários.

Os minhotos fizeram jus ao seu estatuto de 
campeões nacionais e europeus, vencendo fa-
cilmente três das quatro partidas: 29-14 frente à 
AAUÉvora, 21-15 frente à AAUTAD e 27-10 contra 
o IPViseu. A única partida em que existiu algum 
equilíbrio, foi uma reedição da final do CNU de 
2015. Frente a uma mais evoluída (relativamen-
te ao ano transato) equipa do IPLeiria, o conjun-
to de Gabriel Oliveira chegou a sentir algumas 
dificuldades, mas com alguns ajustes efetuados 
pelo timoneiro dos minhotos, a vitória acabaria 
por lhes sorrir. 16-14 foi o resultado final.

A segunda jornada realiza-se no próximo mês 
de março, em Faro, Algarve.

D
R
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Raide do SEF apanhou mais seis ilegais
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19-11-2015

Meio: Jogo Online (O)

URL:http://www.ojogo.pt/Futebol/interior.aspx?content_id=4893400

 
Serviço de Estrangeiros e Fronteiras notificou dois jogadores do Famalicão e quatro do Torre de
Moncorvo para abandonarem o país O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) promoveu várias
ações de fiscalização a diversas associações desportivas, que resultaram na notificação a seis
estrangeiros em situação ilegal para abandonarem voluntariamente Portugal, anunciou o organismo
em comunicado. Segundo a Rádio Renascença, dois são do Famalicão e quatro do Torre de Moncorvo.
A megaoperação do SEF, apoiada por 23 inspetores, foi desencadeada em cinco distritos do norte do
país (de Braga a Bragança) e teve como principal objetivo a verificação da situação documental de
atletas estrangeiros em clubes de futebol, futsal e andebol. "Foram identificados 83 cidadãos
estrangeiros, de diferentes nacionalidades, tendo sido notificados a abandonar voluntariamente
Portugal seis, que se encontravam em situação de permanência ilegal no país", refere o comunicado.
Das ações desenvolvidas resultou ainda o "levantamento de procedimentos contraordenacionais aos
clubes que tinham ao seu serviço atletas estrangeiros sem que estivessem habilitados com o
necessário título jurídico que lhes permita trabalhar ou residir em Portugal".
 
 2015-11-19T23:11:00Z
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Andebol Festa da Taça
de Portugal junta 
Juve Lis e Benfica

Os caprichos do sorteio, que se
realizou na terça-feira, juntaram
Juve Lis e Benfica nos 16 avos-de-
-final da Taça de Portugal de
andebol masculino. A equipa de
André Afra, que disputa a zona Sul
na 2.ª Divisão e chegou a esta fase
depois de eliminar a Académica de
Coimbra (23-35), vai receber o actual
terceiro classificado do escalão
principal. “É espectacular. Depois
do Sporting, há dois anos, calha-nos
o Benfica. É óptimo para todos:
jogadores, treinadores e dirigentes”,
salientou o técnico do clube de
Leiria. O Atlético Clube da Sismaria,
que compete na mesma série do
que a Juve Lis e que eliminou, sobre
o apito, o SIR 1.º de Maio (24-25), vai
receber a Académica de São
Mamede, uma das mais fortes do
segundo escalão. No que concerne à
Taça de Portugal feminina, as
equipas que militam na 1.ª Divisão
vão visitar do escalão inferior. O
Colégio João de Barros vai a
Esposende defrontar a Juve Mar,
enquanto a Juve Lis encontra a Casa
do Benfica de Castelo Branco. Nas
restantes partidas, o Batalha AC
recebe a Santa Joana, o SIR 1.º de
Maio é anfitrião do São Bartolomeu
de Messines e o Cister de Alcobaça
visita o Porto Alto. Todas as partidas
serão a 8 de Dezembro.
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O fosso para a elite já não assusta como dantes
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19-11-2015

Meio: Mais Futebol Online Autores: Nuno Madureira

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=43dece44

 
Andebol do FC Porto vai assinando o melhor desempenho português na Liga dos Campeões. Sinais de
crescimento na modalidade?
 
 há 4 minutos
 
 Quando a equipa de andebol do FC Porto, heptacampeã nacional, receber, neste sábado (18 h), os
espanhóis do Naturhouse La Rioja, não estará apenas a jogar uma cartada importante no seu trajeto
europeu deste ano. Independentemente do desfecho perante os líderes do grupo C da Liga dos
Campeões, o facto de os dragões chegarem à oitava jornada com plenas condições de lutar pela
passagem aos oitavos de final é sinal de um forte crescimento internacional. Para mais num ano
marcado pela sucessão de um treinador como o sérvio Ljubomir Obradovic, que orientou os dragões
com pleno sucesso entre 2009 e o último verão.
 
 Rosto da modalidade portista nas últimas duas décadas, primeiro como técnico, depois como
dirigente, José Magalhães assumiu a aposta em Ricardo Costa e esta revelou-se um tiro certeiro.
Depois de ganhar galões de técnico principal no Maia, o antigo jogador do clube, e adjunto de
Obradovic, assumiu, com apenas 38 anos, uma herança pesada. Ajudado pela experiência
internacional e pela passagem, enquanto jogador, pelo exigente campeonato espanhol, o sucessor do
sérvio não se limitou a manter a dinâmica de vitórias dos últimos anos: aproveitou os reforços numa
estrutura consolidada para dar um cunho pessoal à equipa, fazendo com que ao início demolidor na
competição interna - 12 vitórias nas primeiras 12 jornadas - se juntasse também uma subida de
patamar na afirmação internacional.
 
 António Areia
 
 É verdade que o contexto também ajudou: a nova fórmula da Liga dos Campeões, iniciada esta
época, aumentou o número de vagas diretas de 24 para 28, beneficiando o representante português.
Ao mesmo tempo, a nova Champions escalonou os quatro grupos pelo ranking das equipas. No A e no
B, com oito equipas cada, ficaram oshabituais da prova, com os seis primeiros a terem garantida a
continuidade na prova. Já nos grupos C e D, com as equipas de ranking inferior, só haverá duas vagas
para os oitavos de final. É por uma dessas vagas que o FC Porto está a lutar, registando até ao
momento cinco vitórias em sete jornadas, que lhe valem o segundo lugar no grupo, a par dos
bielorrussos do Meshkov Brest.
 
 Regulamento da Liga dos Campeões
 
 Se o lateral esquerdo Gilberto Duarte, para muitos o melhor jogador português da atualidade, resiste
para já aos apelos do estrangeiro e se manteve como a referência habitual, sendo um desequilibrador
por excelência, o peso da costela cubana é uma evidência nesta equipa portista. Para lá do já
naturalizado Alfredo Quintana, habitual dono da baliza da seleção portuguesa, a dupla de pivôs
formada por Alexis Borges e Daymaro Salina permite equilibrar, na defesa, o confronto atlético com os
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gigantes habituais da Champions. Depois, a politica de dois jogadores de valor semelhante por posição
permite manter um nível alto durante mais tempo, gerindo os efeitos do desgaste físico.
 
 Alfredo Quintana
 
 Este é, para todos os efeitos, o melhor desempenho de uma equipa portuguesa na principal
competição europeia de clubes, pelo menos desde que o ABC, orientado pelo saudoso Aleksander
Donner, chegou surpreendentemente à final, em 1994 - mas numa altura em que a concorrência era
menor, visto que ainda não havia fase de grupos nos moldes atuais.
 
 Em 2013/14, com Obradovic ao comando, o FC Porto conseguiu uma primeira entrada na fase de
grupos concluída com uma prestação honrosa mas que, com duas vitórias em dez jogos, deixou claro
o grande fosso que ainda o separava da elite. Aconteça o que acontecer com o La Rioja, e nas
restantes jornadas, esse fosso é comprovadamente mais estreito, o que legitima a ambição, comum a
Ricardo Costa e a José Magalhães de ver, em breve, a equipa a ganhar acesso aos dois grupos do
topo.  Fomos conseguindo organizar a equipa de forma a procurarmos manter o domínio interno mas
acrescentando-lhe qualidade internacional. Tentámos fazer uma aposta um pouco mais séria,
procurando alguns atletas que preenchem parâmetros de competição a este nível , resume José
Magalhães, fazendo alusão à componente física que tantas vezes faz a diferença no plano internacional
- e que é ilustrada na dupla cubana que preside ao sistema defensivo 6x0 dos dragões.
 
 Tendo-se reforçado em casa dos rivais - entre os cinco reforços deste defeso, o ponta-direita António
Areia chegou do Benfica e o central Rui Silva deixou o Sporting - o FC Porto continua a acentuar um
domínio que nem sempre é bem aceite nos círculos da modalidade, quer por uma política de
contratações agressiva, que se estende aos escalões de formação, quer pelo reforço da aposta em
jogadores estrangeiros - seis na atual temporada: um francês, um checo, um brasileiro e três cubanos
- seguindo a tendência dos plantéis dos outros participantes na Champions.
 
 Rui Silva
 
 José Magalhães desvaloriza as críticas e explica o sucesso desportivo de outra forma, reconhecendo
que a prospeção de mercado é fundamental:  Não lhe vou dizer o que faço para não dar pistas a
outros. Mas a porta que se abriu em Cuba foi brilhante, por exemplo. E já muitas equipas
internacionais vieram sondar o valor dos atletas que lá fomos buscar. Mas a regra de ouro é que
temos de ser cirúrgicos, não podemos gastar dinheiro de qualquer maneira. E se calhar outras equipas
não são tão cirúrgicas quanto nós temos sido. No andebol não se pode deitar dinheiro fora.
 
 Alexis Borges
 
 O responsável pelo andebol do FC Porto rejeita a ideia de que o campeão português tenha margem
para reforçar o investimento nos próximos tempos:  Não acho que seja fácil contratar mais alguém,
mas isso não nos desvia da pretensão de integrar o grupo de cima. Mas estamos a competir com
equipas muito fortes e se, por qualquer motivo, não o conseguirmos desta vez, vamos continuar a
querer entrar nesse patamar.
 
 A coincidir com a boa campanha portista deste ano há outros sinais de que o andebol português, no
seu todo, tenta reaproximar-se do estatuto internacional que chegou a ter no início do século XXI,
com presenças regulares em grandes competições de seleções. Mesmo sendo a terceira prova do
calendário europeu, de um nível bem inferior à Champions, é de lembrar que Sporting, Benfica e ABC
chegaram, nos últimos anos, a finais da Taça Challenge - que os leões venceram mesmo, em 2010. A
saída de jogadores portugueses para ligas de topo é outro desses indícios. Neste verão, o FC Porto
perdeu João Ferraz para o melhor campeonato do mundo, o alemão. O ex-portista Wilson Davyes está
há duas épocas a jogar na Liga francesa, para onde também rumou neste verão o pivô José Costa (ex-
Benfica).
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 Gilberto Duarte
 
 Costa (Montpellier) e Tiago Rocha (ex-FC Porto, atualmente no Wisla Plock, da Polónia) reforçam o
contingente português nesta edição da Liga dos Campeões, e este hábito de competição internacional
pode ajudar a seleção a quebrar um jejum prolongado de uma década: no início do mês, Portugal
venceu o quadrangular de acesso ao play-off, estando bem colocado para tentar uma vaga na fase
final do Mundial 2017.
 
 José Magalhães concorda que a tendência é para melhorar:  O andebol do FC Porto tem tido o prazer
de continuar a liderar internamente, mesmo colocando o Wilson Davyes, o Tiago Rocha ou o Ferraz
nos palcos internacionais. Mas sinceramente espero que apareçam outras equipas com o mesmo grau
de ambição. Era importante que todos pudessem remar para o mesmo lado no crescimento da
modalidade, porque em Portugal há atletas com condições para estar nos Europeus e Mundiais e
entrar nos patamares de excelência, nos clubes e também na seleção.
 
Nuno Madureira
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G.C. Tarouca “A” 4 - 13 A.C. Lamego “A” 
G.C. Tarouca “B” 10 - 20 A.C. Lamego “B”
 
Mais dois jogos, mais duas grandes vitórias na des-

locação a Tarouca, equipa que ainda não tinha sofrido 
qualquer derrota assim como o Andebol Club de Lamego. 

Primeiros classificados do grupo defrontaram-se no 
passado Domingo no pavilhão municipal de Tarouca e 
proporcionaram aos amantes da modalidade um bom 
espetáculo. 

O Andebol Club de lamego mostrou que não está para 
facilitismos e resolveu ambos os jogos bastante cedo, 
entrando com uma defesa “agressiva” e uma forma de 
atacar rapidíssima que deixavam para trás os jogador 
do G.C. Tarouca. 

Este escalão do Andebol Club de lamego conta ape-
nas com vitórias e tem provado que o futuro da equipa 
lamecense pode vir a ser muito risonho, pelas qualidades 
que apresentam estes atletas. 

Jogaram pelo A.C. Lamego: Francisco Alves, Fran-
cisco Pinto, Daniel Paiva, Daniel Gomes, João Oliveira, 
João Barreira, João Almeida, João Andrade, João Ma-
çãs, José lamelas, José Nuno, Martim Sousa, Guilherme 
Taveira, Rafael Silva, Rafael Rebelo e Eduardo Vieira.

Campeonato Regional de Minis 
(Andebol de 5)

Minis só sabem ganhar
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Miguel Oliveira eleito atleta do ano 

Desfile de campeões 
no Casino Estoril

O piloto Miguel Oliveira, 
que recentemente se sagrou 
vice-campeão mundial de 
Moto3, conquistou pela pri-
meira vez o prémio de Atleta 
Masculino do Ano na Gala 
da Confederação do Despor-
to de Portugal (CDP), reali-
zada no Casino Estoril e que 
ficou marcada pela ausência 
dos principais nomeados.
   
Vencedor de seis grandes pré-
mios na categoria de entrada 

do motociclismo, Miguel Oli-
veira, que na passada semana 
terminou a temporada como 
vice-campeão mundial, es-
treou-se a vencer na categoria 
de Atleta do Ano, depois de 
ter sido nomeado para o pré-
mio de Jovem Promessa em 
2004, com apenas nove anos.
O piloto de Almada, que não 
esteve presente na Gala do 
Desporto, foi o escolhido de 
uma lista que incluía o ciclis-
ta Rui Costa, vencedor nas 

últimas três edições e actual 
campeão nacional de fundo, 
o atleta Nelson Évora, cam-
peão europeu de pista coberta 
do triplo salto e medalha de 
bronze no Mundial, Rui Bra-
gança, ouro na categoria -58 
kg no taekwondo nos Jogos 
Europeus de Baku, e o canoís-
ta Fernando Pimenta, bronze 
em K1 1.000 no Europeu e no 
Mundial.
No sector feminino, o prémio 
da Atleta do Ano foi para a gi-
nasta Filipa Martins, oitava no 
Europeu no concurso ‘all arou-
nd’, que bateu a patinadora 
Mariana Souto, campeã mun-
dial e europeia em pares dança 
juniores, a canoísta Francisca 
Laia, medalha de prata em K1 
200 nos Mundiais sub-23, Ana 
Teresa Almeida, campeã mun-
dial de bodyboard da Interna-
cional Surfing Association, e a 
mesatenista Fu Yu, bronze no 
Europeu.
 O galardão de Equipa do ano 
recaiu na selecção futebol de 
praia, campeã mundial e euro-
peia. Na votação, os premiados 

derrotaram o K4 1.000 que 
conquistou a prata no Euro-
peu de canoagem e outras três 
selecções nacionais: a univer-
sitária de andebol masculino, 
ouro nas Universíadas, a de 
hóquei em patins sub-20, bi-
campeã mundial, e a de ténis 
de mesa, ouro em Baku2015.
Os feitos da canoagem na-
cional valeram a Hélio Lucas 
e José Sousa a distinção de 
Treinador do Ano, à frente de 
Rolando Freitas, selecciona-
dor de andebol universitário e 
de elite, João Ganso, técnico 
de Nélson Évora, Mário Nar-
ciso, seleccionador de futebol 
de praia, e Lino Barruncho, 
técnico dos triatletas João 
Pereira, Miguel Arraiolos e 

Melanie Santos, vencedores 
de várias medalhas interna-
cionais.
O prémio de Jovem Promessa 
foi para o futebolista Ruben 
Neves, o mais jovem capi-
tão do FC Porto na Liga dos 
Campeões. O mais jovem jo-
gador do Europeu sub-21 foi 
mais votado do que Joana 
Cunha (desporto universi-
tário/taekwondo), prata na 
categoria de -57 kg nas Uni-
versíadas, José Souto (patina-
gem), bicampeão mundial de 
‘solo dance’ em juniores, João 
Amorim (canoagem), cam-
peão mundial de maratona 
em C1 júnior, e Melanie San-
tos (triatlo), bronze no Mun-
dial e Europeu de sub-23.
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«PLAY-OFF» DO MUNDIAL DE ANDEBOL

Portugal estreia-se com empate no 
apuramento

A seleção portuguesa de an-
debol empatou com a Estónia, a 
28 golos, na estreia no grupo 4 
apuramento para o ‘play-off ’ do 
Mundial de 2017, que se dispu-
ta em Telavive.

Ao intervalo, o encontro já es-

tava empatado a 14 golos, com 
Portugal a defrontar na próxima 
ronda, a Geórgia.

Apenas o primeiro classifi-
cado de cada um dos grupos de 
apuramento  para o Euro2016 dá 
acesso ao ‘play-off ’.
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Os seniores femininos do Cister 
Sport de Alcobaça estão a assinar 
um arranque de época de grande 
nível. Ao vencer na receção ao ACOF 
(27-17), em encontro da zona 2, a 
turma de Abel Ferreira apurou-se 
para a 2.ª eliminatória da Taça de 
Portugal. Ao intervalo, a equipa da 
casa vencia por 14-10. 

Érica Salvador, com 6 golos, foi 
a jogadora mais concretizadora do 
Cister SA, que nos 16-avos-de-final, 
vai defrontar, fora, o Porto Alto, em 
partida agendada para 8 de dezem-
bro.

Ainda à procura do primeiro triun-
fo nesta temporada está a equipa de juvenis 
masculinos do Cister SA, que perdeu em Leiria 
com a Juve Lis (33-27) e soma por derrotas os 

encontros efetuados na 1.ª Divisão 
nacional. Denis Santos, autor de 9 
golos, foi o jogador em destaque 
nos alcobacenses, mas o registo go-
leador do jogador foi insuficiente 
para os pupilos de Rui Medeiros 
terminarem com o ciclo de maus 
resultados..

Na 3.ª jornada da 2.ª Divisão de 
juvenis femininos, o Cister SA perdeu 
na receção ao JAC Alcanena (24-40), 
enquanto o Dom Fuas AC averbou 
a terceira derrota consecutiva na 
deslocação à Juve Lis (45-16).

Entretanto, nos iniciados femi-
ninos, o Dom Fuas perdeu em Alca-

nena (38-21), sofrendo, dessa forma, a primeira 
derrota como visitante e a segunda consecutiva 
na prova.

andebol    conjunto de abel ferreira apurada na taça

Cister Sa com pleno de 
vitórias nos femininos

anDebol 1
1.ª DivisÃo juvenis m
resultaDos 7.ª jornaDa

Alavarium 31-27 Benavente
Estarreja 40-30 Sam.  Correia
Juve Lis 33-27 Cister SA
Pateira 29-51 Sismaria
São Bernardo 28-28 Feirense

ClassifiCaÇÃo
   J V E D GM GS P
1 Alavarium 7 7 0 0 214 194 21
2 Feirense 7 5 2 0 232 199 19
3 Sismaria 7 5 1 1 225 167 18
4 Estarreja 7 4 1 2 229 206 16
5 Juve Lis 7 3 1 3 180 181 14
6 São Bernardo 7 1 3 3 202 206 12
7 Benavente 7 2 0 5 193 216 11
8 Pateira 7 2 0 5 217 242 11
9 Samora Correia 7 2 0 5 193 223 11
10 Cister SA 7 0 0 7 189 240 7

marCaDores Da regiÃo
Denis Santos (Cister SA) ...................55
Tiago Figueiredo (Cister SA) ..............38
Henrique Ribeiro (Cister SA) ............. 25
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Fermentões venceu dérbi com o Xico 

> O Fermentões venceu 
o dérbi vimaranense, ao 
impôr a sexta derrota da 
temporada ao Xico Ande-
bol, por 31-30. Um jogo 
intenso, decidido nos últi-
mos minutos. O Fermen-
tões entrou nos últimos 
cinco minutos com quatro 
golos de vantagem, que  

acabou por conseguir gerir 
apesar de reacção do Xico 
Andebol, que encurtou a 
desvantagem para apenas 
um golo. 

Com esta derrota o Xico 
Andebol passou a ocupar 
a posição incómoda de 
`lanterna vermelha', com a 
agravante de não ter qual- 

quer ponto positivo neste 
campeonato, somando por 
derrotas os seis jogos rea-
lizados até ao momento. O 
Fermentões passou a ter 
uma produção de 50% dos 
pontos possíveis, com três 
vitórias e três derrotas. 

Página 35



A36

  Tiragem: 5000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 13

  Cores: Cor

  Área: 9,56 x 13,76 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 61911586 11-11-2015

Bodvboarrl 

José Silva no Pódio 

A equipa de bodyboard do CNP disputou a 4" etapa do 
Circuito Nacional de Bodyboard Esperanças. A prova disputou-se 
em Carcavelos e contou com ondas excelentes. Nos Su b16, José 
Silva conseguiu um excelente 2° lugar, sagrando-se assim 

vice-campeão desta prova. Nos Sub18, Isaac Moreira foi 4° 
e Octávio Silva 5°. No Sub18 feminino Ana Peres foi 5° assim 
como Joel Rodrigues nos Sub12. 

Resultados do Póvoa Andebol 
Minis: Póvoa Andebol, 17 - Santo Tirso, 8 
Infantis: Póvoa Andebol, 30 - Macieira, 17 
Iniciados: Águas Santas, 34 - Póvoa Andebol, 18 e Gaia. 28 - 
Póvoa Andebol, 22 
Juvenis: Póvoa Andebol, 21 - Gondomar, 34 
Juniores: Póvoa Andebol, 25 - Académico, 29 
Seniores: Amarante. 27 - Póvoa Andebol. 21 
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António Magalhães e Manuel Francisco 

Seniores do Póvoa Andebol Clube 

Equipa Bebé Formada Por Homens de Barba Rija 

O Póvoa Andebol Clube tem 
desde o início desta época uma 
equipa sénior a competir na 38  Di-
visão Nacional da Zona Norte. Com  
um orçamento de cinco mil euros, o 
clube recorre ao amor pela cami-
sola que os seus atletas têm depo- 

sitado nesta aventura de começar 
praticamente do zero. A equipa re-
presenta a concretização de um ob-
jectivo do clube que, ao longo dos 
seus oito anos de existência, só com-
petiu nos escalões de formação. Este 
é o ano zero de uma equipa formada  

por alguns veteranos do andebol po-
veiro. Conta com um grupo de 20 
atletas, muitos deles oriundos de ou-
tras cidades. mas todos a correr pelo 
mesmo fim: o renascer do andebol 
sénior na Póvoa e serem referências 
para os atletas mais jovens. A nossa  

reportagem acompanhou um dos 
treinos desta equipa bebé, total-
mente amadora, mas recheada de 
atletas experientes que respiram 
andebol. 

A Voz dos Técnicos 
António Magalhães e Manuel 

Francisco assumem o comando 
técnico e fazem-nos o balanço des-
tes primeiros passos da equipa: 
"Este grupo começou com muita 
veterania e posteriormente entra-
ram atletas com experiência. Esta-
mos a incluir juventude com junio-
res do clube. É nesta mistura que, 
para já, baseamos a receita para 
alimentar este projecto que tem 
tanto de simbólico como de práti-
co. Começamos com 12 jogadores 
e já chegamos aos 20. Só isso é 
uma grande vitória porque tivemos 
de lidar com um início complicado, 

Castro Lopes vê nesta equipa 
uma peça essencial na estrutura 
do clube: "era necessário dar se-
quência às camadas jovens. Esta  

com seis derrotas consecutivas. Mas 
as vitórias acabaram por aparecer e 
vamos continuar a trabalhar para 
melhorar. O campeonato entra numa 
fase que nos é favorável e temos de 
aproveitar para solidificar mais este 
grupo que cresce tacticamente 
treino após treino. O essencial é que 
o público poveiro apareça para nos 
apoiar", disse António Magalhães. 

Antigo campeão que pontificou 
no Desportivo da Póvoa e F.C. do 
Porto, Manuel Francisco tem dado o 
seu contributo como técnico da equi-
pa: "é um gosto para mim contribuir 
para que os jovens atletas tenham 
uma equipa sénior que os possa 
acolher e manter no clube. Mais do 
que pontos, queremos chegar ao fim 
do campeonato com 20 atletas. Há 

Aos 38 anos, José Henrique Tei-
xeira defende a baliza da equipa, as 
cores do clube e a paixão pela moda-
lidade: "às vezes as pernas já não 
acompanham a vontade, mas gosto 
mesmo muito deste desporto. Não 
devemos ter pressa desmedida no 

primeira fase tem sido vivida intensa-
mente. numa mescla de veterania e 
juventude. Considero este início bom 
e vai melhorar. O clube prepara-se  

um apelo ao compromisso já que o 
clube está a fazer um grande esforço. 
Gostava de sentir a Póvoa a viver 
intensamente este desporto com 
esta equipa. Vivi grandes momentos 

sucesso desportivo. A nossa linha 
orientadora deve ser o caminhar pas-
so a passo e lutar para atingir a 2a  

divisão. Este grupo é uma alegria e 
eu vou aqui estar até já não fazer 
falta. Quando isso acontecer será 
bom sinal. É porque alguém mais 

para um novo projecto, que no fundo 
está nos antípodas da equipa sénior. 
Trata-seda criação da equipa de Bam-
bis, com meninos de 7, 8 e 9 anos".  

nesta cidade com pavilhões cheios 
e um ambiente fantástico. Penso 
que dentro de um a dois anos isso 
pode voltar acontecer". 

jovem veio ocupar o meu lugar e a 
continuidade está assegurada". 

Castro Lopes 

A Visão do Coordenador Desportivo 

O Jogador Mais Experiente 

A concluir, os responsáveis pela equipa convidam os nossos leitores para comparecerem sexta-feira, às 22 horas, no Pavilhão Municipal, para 

assistirem ao jogo frente ao Santana. A entrada é  gratuita e todo o apoio é bem-vindo. 
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Fermentões 
venceu 
dérbi com 
Xico Andebol 

Fermentões esteve quase sempre na frente do marcador com 
vantagens confortáveis. Recuperação do Xico Andebol nos últimos 
minutos. Equipa de Gustavo Castro caiu para o 14.º lugar 

REPORTAGEM DE 

BRUNO FREITAS 

OFermentões venceu o dér-
bi vimaranense, ao impôr a 
sexta derrota da temporada 

ao Xico Andebol, por 31-30. Um jogo 
intenso, decidido nos últimos minutos. 
O Fermentões entrou nos últimos cinco 
minutos com quatro golos de vanta-
gem, que acabou por conseguir gerir 
apesar de reacção do Xico Andebol, 
que encurtou a desvantagem para ape-
nas um golo. 

O encontro entre os dois clubes vi-
maranenses começou por ser equilibra-
do até o marcador assinalar um empate 
a cinco golos. Depois, o Fermentões 
passou para a frente do marcador (7-10) 
e apesar cio Xico Andebol ter voltado a 
equilibrar as contas (9-10) a formação 
orientada por José Vieira chegou ao in-
tervalo com urna vantagem confortável 
de quatro golos (10-14). 

Aproveitando o nervosismo do 

XICO ANDEBOL 30 
Luís Castro, Fábio Macedo, Francisco Ribeiro (1), 
José Santos, João Baptista (2), Pedro Correia (12), 
Carlos Abreu (1), José Silva, Luís Sarmento (9), 
Paulo Abreu, Pedro Teixeira (1), José Moreira, Rui 
Carvalho (2), Nuno Pacheco, André Ribeiro e Al-
fredo Bravo (2) 
T: GUSTAVO CASTRO 

FERMENTOES 31  

adversário, o Fermentões continuou 
a mandar no jogo no decorrer do se-
gundo tempo, mantendo vantagens 
confortáveis (14-19, 15-21, 17-21). Pese 
embora a vitória do Fermentões fosse 
praticamente um dado consumado, o 
Xico Andebol ainda procurou dar uma 
outra imagem. E a verdade é que che-
gou a assustar o vizinho com uma recu-
peração assinalável, que levou a que o 
resultado final fosse de 30-3 1 . 

ANDEBOL - 2° DIVISAO 
V D Pm-Ps OlE 

1 G. Stº Tirso 6 6 O O 194-163 31 18 
2 Arsenal 7 5 O 2 197-180 17 17 
3 S. Bernardo 6 4 2 0 183.157 26 16 
4 FC Gaia 5 4 1 O 133.120 13 14 
5 Ac. S. Mamede 6 4 O 2 173.158 15 14 
6 Fermentões 6 3 O 3 182-175 7 12 
7 Estarreja 4 3 1 O 110.99 11 11 
8 FC PortoS' 6 2 1 3 171-183 -12 11 
9 Marítimo 4 2 1 1 109.105 4 9 
10 S. Paio Oleiros 6 1 O 5 129-150 •21 8 
11 Boavista 6 1 O 5 147-181 -34 8 
12 Módicus 6 1 O 5 149.168 -19 8 
11 Sanjoanense 6 O 2 4 157-174 -17 8 
14 Xico Andebol 6 O O 6 157-178 -21 6 
6° jornada 

S. Bernardo - S. Paio Oleiros 19-18 
FC Gaia - Estarreja (02/12) 
Módicus - Boavista 28-21 
Sanjoanense - Marítimo (22/1 1) 
A. Devesa - FC Porto 'B' 40-28 
G. Stº Tirso - Ac. S. Mamede 36-34 
Xico Andebol - Fermentões 30-31 

Com esta derrota o Xico Andebol 
passou a ocupar a posição incómoda de 
`lanterna vermelha', com a agravante de 

não ter qualquer ponto positivo neste 
campeonato, somando por derrotas os 
seis jogos realizados até ao momento. 

O Fermentões passou a ter urna produ-
ção de 5096 dos pontos possíveis, com 
três vitórias e três derrotas. 

Bruno Lemos, Raúl Nunes, Tiago Cunha (4), Luís 
Peixoto (3), Paulo Santos (3), Hélder Cunha (1), 
João Carvalho, João Martins (1), Carlos Fernandes 
(2), António Salgado (6), João Barbosa (5), Luís Mar-
tins, Bruno Silva, João Roque, Armando Silva (6) 

T: JOSÉ VIEIRA 

LOCAL: Pavilhão do Desportivo Francisco de Holanda 

Árbitros: César Carvalho e Daniel Freitas 

7° jornada 

S. Bernardo - FC Gaia 
Estarreja - Módicus 
Boavista • Xico Andebol 
Marítimo - Arsenal 26.28 
FC Porto B - G. StQ Tirso 
S. Paio Oleiros • Ac. S. Mamede 
Fermentões • Sanjoanense 

Página 38



  Tiragem: 3000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 8,89 x 5,64 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 61896032 10-11-2015

Página 39



A40

  Tiragem: 800

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 4

  Cores: Preto e Branco

  Área: 23,42 x 5,34 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 61911357 10-11-2015

Sporting da Horta perdeu frente ao Avanca 
O Sporting Club da Horta (SCH) des-
locou-se ao Continente a fim de dis-
putar um jogo em atraso da primeira 
jornada do Campeonato Fidelidade 
Andebol 1 frente ao Avanca. 

Apesar de ter registado um empa-
te em casa frente ao Fafe no último 
jogo realizado no âmbito da décima 
jornada da prova, o SCH voltou às 
derrotas. Contudo, a equipa da caca  

não conseguiu uma vitória expressi-
va, tendo terminado a partida ao ver 
no marcador 26-25, urna diferença 
de um único golo. 

A equipa da Eduardo Bulcão foi 
para intervalo a pe rder por 15-13, di-
ferença que nãoconseguiuequilibrar 
tendo mesmo terminado o encontro 
a perder por uma diferença mínima. 

Mesmo com esta derrota frente ao  

Avanca, a equipa orientada por Filipe 
Duque conseguiu subir uma posição 
na tabela classificativa da prova. A 
derrota do Delta Belenenses frente 
ao Madeira SAD fez com que a equi-
pa descesse à última posição da tabela 
ao somar 12 pontos, menos wn que o 
SCH, e nove derrotas, mais uma que 
a equipa faialense. 

Desta forma, o SCH encontra-se  

agora com os jogos em dia e na penúl-
tima posição da tabela classificativa, 
a décima primeira, com 13 pontos. 
Após muitas jornadas em último, 
o SCH começa a subir nas posições 
embora ainda não seja uma posição 
garantida pois a diferença de pontos 
entre o penúltimo e último classifica-
dos seja de apenas uni ponto.■ 

S.S. 
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Andebol
CDC Oleiros perde 
com o S. Bernardo
O CDC S. Paio de Oleiros 
foi a Aveiro defrontar o 
CD S. Bernardo em jogo 
da 6ª Jornada que foi 
marcado pelo grande 
equilíbrio em campo 
e pela qualidade dos 
sistemas defensivos que 
superaram os sistemas 
atacantes. Ao intervalo 
a equipa de S. Paio de 
Oleiros, que procurava a 
segunda vitória no Cam-
peonato, saiu a vencer 
por 12-11.
O segundo tempo não 
foi diferente, com as 
duas formações a jogar 
ao mesmo ritmo mas 
houve um pormenor 
que alterou o desenrolar 
do jogo - no reinício a 
equipa do S. Bernardo 
inverteu o resultado do 
marcador. A partir desse 
momento, apesar do 
resultado estar aberto a 
várias possibilidade,s a 
equipa do S. Bernardo 
conseguiu manter uma 
vantagem que lhe permi-
tiu o amealhar dos três 
pontos da vitória (19-18).
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Andebol
Feirense derrotado
pelo Beira Mar
Em jogo da 5ª jornada do 
Campeonato Nacional 
da 3ª divisão Seniores 
Masculinos o Feirense 
recebeu a formação do 
SC Beira-Mar, em caso de 
vitória os azuis saltavam 
para a liderança do 
campeonato, no entan-
to a maior experiência 
dos visitantes impôs-se 
nos minutos finais e os 
aurinegros acabaram 
por vencer 34-29, ao 
intervalo registava-se 
um empate 12-12. Pelo 
CD Feirense alinharam 
e marcaram: Rui Leite, 
Heitor, João Cardoso (8), 
Nuno Reis (2), Fábio (2), 
César (1), Miguel (1), Tó-
Zé (1), Carlos (6), Pedro 
Machado (5), Tavares (2), 
Mário (1), Barbosa, José 
Santos, Orlando e Pedro 
Ribeiro.
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Andebol Nacional Juvenis Zona 61.° fase (3.a  jornada): 
Redondo-Costa d'Oiro, 20-26; AC Sines-CCP Serpa, 25-36; Albufeira-Zona 
Azul, 13-35. O jogo entre o Loulé e o Évora AC não se realizou. Líder. Zona 
Azul, 9 pontos. 3.° CCP Serpa, 6. Próxima jornada (7/11): Costa d'Oiro-
-Serpa; Redondo-Albufeira; Évora AC Sines; Zona Azul-loulé. 
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Andebol 3.a Divisão O Campeonato Nacional de Seniores 
Masculinos está de regresso neste fim de semana, com a Zona Azul a jo-
gar amanhã na cidade de Lagos frente à equipa local e, no domingo, te-
remos então o jogo entre o CCP Serpa e o Costa d'Oiro, de Lagos, a reali-
zar no Pavilhão Carlos Pinhão (17 horas) na cidade de Serpa. 
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Andebol 

Iniciados da AA São Mamede avançam no 
Campeonato Nacional de Andebol 
A jovem equipa de Andebol masculino da Associação Académica de São Maniede 
venceu a fase do Campeonato Nacional da modalidade, obtendo 4 vitórias nou-
tros tantos jogos, e apurou-se para a Fase de Apuramento da competição.. 
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Andebol de praia 

"Os Gordos" preparam participação 
iu Ligia dos Campeões 

Mais uma vez, "Os Gordos" vão participar em competições de elevada cotação in-
ternacional. Depois da presença em dois Europeus de clubes, a equipa faz a sua es-
treia na Liga dos Campeões Europeus de andebol de praia. Esta é a segunda edição 
da prova e acontece de 5 a 8 de Novembro. na  ilha de Gran Canária, em Espanha. 
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Estas são as novas esperanças que vêm substituir os últimos craques do
andebol do Atlético, que são agora quase todos trintões 

andebol renasce 
em riachos

Inactiva há alguns anos, a secção 
de andebol do Clube Atlético Ria-
chense retomou agora a actividade 
com os escalões mais jovens (bambis, 
nascidos em 2006 e 2007, e minis, 
2004 e 2005).

Os treinos decorrem às segundas, 
das 17h30 às 19h30, e aos sábados 
das 10 horas às 12 horas), no pavilhão 
de Riachos. Por enquanto, não são 
ainda muitos os jovens a participar 
nos treinos, mas é de crer que essa 
participação vá aumentando com 
o passar do tempo e que o gosto 
pela modalidade, que já teve grande 
expressão em Riachos, também 
aumente com esta nova oferta de 

prática desportiva.
João Luis Carvalho e Rodrigo 

Teixeira são os dinamizadores desta 
nova fase do andebol riachense, 
retomando, assim, um trabalho 
interrompido anteriormente.

O professor Pedro Cochicho é o 
treinador escolhido para orientar 
tecnicamente os andebolistas nesta 
fase inicial da formação desportiva.

Como é natural, nesta fase de 
arranque, o espírito de competi-
ção ainda não vigora, mas está já 
agendado um primeiro encontro 
regional, com diversos clubes que 
também estão a iniciar a modalidade, 
para o mês de Dezembro.
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