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Quarteto da
região segue
em frente

Artística de Avanca (Andebol 1),
São Bernardo (2.ª Divisão) e São
Paio de Oleiros (2.ª Divisão) ga-
rantiram, na passada terça-feira,
o apuramento para os oitavos-
de-final da Taça de Portugal de
Seniores Masculinos. O Sp. Es-
pinho (3.ª Divisão) foi eliminado
em casa pelo AC Fafe (Andebol
1), enquanto a Sanjoanense joga,
no próximo domingo, no re-
cinto do Marienses. As três equi-
pas da região para já apuradas
(e eventualmente a formação
de S. João da Madeira), vão co-
nhecer os adversários dos 1/8
de final da prova, no próximo
dia 15, dia em que se realiza o
sorteio, a partir das 17 horas, na
sede da Federação de Andebol
de Portugal.

No feríado, disputaram-se
também os 1/16 avos de final da
Taça de Portugal de Seniores
Femininos, sendo que das equi-
pas aveirenses, para já, apenas
o tricampeão nacional Alava-
rium continua, depois de ter ga-
nho no Algarve frente ao Vela
Tavira. É que o Valongo do Vou -
ga só recebe amanhã (20h) o
Madeira SAD, detentor do tro-
féu, enquanto Ílhavo AC, Arsenal
de Canelas e Salreu foram elimi -
nados. O sorteio dos oitavos de
final realiza-se no próximo dia
21, às 17 horas.|

RESULTADOS
1/16 avos de final

Seniores masculinos
Vela Tavira-ABC                                  17-41
Sismaria-São Mamede                 30-26
Arsenal Devesa-FC Porto          22-40
V. Setúbal-Sporting                          12-47
ISMAI-Belenenses                           24-30
Sp. Espinho-AC Fafe                        24-36
Benavente-Serpa                              34-26
Águas Santas-Passos Manuel37-26
Póvoa Lanhoso-Artística            26-38
S. Bernardo-Alto Moinho           35-27
Módicus-Madeira SAD                14-35
Camões-Xico Andebol                  24-21 
S. Paio Oleiros-Marítimo            22-21
Juve Lis-Benfica                                  20-30
Boa Hora-Sp. Horta                         31-28
Marienses-Sanjoanense          13 Dez.

Seniores Femininos
Ílhavo AC-Colégio Gaia                16-39
Juvemar-Col. João Barros         20-22
Ars. Canelas-Maiastars                20-44
CS Madeira-Passos Manuel     35-22
SIR 1º Maio-Messines                   30-20
C.Benf.C.Branco-Juve Lis           22-34
Vermoim-CA Leça                            15-39
Almada-Modicus                               15-27
Vela Tavira-Alavarium                   15-31
Académico-Salreu                            35-11
Lusitanos-Alpendorada               32-35
S. Félix Marinha-Didáxis-A2D25-21
Infesta-Assomada                             16-40

Andebol
Taças de Portugal
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O antigo dirigente, Reynaldo Vasquez, figura na lista de 16 suspeitos divulgada a 3 de dezembro pela
justiça norte-americana A justiça de El Salvador emitiu esta quarta-feira um mandado de captura do
antigo presidente da Federação Salvadorenha de Futebol Reynaldo Vasquez, envolvido no escândalo
de corrupção que assola a FIFA. Este antigo dirigente figura na lista de 16 suspeitos divulgada a 3 de
dezembro pela justiça norte-americana, dois deles detidos no mesmo dia pelas autoridades suíças: o
hondurenho Alfredo Hawit e o paraguaio Juan Angel Napout, vice-presidentes da FIFA. "O Governo dos
Estados Unidos solicitou a captura internacional [de Reynaldo Vasquez] com o objetivo da extradição.
Uma vez que seja detido, será levando a um juiz para que se proceda às formalidades para a
extradição", explica um comunicado da 14.ª vara do tribunal de El Salvador. Segundo a mesma nota,
a ordem de detenção foi enviada à Polícia Nacional Civil e à Interpol. Na lista de 16 novos suspeitos
figuram ainda Marco Polo del Nero, presidente da Confederação Brasileira de Futebol (que na semana
passada anunciou sua demissão do Comité Executivo da FIFA), Eduardo Deluca, antigo secretário-
geral da CONMEBOL, Brayan Jimenez, presidente da Federação de Futebol da Guatemala e membro do
Comité da FIFA para o 'fair-play' e responsabilidade social. O atual secretário-geral da CONMEBOL, o
argentino José Luis Meiszner, o antigo tesoureiro da CONMEBOL e atual membro do Comité de
Auditoria e 'Compliance' da FIFA Romer Osuna, bem como Rafael Salguero, presidente da Federação
de Futebol da Guatemala, constam também da lista. Entre os acusados estão também o brasileiro
Ricardo Teixeira, antigo presidente da Confederação Brasileira e atual membro do Comité Executivo da
FIFA, e Hector Trujillo, secretário-geral da Federação de Futebol da Guatemala e juiz do Tribunal
Constitucional do seu país. A FIFA foi abalada por um escândalo de corrupção em maio, a dois dias da
reeleição de Joseph Blatter como presidente do organismo máximo do futebol mundial, num processo
aberto pela justiça dos Estados Unidos e que levou à acusação inicial de 14 dirigentes e ex-dirigentes.
No início de junho, Blatter apresentou a demissão, abrindo o caminho para novas eleições, que foram
marcadas para 26 de fevereiro de 2016.
 
 10.12.2015 às 10h21
 
Lusa
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Mandado de captura emitido para ex-dirigente da FIFA
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10-12-2015
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Mário Aleixo - RTP 10 Dez, 2015, 10:23 | Futebol Internacional Reynaldo Vasquez foi alvo de um
mandado de captura | DEM A justiça emitiu um mandado de captura para Reynaldo Vasquez. As
autoridades de El Salvador procuram a detenção do antigo presidente da Federação Salvadorenha de
Futebol Reynaldo Vasquez, envolvido no escândalo de corrupção que assola a FIFA. Este antigo
dirigente figura na lista de 16 suspeitos divulgada a 3 de dezembro pela justiça norte-americana, dois
deles detidos no mesmo dia pelas autoridades suíças: o hondurenho Alfredo Hawit e o paraguaio Juan
Angel Napout, vice-presidentes da FIFA. "O Governo dos Estados Unidos solicitou a captura
internacional de Reynaldo Vasquez com o objetivo da extradição. Uma vez que seja detido, será
levado a um juiz para que se proceda às formalidades para a extradição", explica um comunicado da
14ª vara do tribunal de El Salvador. Segundo a mesma nota, a ordem de detenção foi enviada à
Polícia Nacional Civil e à Interpol. Na lista de 16 novos suspeitos figuram ainda Marco Polo del Nero,
presidente da Confederação Brasileira de Futebol (que na semana passada anunciou sua demissão do
Comité Executivo da FIFA), Eduardo Deluca, antigo secretário-geral da CONMEBOL, Brayan Jimenez,
presidente da Federação de Futebol da Guatemala e membro do Comité da FIFA para o 'fair-play' e
responsabilidade social. O atual secretário-geral da CONMEBOL, o argentino José Luis Meiszner, o
antigo tesoureiro da CONMEBOL e atual membro do Comité de Auditoria e 'Compliance' da FIFA Romer
Osuna, bem como Rafael Salguero, presidente da Federação de Futebol da Guatemala, constam
também da lista. Entre os acusados estão também o brasileiro Ricardo Teixeira, antigo presidente da
Confederação Brasileira e atual membro do Comité Executivo da FIFA, e Hector Trujillo, secretário-
geral da Federação de Futebol da Guatemala e juiz do Tribunal Constitucional do seu país. A FIFA foi
abalada por um escândalo de corrupção em maio, a dois dias da reeleição de Joseph Blatter como
presidente do organismo máximo do futebol mundial, num processo aberto pela justiça dos Estados
Unidos e que levou à acusação inicial de 14 dirigentes e ex-dirigentes. No início de junho, Blatter
apresentou a demissão, abrindo o caminho para novas eleições, que foram marcadas para 26 de
fevereiro de 2016. Please enable JavaScript to view the Powered by Disqus.
 
 10 Dez, 2015, 10:23|
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Angola perde com Polónia por dois golos
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10-12-2015 00:11
 
 Competição decorre na Dinamarca.
 
 Seleção feminina angolana de andebol
 
 Por SAPO Desportosapodesporto@sapo.pt
 
 A selecção angolana de andebol adiou a sua qualificação para os oitavos de final do campeonato do
mundo de andebol feminino, ao perder esta quarta-feira com a Polónia por 27-29,
 
 A partida foi pontuável para aquarta jornada do grupo B e deixa Angola em quinto com dois pontos,
obrigada a vencer sexta-feira às 16h15 a China no fecho da primeira fase.
 
 Nas partidas anteriores, as angolanas perderam com a Suécia (23-37) e Holanda (24-37), e
venceram Cuba (38-23).
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ANDEBOL
| Carlos Costinha Sousa | 

Como era esperado, o Arsenal
Andebol caiu na Taça de Portu-
gal, perante o poderosíssimo FC
Porto, actual campeão nacional
que teve em Braga uma réplica
muito interessante dos arsenalis-
tas, mas que não foi suficiente
para garantir mais do que uma

derrota por 22-40.
Num jogo com favoritismo

quase total dos visitantes, os bra-
carenses demonstraram enorme
atitude e tentaram, de todas e
formas e feitios, anular as inú-
meras e ‘enormes’ armas que o
FC Porto tem no seu plantel. Os
jovens arsenalistas não foram fe-
lizes na busca por um resultado
positivo e na procura de alcançar

o sonho que tinham, mas deixa-
ram uma imagem muito boa de
atitude e determinação.

Em dia de 65.º aniversário do
Arsenal Clube de Devesa, os pu-
pilos de Gabriel Oliveira não
conseguiram dar a tão desejada
prenda, que seria a vitória, aos
adeptos, mas acabou por dar ou-
tra: a ideia concreta de que este
clube tem uma equipa de grande

qualidade e capacidades para
poder ombrear, praticamente de
igual para igual, com os grandes
do andebol nacional.

Terminada a participação na
edição de 2015/2016 da Taça de
Portugal, o Arsenal Andebol vai
agora dedicar-se de alma e cora-
ção à sua participação no Cam-
peonato Nacional da II Divisão,
onde os objectivos são outros.

Arsenal eliminado pelo poderoso dragão
ELIMINAÇÃO CONFIRMADA. O Arsenal Andebol deu o seu melhor, mas não foi capaz de anular as armas do poderoso FC Porto,
actual campeão nacional. O resultado, 22-40, não demonstra a enorme atitude demonstrada pela equipa bracarense.

DR

Atletas do Arsenal Andebol mostravam-se satifeitos pelo jogo realizado ontem, apesar da derrota frente ao FC Porto

+ resultados
Nos restantes jogos desta
fase da Taça de Portugal
de Andebol em que parti-
ciparam as equipas minho-
tas, destaque para a equi-
pa do ABC/UMinho que,
como se esperava, não
teve grandes dificuldades
para levar de vencida o
Vela Tavira por 17-41.
Por sua vez, o AC Fafe tam-
bém teve uma deslocação
algo tranquila, garantindo
um triunfo por 24-36 em
casa do SC Espinho.
Pior sorte tiveram as equi-
pas da AA Póvoa de Lanho-
so e Xico Andebol que per-
deram por 26-38 e 24-21
frente ao Artística de
Avanca e CD Camões,
respectivamente, sendo
eliminados da Taça de
Portugal já na presente
eliminatória.

ARSENAL 22
Ricardo Castro, Bruno Silva, João Santos
(3), Vasco Areias (1), André Caldas (1),
João Costa, João Ferreira (2), Rui Lourenço
(3), Ricardo Saraiva (1), Vergílio Ferreira
(4), Francisco Albuquerque (3), Carlos
Osório (1); Elias Vilela, Nuno Silva, Mário
Peixoto (3) e André Azevedo.
Treinador: Gabriel Oliveira.

FC PORTO 40
Alfredo Quintana, Gilberto Duarte, Yoel
Morales (6), Gustavo Rodrigues (1), Mi-
guel Martins (1), Rui Silva (5), Daymaro
Salina (5), Hugo Laurentino, Nuno Gon-
çalves (1), Ricardo Moreira (4), Alxis Bor-
ges (4), Hugo Santos (2), António Areia
(6), Michal Kasal (5) e Jordan Pitre.
Treinador: Ricardo Costa.

Árbitros: César Carvalho e Jorge Fer-
nandes.
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Sérgio Loureiro

É já uma tradição que se realiza,
ano após ano, e cada vez junta
mais gente. O Illiabum convo-
cou os Seus para o jantar do 72.º
aniversário, que foi aproveitado
para distinguir as equipas e in-
dividualidades que ao longo da
temporada transacta mais se
evidenciaram, bem co mo os
que completaram 25 e 50 anos
de associado.

A cerimónia começou no am-
plo auditório do Centro Cultural
de Ílhavo, espaço que albergou
dirigentes, treinadores, seccio-
nistas, atletas, sócios, adeptos e
convidados. Momen to que se
prolongou por mais de uma
hora, mas justificado, pelas dis-
tinções que se fizeram e que le-
varam os distinguidos ao palco.

“Parabéns a todos e ao Illia-
bum, mas também um agra-
decimento à Câmara Munici-
pal de Ílhavo”, sintetizou Artur
Aguiar, presidente da Direcção.
Palavras curtas, é certo, mas
suficientes para atestarem a vi-
vacidade que existe numa co-
lectividade que forma cam-
peões e cidadãos.

“A juventude do Illiabum é
permanente, pelo que não se faz
27 ou 72 anos. É certo que é uma
História que vai lon ga e numa
senda de vitórias porque em
Ílhavo somos campeões e va-
mos continuar a ser”, sinalizou
Fernan do Caçoilo, presidente da
Câmara Municipal de Ílhavo. “O
Illiabum é uma mais-valia e aqui
somos a capital do Basquete-

bol”, finalizou, arrancan do os úl-
timos aplausos.

Inédito título de Andebol
Em Junho de 1990, o Illiabum

escreveu umas das mais bonitas
páginas da sua história e talvez
aquela que menos lembra nça
deve trazer aos seus adeptos. A
equipa sénior de Andebol, na al-
tura orientada por Élio Maia

(sim, esse mesmo, ex-presidente
da Câmara de Aveiro e antigo
praticante da modalidade), con-
quistou o título de campeão na-
cional da II Divisão.

Um quarto de século após
esse feito inédito, a Direcção de
Artur Aguiar chamou jogadores,
dirigentes, seccionistas e treina-
dores para receberem o galar-
dão “Concha” e ouvirem o longo

Illiabum entrega prémios “Concha”
no jantar do 72.º aniversário
Comemoração Os melhores dos melhores da época 2014/2015 foram distinguidos pelo clube
ilhavense. A evocação aos 25 anos da conquista do título nacional de Andebol não foi esquecida

GALARDOADOS

Melhores equipas
Sub/14 feminina (campeã distrital
e 4.º lugar na fase final nacional)
Sub/16 masculina (campeã 
distrital)
Sub/19 feminina (campeã distrital)
Sub/20 masculina (campeã 
distrital)
Masters (campeã da Liga Master)
Melhores treinadores
Ana Cunha (equipa Sub/14 
feminina)
Inês Peres (equipa Sub/19 
feminina)
Carlos Gouveia (equipa Sub/16
masculina)
Renato Soares (equipa Sub/20
masculina)
Melhor seccionsta
Bruno Santos
Melhor pai
Basílio Pinto
Melhor adepto
Adriano Peixinho
Melhor director
António Adão
Prémio Revelação
Bernardo Pires
Prémio reconhecimento
Anselmo Santos (a título póstumo
e atribuído pela primeira vez)

Elementos da equipa sénior masculina de Basquetebol do clube marcaram presença no jantar 

tributo dos presentes. “Porque
o Illiabum vive-se”, foi a última
frase antes do jantar e do cantar
dos “Parabéns a vo cê”. |

D.R.
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Illiabum Clube distinguiu
os melhores de 2014/15
com os prémios “Concha”
72.º Aniversário | P22
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A ADA Colégio João de Barros
(CJB) venceu, em Leiria, a Juve
Lis por 25-21, na 12.ª jornada
do campeonato Multicare 1.ª
Divisão feminina.

Depois de um interregno de
mais de um mês sem jogar, o
CBJ ganhou pela terceira vez

esta época o dérbi leiriense, de-
pois de o ter feito na 1.ª jornada
deste campeonato, a 12 de Se-
tembro, nas Meirinhas, vitória
por 30-20, e a 13 de Outubro
por ocasião da ronda inaugural
da Taça de Honra da Associa-
ção de Andebol de Leiria por
31-22, em Leiria.

Em relação ao jogo, o início
foi equilibrado, mas após a
igualdade a 2 golos, não mais
o CJB largou a liderança do
marcador (9-12 ao intervalo),

chegando a dispor de 7 golos
de vantagem, aproveitando o
treinador Paulo Félix para 'ro-
dar o banco'.

Do lado da Juve Lis, Beatriz
Magro foi das jogadores mais
inconformadas, com seis golos
apostados, mas do outro lado
esteve Inês Pires que, com 10
golos marcados, levou a for-
mação de Meirinhas a uma vi-
tória justa.

Com este resultado, o CJB
ocupa o 6.º lugar da classifica-

ção mas com quatro jogos em
atraso.

No próximo fim-de-semana,
a ADA Colégio João de Barros
terá jornada dupla: no sábado,
em jogo da 13.ª ronda, nas Mei-
rinhas, joga contra o NAAL
Passos Manuel e, no domingo,
em Gaia, defronta o Colégio de
Gaia em partida em atraso da
11.ª jornada. 

Já as leirienses da Juve Lis
voltam a jogar em casa, rece-
bendo a Assomada.|

João de Barros vence Juve no dérbi
JUVE LIS                                            21

Ana Teixeira, Sara Gonçalves, Patrícia
Mendes (3), Beatriz Cordeiro (1), Ana
Henriques (2), Inês Luís (2), Isabel San-
tos, Beatriz Magro (6), Sofia João, Adri-
ana Silva (1), Luana Ligeiro, Ana
Sarmento, Margarida Gabriel, Adriana
Bastos (2), Vanessa Oliveira (2), Ana
Silva (2).
Treinador: Rui Machado.

COLÉGIO JOÃO BARROS     25

Carolina Costa, Ana Isabel Silva e Luísa
Calçada (GR), Ana Temtem (2), Manuela
Martins, Inês Pires (10), Ana Marques
(1), Francisca Marques (2), Neuza Va-
lente (5), Adriana Lage (1), Leticia Cobo
(2), Rute Mendes, Joana Biel, Lara
Mendes, Eduarda Pinheiro (2) e Gizelle
Vieira.
Treinador: Paulo Félix.

Pavilhão do Centro desportivo Juve
Lis, em Leiria
Árbitros: Mario Coutinho e Ramiro
Silva.
Ao intervalo: 9-12.

Andebol
1.ª Div. Femininos

Juve Lis cteve sempre que correr atrás do prejuízo perante um Colégio mais forte
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MADEIRA SAD, EM 
MASCULINOS E CLUB 
SPORTS MADEIRA, 
EM FEMININOS, 
VENCEM NA TAÇA 

Madeira SAD passeou 
em Módicus 

( 

Equipa de Paulo Fidalgo rumou aos oitavos-de-final da Taça de Portugal. 

PAULO VIEIRA LOPES 
plopes@dnoticias.pt  

O Madeira Andebol SAD 'passeou 
a sua classe' nos 16 avos de final da 
Taça de Portugal. 

A jogar no reduto do Módicus, 
equipa que milita na II Divisão a 
formação insular dominou por 
completo o encontro, conseguindo 
assim uma vitória por 14-35. Na pri-
meira parte o conjunto orientado 
por Paulo Fidalgo veio mesmo a ga-
nhar uma vantagem folgada de 10 
bolas (8-18) o que permitiu entrar 
no segundo período com alguma 
tranquilidade, conseguindo assim 
fechar a partida com um triunfo 
claro e justo. 

Já o Marítimo deslocou-se ao re-
duto do São Paio Oleiros, e tal como 
aconteceu no passado domingo, em 
jogo a contar para o Campeonato 
Nacional da II Divisão, zona norte, 
a decisão da partida apenas foi de-
cidida nos segundos finais, e uma 
vez mais, para a equipa do norte,  

mas desta feita por 22-21. Na pri-
meira parte os nortenhos venciam 
por 12-10, mas no segundo tempo 
os verde-rubros foram mais efica-
zes vencendo por 10-11, mas não se-
ria suficiente para rumar aos oita-
vos-de-final da competição. 

No que concerne à Taça de Por-
tugal feminina e também a contar 
para os 16 avos, o Club Sports Ma-
deira recebeu o Passos Manuel e  

venceu por 35-22. Com  uma entra-
da forte as insulares foram para o 
intervalo a vencer por 16-11. Já no 
segundo tempo o Sports voltou a 
imprimir um ritmo forte acabando 
assim por vencer, agora por 19-11. 

Referência para o Madeira SAD 
que apenas na sexta-feira cumpre o 
jogo referente à competição, no-
meadamente no reduto do Valongo 
do Vouga. 
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bracarenses afastados da taça de portugal pelo campeão fc porto

Arsenal de munições desiguais 

 josé costa lima

F
oi um dia de festa pa-
ra o Arsenal da Deve-
sa, mesmo com uma 
derrota por núme-

ditado, “quem dá o que o 
tem a mais não é obriga-
do”. Os bracarenses des-
frutaram de um jogo di-
ferente nestes 16 avos de 
final da Taça de Portugal e 

logo frente a um emblema 
que nos últimos seis anos 
tem dominado o panora-
ma nacional da modali-
dade. Apesar de ser uma 
partida que ficará na me-

gabriel oliveira, técnico do arsenal 

«Estou muito contente» 

Apesar da derrota, Gabriel Oliveira gostou do que viu 
na partida.

«Parabéns ao FC Porto. Da minha equipa, só tenho 
de dar os parabéns aos jogadores. Trabalhámos aqui-
lo que eu queria, pois queríamos trabalhar alguns por-
menores para sermos mais fortes no campeonato da II 
Divisão. Fomos eliminados, como era expectável, mas 
estou satisfeito, muito contente», disse o treinador do 
Arsenal da Devesa. 

Já Tiago Gama, adjunto de Ricardo Costa, elogiou o 
comportamento dos seus jogadores.

«Tínhamos mais a perder do que a ganhar. Encará-
mos o jogo de forma séria: fomos competentes a de-
fender e a atacar», disse o técnico-adjunto da turma 
que viajou desde o Porto.

Resultados de ontem: Xico eliminado 
Tavira-ABC/UMinho .............................................. 17-41
CDE Camões-Xico Andebol ................................ 24-21
AA Póvoa Lanhoso-Avanca ................................. 26-38
SC Espinho-AC Fafe ............................................. 24-36
Arsenal da Devesa-FC Porto ............................... 22-40Flávio Sá Leite registou boa casa para ver os dragões 

A
n

tó
n

io
 S

ilv
a

mória de todos os arse-
nalistas, os números, po-
rém, não deixam dúvidas. 
Ao intervalo, os dragões 
já venciam o opositor do 
segundo escalão por no-

ve golos de diferença e no 
final dos 60 minutos aca-
baram com 40 golos mar-
cados e 22 sofridos, sendo 
Virgílio Pereira o melhor 
marcador do Arsenal. 

PAVILHÃO  FLÁVIO SÁ LEITE

Árbitros:César Carvalho e Jorge Fernandes

Arsenal 22
Ricardo Castro e João Costa (GR); Bruno 
Silva, João Santos (3), Vasco Areias (1), 
André Caldas (1), João Ferreira (2), Rui 
Lourenço (3), Ricardo Saraiva (1), Virgílio 
Pereira (4), Francisco Albuquerque (3), 
Carlos Osório (1), Elias Vilela, Nuno Sil-
va, Mário Peixoto (3) e André Azevedo. 

Treinador: Gabriel Oliveira

FC Porto 40
Alfredo Bravo e Laurentino (GR); Gilber-
to, Morales (6), Gustavo Rodrigues (1), Mi-
guel Martins (1), Rui Silva (5), Salina (5), 
Nuno Gonçalves (1), Ricardo Moreira (4), 
Alexis (4), Hugo Santos (2), António Areia 
(6), Kasal (5) e Jordan Pitre. 

Treinador: Ricardo Costa

Ao intervalo: 10-19

ros esclarecedores, fren-
te ao heptacampeão FC 
Porto e líder da I Divisão. 
As armas de uma e outra 
equipa são completamen-
te desiguais e, como diz o 
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 Ò andebol

sabor aGri-DoCe Para as equiPas seniores Da sir
 Os seniores masculinos da SIR 1º de 

Maio venceram de forma inequívoca na 
receção ao Batalha, por 32-18, em parti-
da a contar para a 2ª jornada da III Divi-
são Nacional. A equipa marinhense rea-
giu da melhor maneira à derrota caseira 
consentida na jornada inaugural e depois 
de uma primeira parte de muito bom nível, 
alcançando uma vantagem de 12 golos, o 
segundo tempo permitiu ao técnico André 
Lage rodar praticamente todo o plantel. 

Já as seniores femininas tinham um con-

fronto com um adversário direto na luta 
pelos lugares de acesso à fase final da II 
Divisão Nacional e acabaram por se dei-
xar surpreender pelo Valongo do Vouga, 
perdendo por 22-25, depois de uma má 
prestação, principalmente no setor ofensi-
vo e no segundo tempo. 

Com este resultado, a equipa marinhen-
se mantém a 3ª posição e no próximo sá-
bado, às 16 horas, recebe o líder isolado 
Ílhavo, numa partida muito importante 
com vista aos objetivos da SIR.

Nos escalões de formação, os juvenis 
masculinos continuam a sua boa presta-
ção no campeonato nacional e, depois de 
na passada semana triunfarem na Bata-
lha, desta vez bateram o Albicastrense por 
46-24. O mesmo se aplica aos iniciados 
masculinos, que desta vez cilindraram o 
Pombal, por 46-21.

Já os juniores masculinos, defrontaram 
a melhor equipa da sua série desta fase 
do Nacional, o Sismaria, e mantiveram o 
resultado em aberto até perto do final do 

jogo, acabando por perder por 22-28.
Nos escalões femininos, as juvenis so-

maram mais um triunfo fácil, por 33-16, 
sobre o Cister, enquanto as iniciadas, 
perderam por 49-8 na Nazaré. As infan-
tis jogaram duas partidas em Alcobaça 
e as jovens de Picassinos estiveram no 
seu melhor, vencendo o Batalha por im-
pressionante 37-0 e o Cister por 19-13. 
Desta forma a SIR conseguiu o tão almeja-
do triunfo que lhe permite subir ao grupo 
mais forte Torneio de Abertura. ß
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Fermentões 
perdeu com o líder 

O Fermentões esteve 
perto de travar a série 
vitoriosa do Ginásio de 
Santo Tirso, que continua 
a liderar confortavelmen-
te a Zona Norte da 2.'-1  
Divisão, agora com nove 
triunfos em nove jogos. 
Com  uma recuperação 
assinalável no segundo 
tempo, o clube vimara-
nense chegou a complicar 
a vida aos tirsenses, que 
fizeram um primeiro tem-
po arrasador. 

O Fermentões não en-
controu soluções para 
travar o ataque do Ginásio 
nos primeiros 30 minutos, 
comprometendo aí pra-
ticamente todas as pos-
sibilidades de conseguir 
um resultado positivo. O 
adversário foi extrema-
mente eficaz no ataque e 
venceu por 32-30. 

Já o Xico Andebol, de-
pois de dois triunfos con-
secutivos, não foi feliz no 
jogo com o São Bernardo, 
tendo perdido com os avei- 

renses por 30-25. 
Os dois históricos do 

andebol nacional, que 
já se defrontaram por 
muitas vezes no principal 
escalão, protagonizaram 
um jogo repleto de go-
los. Aproveitando o factor 
casa, o São Bernardo este-
ve quase sempre na frente 
do marcador. 
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Miguel Morais (Pateira) 
convocado para seleção

O ATLETA Miguel Mo-
rais (de 2000), jogador do 
C.D. Pateira, foi convocado 
pela Federação de Andebol 
de Portugal para integrar a 
seleção. O primeiro treino 
regional realizou-se esta 
segunda-feira, dia 30 de 
novembro, no pavilhão 
do Perosinho (concelho 
de Vila Nova de Gaia).
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 ANDEBOL

Seniores de Valongo 
vencem 
na Marinha Grande

AS SENIORES femi-
ninas da Casa do Povo de 
Valongo do Vouga vence-
ram (25-22) o SIR 1º de 
Maio, na Marinha Grande, 
para o campeonato nacio-
nal. Esta foi a primeira 
derrota das marinhenses 
na prova, pelo que as va-
longuenses seguem em 2º 
lugar com 22 pontos em 
8 jogos, atrás do Ílhavo, 
que acertou o calendário 
e soma 23 pontos em 8 
jogos.

Na Marinha Grande, 
as equipas empatavam a 
12 golos ao intervalo. A 
CPVV alinhou e marcou: 
Cátia Ferreira, Ana Arede 
(4), Cláudia Salgueiro (1), 
Bruna Santos (1), Joana 
Simões (3), Inês Veiga (7), 

Joana Santiago (1), Ana 
Coutinho, Daniela Santos 
(8) e Patrícia Guarino. 
Treinador: Paulo Veiga.

Sábado (15h), as valon-
guenses iniciam a segunda 
volta em Castelo Branco.

Entretanto, as iniciadas 
da CPVV continuam só 
com vitórias no nacional, 
desta vez em São Pedro do 
Sul (15-25). Alinharam e 
marcaram: Bruna Ladeira, 
Tatiana Figueiredo, Ana 
Gonçalves, Maria Figuei-
redo (1), Mariana Morais 
(11), Catarina Pires (3), 
Juliana Marques (6), Nanci 
Lopes (1), Beatriz Teixeira 
(1) e Verónica Nelson (2). 
Treinador: Diogo Santos. 
Domingo (15h) recebem 
o Oliveira de Frades.

Página 23



A24

  Tiragem: 3600

  País: Portugal

  Period.: Bimensal

  Âmbito: Regional

  Pág: 13

  Cores: Cor

  Área: 13,30 x 8,23 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 62167134 01-12-2015

ANDEBOL 
CLUBE DESPORTIVO DE MAFRA 
A equipa sénior começou bem o Campeonato Nacional da 3a  Divisão, estando 

nesta fase em igualdade pontual com o terceiro classificado e a um ponto do 
primeiro lugar. 

A equipa de Juvenis Femininos iniciou a sua competição em outubro, em Mafra, 
e já leva 7 jornadas realizadas. Com  experiências muito diferentes, tem sido difícil 
alcançar os objetivos desejados. Ao longo da competição as nossas jovens atletas 
irão adquirir mais competências que lhes permitirão fortalecer e desenvolver todas 
as suas capacidades técnicas e táticas. 

A equipa de Infantis vai iniciar a sua terceira fase de competição. Conquistou 
um segundo e terceiro lugares nas fases anteriores, tendo alcançado duas vitórias, 
um empate e duas derrotas. 

O escalão de minis já iniciou as suas concentrações em Mafra e na Amadora. 
O grupo mantém-se unido, embora os resultados não sejam os melhores. O objetivo 
é promover o andebol e estes jovens atletas estão a aderir. Queremos que os jovens 
praticantes se juntem a nós. Coordenação Desportiva do SACDM , CP 
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Fermentões 
não travou 
o líder 
G. St° Tirso 

A primeira parte dos vimaranenses não correu de feição. Boa 
imagem deixada no segundo tempo não foi suficiente para evitar a 
derrota caseira. 

REPORTAGEM DE 

BRUNO FREITAS 

OFermentões esteve perto de 
travar a série vitoriosa do 
Ginásio de Santo Tirso, que 

continua a liderar confortavelmente a 
Zona Norte da 2.4  Divisão, agora com 
nove triunfos em nove jogos. Com  uma 
recuperação assinalável no segundo 
tempo, o clube vimaranense chegou a 

ANDEBOL - 2a  DIVISA() 
GaGs Dif, 

1 G. St9. Tirso 9 9 O O 299.249 50 27 
2 Ac. S. Mamede 9 7 O 2 272.239 33 23 
3 A. Devesa 9 7 O 2 272-234 38 23 
4 S. Bernardo 9 6 2 1 273.244 29 23 
5 FC Gaia 8 5 2 1 216.196 20 20 
6 Sanjoanense 10 3 2 5 267-268 -1 18 
7 Fermentões 9 4 O 5 262-261 1 17 
8 Marítimo 8 3 1 4 218.230 -12 15 
9 Estarreja 7 3 1 3 183-185 -2 14 
10 FC Porto B 9 2 1 6 249.287 -38 14 
11 Módicos 8 2 1 5 201.217 -16 13 
12 Xico Andebol 9 2 0 7 231-251 -20 13 
13 S. Paio Oleiros 9 2 O 7 207-234 -27 13 
14 Boavista 9 1 O 8 218-273 -55 11 
9° jornada 

FC Gaia - Módicus 25-25 
S. Bernardo - Xico Andebol 30-25 
Estarreja - Sanjoanense 28-30 
Fermentões • G. Stº Tirso 30-32 
Marítimo - Ac. S. Mamede 27-35 
S. Paio Oleiros - FC Porto B 34-26 
Boavista - A. Devesa 27-43 
10° jornada 

Módicos - S.Paio Oleiros 
Xico Andebol - FC Gaia 
Sanjoanense - S. Bernardo 
G. St° Tirso - Boavista 
Ac. S. Mamede- Fermentões 
FC Porto B - Marítimo 
A. Devesa - Estarreja 

complicar a vida aos tirsenses, que fize-
ram um primeiro tempo arrasador. 

O Fermentões não encontrou solu-
ções para travar o ataque do Ginásio nos 
primeiros 30 minutos, comprometendo 
aí praticamente todas as possibilidades 
de conseguir um resultado positivo. O 
adversário foi extremamente eficaz no 
ataque, marcando 21 golos na primeira 
metade do jogo. Um registo invulgar, 
que, ainda assim, não abalou o Fermen-
tões, que ao intervalo perdia por seis 
golos de diferença (15-21). 

A segunda parte foi claramente 
diferente. José Vieira rectificou o po-
sicionamento dos seus jogadores e o 
Fermentões subiu de rendimento na 
defesa. Paulatinamente começou a recu-
perar da grande desvantagem que trazia 
do intervalo e nos minutos finais já só 
perdia por dois golos de diferença. A ca-
pacidade de reacção do Fermentões foi 
assinalável, mas insuficiente para travar 
um adversário mais experiente, que nos 
últimos minutos controlou o jogo e con- 

FERMENTOES 30 
Raúl Nunes, Bruno Lemos, Tiago Cunha, Luís Peixo-
to (1), Hélder Cunha, João Carvalho (4), Paulo 
Santos (2), João Martins (7), Carlos Fernandes (2), 
António Salgado (5), João Barbosa (2), Luís Martins, 
Bruno Silva, João Roque (5) e Armando Silva (2) 
T: JOSÉ VIEIRA 

G. ST° TIRSO 32 
Jorge Pereira, José Poças (5), António Cruz, João 
Nogueira (3), Pedro Machado (3), Filipe Caniço (5), 
José Rebelo (4), António Gomes (3), Paulo Martins 
(1), Francisco Fontes (5), Bernardo Gomes (1), 
Ricardo Moreira, Jorge Avidos, Miguel Vieira (1) e 
Edgar Cruz (1) 
T: LUÍS SANTOS 

LOCAL: Pavilhão Mun. Arq. Fernando Távora 
Árbitros: Fernando Costa e Diogo Teixeira 

quistou mais uma vitória. 
No fim-de-semana passado dispu- 

tou-se a 14 .?jornada da 3.0  Divisão, com 

o Fermentões B a perder em casa com o 
CP Natação, por 22-33. Com  apenas três 
vitórias, um empate e três derrotas, o 

Fermentões B encontra-se actualmente 
no 11.0  lugar da série B da 3 ª  Divisão. 
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S. BERNARDO 30 
João Pinho, João Esteves (2), Hélder Carlos(2), Au-
gusto Pereira (2), Tiago Sousa (3), Ulisses Ribeiro 
(2), Tiago Gonçalves (2), Fernando Marques (1), 
Diogo Taboada (7), Rodrigo Gouveia (2), Sérgio 
Gouveia (1), Leandro Rodrigues (4), João Oliveira 
(1), João Pinho (1), Daan Garcia e Rui Silva 
T: JOSÉ ROCHA 

XICO ANDEBOL 25 
Fábio Macedo, Francisco Ribeiro (1), José Santos 
(3), João Baptista, Rafael Macedo, Carlos Abreu, 
José Silva, Rui Oliveira (6), Luís Castro, Luís Sar-
mento (3), Paulo Abreu, Pedro Teixeira, Rui Car-
valho (6), Nuno Pacheco (2), André Ribeiro (1) e 
Alfredo Bravo (3) 
T: GUSTAVO CASTRO 

LOCAL: Pavilhão do Desportivo Francisco de Holanda 

Árbitros: Carlos Marinho e Fernando Novais 

AVEIRENSES ESTIVERAM QUASE SEMPRE NO COMANDO 

Xico Andebol voltou às derrotas 
no embate com o São Bernardo 

Depois de dois triunfos consecu-
tivos, o Xico Andebol não foi feliz no 
jogo com o São Bernardo, tendo perdi-
do com os aveirenses por 30-25. 

Os dois históricos do andebol nacio-
nal, que já se defrontaram por militas 
vezes no principal escalão, protagoni-
zaram um jogo repleto de golos. Apro-
veitando o factor casa, o São Bernardo 
esteve quase sempre na frente do mar-
cador. Apesar da boa resposta que ia 
dando, o Xico Andebol chegou ao in-
tervalo a perder por 13-10. No segundo 
tempo, a equipa comandada por Gusta-
vo Castro mostrou-se mais concretiza-
dora, mas a defesa não conseguiu ter a 
mesma eficácia. Por isso, os aveirenses 
aumentaram a vantagem, acabando por 
vencer confortavelmente por 30-25. 

Rui Carvalho e Rui Oliveira estiveram 
em destaque, com seis golos cada. Luís 
Sarmento e Alfredo Bravo também de-
ram um bom contributo no ataque do 
Xico Andebol, com três golos. 
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Sporting Club da Horta vence NAAL Passos Manuel em jogo fora de casa 

O Sporting Club da Horta (SCH) 
deslocou-se ao continente portu-
guês a fim de defrontar o NAAL 
Passos Manuel, num jogo a contar 
para a décima terceira jornada do 
Campeonato Fidelidade Andebol 1. 

O SCH disputou o jogo frente ao 
NAAL Passos Manuel e saiu vence-
dor pois, ao apito final, o marcador 
registava 26-27 a favor dos faialen-
ses. 

Assim, a formação orientada por 
Filipe Duque foi fora e trouxe na ba-
gagem mais uma vitória, a terceira 
conquistada ao longo da prova. 

O rumo do jogo foi parecia pouco 
favorável à equipa da Eduardo Bul-
cão já que a equipa foi para intervalo 
a perder por 14-12. 

Contudo, na segunda parte as coi-
sas mudaram e o SCH conseguiu re-
cuperar e terminar o encontro com  

uma vitória por 26-27. 
De relembrar que este é o segun-

do encontro destas duas equipas. No 
primeiro deles, o SCH foi menos feliz 
já que foi derrotado pelo Passos Ma-
nuel por 24-27. 

Apesar de ser uma vitória pouco 
expressiva, este resultado permitiu à 
equipa faialense manter a nona posi-
ção da tabela classificativa da prova 
ao somar, agora, 20 pontos, os mes- 

mos que o NAAL Passos Manuel que 
está em oitavo devido ao maior nú-
mero de golos marcados. 

O FC Porto mantém o comando 
do Campeonato com 39 pontos, se-
guindo-se o Sporting CP que soma 
35 pontos. 

O Benfica, com menos um jogo, 
encontra-se em terceiro com 32 
pontos. ■ 

S.S. 
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A nona jornada da zona Norte 
do campeonato nacional da 2ª 
divisão cifrou-se em duas der-
rotas para as equipas vimara-
nenses presentes em prova. O 
Fermentões, na receção ao líder 
Ginásio de Santo Tirso, perdeu 
por 30-32 e desceu ao sétimo 

lugar da competição, com 17 
pontos, a 10 dos tirsenses, ao 
passo que o Xico Andebol, após 
dois triunfos consecutivos, per-
deu também em casa, com o 
São Bernardo, por 30-25 e con-
tinua no ‘fundo’ da tabela (12º 
lugar), com 13 pontos.

Xico Andebol e Fermentões  
sofrem derrotas em casa

Andebol
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Ginásio Clube de Santo Tirso 

Quatro medalhas 
e o andebol invicto 
Os andebolistas seniores .do Gi-
násio Clube de Santo Tirso, de-
pois de ganharem ao FC Porto 
B por 41-27, venceram no pas-
sado sábado o Marítimo, por 
32-29, passando a somar oito 
vitórias em oito jogos. O clube 
está assim isolado na liderança 
do campeonato nacional da Se-
gunda Divisão, perfazendo 24 
pontos, sendo a única equipa 
que conta apenas com vitórias 
nas duas zonas da Segunda Di-
visão. Na modalidade, de desta-
car ainda, os juniores e juvenis, 
que depois de um início menos 
positivo, voltaram a vitórias 
nos campeonatos nacionais da 
Primeira Divisão. 
Estes feitos do Ginásio Clube 
de Santo Tirso, prolongaram-se 
igualmente na natação, onde na 
piscina do Clube Fluvial Por-
tuense, sítio onde os campeo-
natos Regionais decorreram, 
entre os dia sete e oito de no-
vembro, conquistaram 4 meda-
lhas, nomeadamente Catarina 
Isabel Branco que se sagrou vi-
ce-Campeã regional júnior; nos 
100 e 200 metros Bruços; José 
Carneiro Ribeiro, vice-campeão 
regional juvenil B na categoria 
dos 50 metros livres; e na Esta-
feta de quatro por 100 metros 
livres em que Ana Raquel Lírio, 
Maria João José, Raquel Sofia 
Lima e Rute Sofia Teixeira cole-
tivamente obtiveram o terceiro 
lugar sénior. 
Nesta prova obtiveram-se 21 
novos recordes pessoais bati-
dos por atletas do Ginásio Clu-
be de Santo Tirso, um deles que 
inclusivamente se tornou no  

recorde absoluto do Clube, por 
intermédio de David André Al-
meida, na modalidade dos 50 
metros mariposa logrando um 
desempenho médio de 102,3 
por cento. 
Em modalidades com menos 
tradição, como no ténis e no 
ténis de mesa, o clube revelou 
também uma senda vitoriosa 
nas diversas competições em 

que esteve envolvido, destacan-
do-se a vitória por 5-0 ao CT 
Braga no campeonato regional 
interclubes da Terceira Divisão. 
Nos trampolins, o ginasta Hugo 
Novais classificou-se em segun-
do lugar na categoria indivi-
dual Masculino/Elite, juniores, 
durante a primeira prova de 
apuramento do CE2016. Outra 
modalidade do clube, o volei-
bol, a contrastar, com o ande-
bol, este mês apesar de ter tido 
um começo auspicioso, saindo 
dos primeiros confrontos maio-
ritariamente com vitórias, o 
clube perdeu no decorrer do 
mês de novembro um pouco a 
boa forma inicial, vendo os re-
sultados mais disputados com 
as equipas rivais dos diversos 
escalões. • 
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Feirense 
perde com o 

AlAvArium

ANDEBOL Em jogo da 8.ª jornada do 
Campeonato Nacional da 3.ª Divisão 
de Seniores Masculinos de Andebol, a 
formação do CD Feirense, nesta jornada 
tinha, em caso de vitória, a oportunidade 
de saltar para os lugares da frente, mas 
uma arbitragem particularmente infeliz, 
nomeadamente na 2.ª parte deste jogo 
frente ao Alavarium impediu a jovem for-
mação Feirense de conquistar a 5.ª vitó-
ria em apenas seis jogos. O CD Feirense 
perdeu por 21-24.
Foi um jogo com duas partes completa-
mente distintas, uma primeira parte total-
mente dominada pela equipa do Feirense 

e uma segunda parte em que a equipa de 
arbitragem assumiu protagonismo total.
A partida até começou da melhor maneira 
para o Feirense, que se apresentou neste 
jogo com três atletas ainda com idade de 
juvenis na formação inicial, rapidamente 
impuseram a sua velocidade no jogo e 
foram alargando o marcador com natu-
ralidade, só mesmo quando estavam em 
inferioridade numérica, o que aconteceu 
várias vezes, a formação forasteira con-
seguia aproximar-se no marcador, mas a 
diferença ao intervalo de sete golos espe-
lha bem o que se passou em campo.
O intervalo parece que fez mal aos juízes 

da partida, pois no 2.º tempo nada foi per-
mitido aos jovens feirenses e tudo pare-
cia valer para os forasteiros. Um conjunto 
de decisões contestadas pelo Feirense o 
que provocou algum desnorte da equipa 
da casa prontamente aproveitado pelo 
Alavarium para recuperar a diferença no 
marcador e conquistar uma vitória que 
parecia impossível.
Pelo CD Feirense alinharam e marcaram: 
Rui Leite, Tiago, Cardoso (3), Nuno (4), 
Fábio (3), Cesar (2), Miguel (1), Tó-Zé, Carlos 
(1), Pedro Machado (4), Diogo (1), Mário (2), 
Barbosa, Rui Azevedo, Orlando e Pedro 
Ribeiro. Treinador Manuel Gregório. 
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ANDEBOL No Campeonato Nacional Seniores 
Masculinos da 2.ª divisão o S. Paio de Oleiros ga-
nhou contra a equipa FC Porto B, por 34- 26. Na 9.ª 
jornada o S. Paio de Oleiros venceu pela 2.ª vez no 
campeonato da 2.ª divisão, num início de calendário 
difícil para os oleirenses que até esta jornada joga-
ram com as equipas que estão nos seis primeiros 
lugares.
A jogar em casa tinha pela frente a equipa B do FC 
Porto recheada por jovens com muito potencial para 
a prática do andebol. A receita era a do costume, 
alta intensidade, transições a alta velocidade, rigor 
defensivo. O resultado foi um jogo equilibrado até 
ao intervalo com muito contacto físico o que pro-
vocou desgaste natural nos intervenientes, mas 
desta vez o banco da casa tinha soluções que por 
lesão faltaram noutras jornadas. O resultado ao 
intervalo 16-14 premiava a vontade e a garra com 
que a equipa da casa jogava, mas do outro lado 
estavam jogadores com muito valor. Na segunda 
metade ao conseguirem melhorar a forma como 
defendiam a parte central da defesa a equipa do 
S. Paio de Oleiros obrigava a que o FC Porto B pri-
vilegiasse os remates pelas pontas onde a maioria 
das vezes a eficácia dos remates, muitas das vezes 
não é elevada para em contra-ataque, aumentar a 
diferença do marcador. Quando não conseguiam 
contra-atacar, a clarividência que proporciona 
uma vantagem confortável no marcador ajudava a 
encontrar as melhores situações para efectuarem 
remates de fácil execução, aproveitando a ansieda-
de dos jovens portistas para cimentar uma vitória 
que vem dar um ânimo revigorante para o próximo 
fim-de-semana, que vai ter jornada tripla, devido à 
deslocação ao pavilhão do Modicus em Sandim no 
sábado, à antecipação da 11ª jornada para domingo 
com o SC Marítimo e à recepção dessa mesma equi-
pa na Terça para os 1/16 da Taça de Portugal.

S. Paio de Oleiros 
vence FC Porto
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ABRANTES 
APOIA O DESPORTO
A Câmara de Abrantes aprovou, em 
meados de novembro, as candidaturas 
apresentadas ao Programa de Apoio às 
Coletividades do Concelho de Abrantes 
- Finabrantes 2015/2016 - Medida 2 
(Desporto).
Para a presente época desportiva, a 
Câmara vai disponibilizar 185.807 euros 
para apoio efetivo a 35 coletividades, em 
23 modalidades desportivas diferentes, 
de acordo com as candidaturas 
apresentadas. 
No que diz respeito a atividades 
desportivas federadas de carácter 
regular, será atribuído um total de 
175.182 euros, repartido por 31 clubes/
associações, em 18 modalidades 
diferentes, com uma envolvência de 
53 equipas no âmbito dos desportos 
coletivos (944 atletas) e 371 atletas em 
desportos individuais.
Quanto à promoção de atividades 
desportivas ou recreativas de lazer, 
meramente lúdicas, são apoiadas 
12 coletividades/associações, num 
montante de 10.624 euros para a 
prática de oito modalidades, como o 
futebol (escolinhas), voleibol e hóquei 
em patins, andebol, ténis de mesa e 
ginástica, entre outras, envolvendo 490 
praticantes.
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A ultima partida onde se defrontraram Cedros e Flamengos 

Vale, vencedora da Taça AFH. 
De relembrar que no último 
encontro destas formações a 
equipa dos Cedros, por infração, 

Cândido Fanai Arquivo 

perdeu três pontos em secreta-
ria, pontos estes que foram atri-
buídos à equipa do Flamengos 
e lhe deram gás para chegar em 

AGENDA DESPORTIVA 

Campeonato AFH em futebol 
de seniores arranca no domingo 
Destaque para o reencontro entre Cedrense e Flamengos 

T
t
rminada a Taça AFH com a vi-
ória do Flamengos, arranca este 

domingo o Campeonato AFH 
em futebol de seniores, prova que se-
rá disputada por seis equipas ao longo 
de vinte jornadas e que se prolonga até 
maio do próximo ano. 

Fayal Sport, Cedrense, Flamengos, 
equipas faialenses em prova, e Mada-
lena e Lajense, do Pico, irão lutar por 
este importante título e por mudar o 
rumo traçado ao longo da disputa pela 
Taça AFH. 

A primeira jornada do Campeonato 
AFH, em campo este domingo, conta 
com os habituais três jogos. 

No Campo do Atlético os alvinegros 
recebem o Lajense pelas 14h30. À mes-
ma hora, no Estádio da Alagoa entram 
em campo o Fayal Sport e o Madalena. 
Já às 15h00, o Cedrense vai ao Campo 
dos Flamengos defrontar a equipa do  

primeiro lugar no final da Taça. Des-
ta forma, o Cedrense vai para este jogo 
com os olhos postos na vitória a fim de 
pôr de lado o sucedido anteriormente. 

Este domingo, também os jogos de 
futsal de seniores fazem parte da agenda 
desportiva. 

No âmbito da quarta jornada do 
Torneio Ilha do Faial em seniores mas-
culinos, o AV Capelo defronta o Fayal 
Sport no Pavilhão de Castelo Branco 
pelas 19h00. 

Já em seniores femininos, e num jogo 
a contar para a quarta jornada do Cam-
peonatoAFH, o Flamengos recebe o Vi-
tória pelas 15h00 no Pavilhão da Horta. 

De relembrar que no sábado, o Spor-
ting da Horta vai ao Continente defron-
tar o NAAL Passos Manuel, um jogo a 
contar para a décima terceira jornada 
do Campeonato Fidelidade Andebol 1. ■ 

Susana Silva 
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FUTEBOL 

lajomada 
do Campeonato 
Começa domingo o Campeonato AFH 
com destaque para o encontro entre 
flamenguenses e cedrenses. > 4 
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Andebol em SalreuAndebol em SalreuAndebol em SalreuAndebol em SalreuAndebol em Salreu

Iniciadas
AC Salreu 23  X   22 Alavarium
AC
   Simplesmente
entusiasmante, uma exibição
que só está ao alcance de
quem muito quer ganhar.
Especialmente na segunda
parte onde as meninas do
Salreu recuperam de uma
desvantagem de dez golos
para ganhar por um golo.
Houve de tudo no jogo,
sangue, suor e lágrimas mas
terminou com sorrisos. As
meninas do Salreu têm, de
agora em diante, manter este
nível de querer, atitude e …
paixão.

Infantis
AC Salreu 16  X  27 AD Monte
AC
   As meninas da ACS não se
encontraram durante o jogo
todo, deslumbraram-se com a
estatura das meninas do
Monte e não foram à “luta
1X1”, tentando marcar golos
da primeira linha. Quando
começaram a ouvir o que a
equipa técnica lhes pedia,
começaram a marcar golos
mas já foi tarde demais.
Parabéns ao Monte pelo seu
jogo, atitude e fair-play.
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Andebol em CanelasAndebol em CanelasAndebol em CanelasAndebol em CanelasAndebol em Canelas
Infantis Femininos
Arsenal Canelas 8  X  32 AA
Espinho
   As meninas de Canelas não
venceram forte opositor.
Perante diferença de valores
e argumentos, as pequeninas
de Canelas tentaram, com as
armas que tinham, baterem-
se da melhor forma contra as
suas adversárias, contrariando
até onde podiam o maior
caudal andebolístico das
meninas de Espinho.

Iniciados Femininos
Arsenal Canelas 38  X  17 ACOF
    As Iniciadas de Canelas
receberam a equipa de
Oliveira de Frades e
impuseram os seus maiores
argumentos, regressando às
vitórias de uma forma
expressiva. Jogo tranquilo e

sem sobressaltos para o
Arsenal de Canelas,
controlando o jogo com
facilidade onde o caminho
para a vitória começou a ser
trilhado bastante cedo.
Mesmo com o avolumar do
resultado, as meninas de
Canelas procuraram sempre
melhorar o desempenho,
mantendo sempre grande
atitude e desempenho,
perante valorosas adversária.
Vitória justa da melhor
equipa, mantendo-se, assim,
na luta pelo apuramento.

Juniores Femininos
Arsenal Canelas 30  X  38
Alavarium
   Após uma 1ª parte muito boa
das meninas de Canelas, onde
quase tudo saiu bem (também
fizeram por isso), saindo para

o intervalo a vencerem por
três golos de diferença, nada
fazia prever a 2ª parte
catastrófica que efetuaram,
permitindo as adversárias
empolgarem-se e vencer
justamente este jogo. A
equipa de Canelas claudicou
por completo,
desconcentrou-se, enervou-
se, acumulando erros
sucessivos, quer no ataque
(com péssima finalização),
quer na defesa (sendo
c o n s t a n t e m e n t e
ultrapassadas pelas
adversárias), muitos passes
errados e elevado número de
falhas técnicas, permitiram
rápidos contra ataques
adversários, contribuindo
para a diferença de resultado.
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Ossociação Desportiva Godim (Ondebol) - Peso Régua 
próximos jogos (fim de semana de 28/11 e 29/11/2015) Andebol clube supra: 
Campeonato Nacional Seniores Mas- vilhão Municipal de Peso da Régua 
calinos 38  Divisão 1" Fase Zona 1 Infantis Femininas - Torneio Abertura AD Godim 26 - CA Póvoa Varzim 22 
28/11/2015, Sábado, 21:30 horas - Pa- 
vilhão Municipal Leça Palmeira 
CA Leça - AD Godim 

Iniciados Masculinos - 1" Fase - Gru-
po A 
29/1 1/2015, Domingo, 11:00 horas -
Pavilhão Municipal de Peso da Régua 
AD Godim - AC Fafe 

Infantis Masculinos - Torneio Abertu- 
ra - Série 11 
28/11/2015, Sábado, 11:00 horas - Pa- 
vilhão Municipal de Chaves 
GD Chaves - AD Godim  

29/11/2015 - Domingo, 15:00 horas -
Pavilhão Municipal de Peso da Régua 
AD Godim - Maiastars 

Torneio Minis 
29/11/2015, Domingo - 48  Concen-
tração Torneio Minis - 18  volta - Ver-
moim 

Resultados do fim de semana ante-
rior: 
Campeonato Nacional Seniores Mas-
culinos 38  Divisão 1 8  Fase Zona 1 

21/11/2015, Sábado, 21:00 horas- Pa- 

Infantis Masculinos - Torneio Abertu-
ra - Série B 
21/11/2015, Sábado, 11:00 horas -
Pavilhão Escola Sec Morgado Mateus 
- Vila Real 
Sport Vila Real e Benfica 9 - AD 
Godim 24 

Infantis Femininos - Torneio Abertura 
22/11/2015, Domingo, 14:00 horas -
Pavilhão Flávio Sá Leite - 
Braga 
ABC Braga/Manabola - AD Godim -
adiado 
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ANDEBOL GD CHAVES 19-62 BECA A (INT: 7-28) 

Flavienses perdem com líder 

 
 

Na receção ao BECA, 
líder da Série B do Cam-
peonato de Infantis da 
Associação de Andebol 
de Braga, o Desportivo 
de Chaves perdeu por 
19-62. 

A equipa de Celorico 
de Basto ainda não per-
deu qualquer jogo e lide-
ra a série com 12 pon-
tos. O Chaves tem oito 
pontos no terceiro lugar. 

Pavilhão Municipal de 
Chaves 

Árbitros: José Rodri-
gues e Carlos Figueire-
do 

GO Chaves: Pedro Car-
valho, Tomás Ramos, 
Uno Vaz (1), Gonçalo 
Santos (6), Afonso Oli-
veira, Pedro António (2), 
Miguel Sousa (2), Gon-
çalo Pinto e Elber Mar-
cos (8) 
T: Sara Martins 
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ANDEBOL A Albicastrense iniciou com uma vitória robus-
ta a participação na fase de apuramento do campeonato na-
cional da 3.ª divisão de andebol. A equipa de Castelo Branco 
derrotou o NDA Pombal, por 40-18. Tiago Vieitas e João 
Galvão, com 7 golos cada, foram os principais marcadores. 
No próximo sábado jogo em Almeirim, às 19H00. 

Albicastrense entra
a vencer no campeonato
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