


Revista de Imprensa

1. Agenda, Jornal de Notícias, 12-12-2015 1

2. Fazer um jogo competente e vencer, Correio do Minho, 11-12-2015 2

3. Madeira Andebol inicia "maratona" com Taça, Diário de Notícias da Madeira, 11-12-2015 3

4. «Objetivo é vencer e anular  a diferença do jogo da 1.ª volta», Diário do Minho, 11-12-2015 4

5. Quatro jogadores no jantar de Natal da Juve Leo, Record Online, 11-12-2015 5

6. Andebol em cadeira de rodas, Região de Leiria, 10-12-2015 6

7. AD Godim, Voz de Trás-os-Montes (A), 10-12-2015 7

8. Nova direção biénio 2015-2017, Douro Hoje, 09-12-2015 8

9. Bênção e ampliação da sede, Douro Hoje, 09-12-2015 9

10. Agenda desportiva, Defesa da Beira, 04-12-2015 10

11. "Vocês são o nosso orgulho", Notícias de Fafe, 04-12-2015 11

12. Andebol - "gostaríamos de ter mais pontos" - José António Silva, Notícias de Fafe, 04-12-2015 13

13. Fafenses mantiveram Benfica sempre desperto, Notícias de Fafe, 04-12-2015 15

14. Femininos do Cister SA perdem em casa com líder Ílhavo, Região de Cister, 03-12-2015 16

15. NDAP promoveu Festand, Terras de Sicó, 01-12-2015 17

16. Dérbi da Maia termina com vitória da equipa de Águas Santas, Correio da Maia, 19-11-2015 18

#A1
#A1
#A2
#A2
#A3
#A3
#A4
#A4
#A5
#A5
#A6
#A6
#A7
#A7
#A8
#A8
#A9
#A9
#A10
#A10
#A11
#A11
#A13
#A13
#A15
#A15
#A16
#A16
#A17
#A17
#A18
#A18


A1

  Tiragem: 75041

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 50

  Cores: Cor

  Área: 4,59 x 21,31 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 62254635 12-12-2015

Da~boi ' Omsso Naclonai - Ntaisra 5AD-taxi% 
rrm. , li < .4 bentr..1,12,. A9u3S5,11taS•A C D9) 
&Imanes-F*08301 Passos Manks2I-Sen:ng 
(1830) 
Ilasipardad- - V Gurnardes-Bentea ‘151 CAB 
Madeira-Olhffirense (1) lusaania-Batelos(1630), F C 
Ponn-Eleanto (14 Mala Erasker-Ovarense (21) 
Raibel.11.1ga - %o Ave keura 08151 P Feneva-0 
Madeira 081 v Ouraram- Maricrno (1830), V 5.1"0 
Bentv d (20 45) 
Campam» da Pernupl(r Faarr)- Sere C - Amarar. 
it.-Sobrado(IS) Ser E - Ac Cambra-ArqenSe (15) 
koáhresA - Ohlafirliactanal(1)Famal- Zona heate 

PFensa-V Gulmale, Leads-Ferme F CPcrep-
fisemnse, Vteta-Oraga Ru M.e Torida. kna5,1 Br 
4rensis-0~.5x~se-8ertut. Laces Casa Ra 
PC001170315e-SCOIT4 ll. Leina-kadernm raivem. 
Naclo^ac 13035 as 15 lhdras 

Dkohelelischnii(Wasia)- Sene A 
Frennulle-Nests.Fate-hkodlnense Taserne-~ 
Lanianns-Merellnense,Aves-Varzim(18) Sede B - Canr. 
deb-Sousense,kceed-Lus, lnurorAPdkense-Okrn 
reme.Sanpanense-Pelahet Parecks-T Sene 
C - Gonera-Mannnense.fierd-Mar-DC Bram,.Maior 
Pe. Veseu V Mondade-Estaçao.L Martfo-Nawal Sere 
- 1 ' Dererrtro-Elearen Real-Eser4 ~tiro-Caldas A 
caneneost,alffica Soloevise4"Ika-Vehl Sal E 
ak C-wia-k3M~ V 50100-01,3nenSe Despelar 
Q,..redense,Farense-C Poda& ~amem- Bane-
lense eg:n as15 horas 
1~8 (1•Faia8- Sem A - Morennse-al0a051 
Palmas-Mente Viten 051 Sane - Sanpanense-P 
Fvnera 073015« 0 -Mana-13~0301e~ 
c a-Real (15X Estord-~a-a-Velta (151 Serie E • Una 
Pedida-bairari (151 Loulelano-Lus. Eira 05 301 Oel 
r lvd Cvad(15) 
Ardam C Fasa)- Sede( - N518uMaloi-flortense 
(15). CADE- Bras (15) 5ene F &ohm-Real (U) 
A.F.Ahpra-1,11erfeach- Mer-rarapachense-Craanen 
se.Seres Lapa hanchorme-Quariera. 11 ~In 
ças %armm,:  ',natal Gera Penaras-Fan3nrea 
Quine me Ocharne. Esc tagasknucenernes kgm 
3515 ruas 
AFPs. - Mede& 1E8» - Vhdreno-Vla rica (15 S 
Martreo) 
Oklalladalllanen~ idade( -Vta (ao 851 
1,11knalla - Stne 1 - Custeies .Cresaanal151 
2,  Oda. - Sem 1 Cannhasa-lor Carnoso C1515ene 
2 - Rad? I' Mao Pgue#0(15) Monte Urdi:no-5 Romao 
(15) Sreie 3 Tevados-Fe.lqueras 193205 - Regkle) 
Adis-1,01~- Serte 1 - Padroerse-Faz 813). 
Pastelera-Grin. Lentes-8~M (Gndrn Mara). Sal-
grwos 01301 Douro (CO Campanhg Valadares Gaia 
Nowerrense.R1nAire-krozelh031Areees-Ccerteneh 

FC.leverense Sere 2 - Feeperds1032-1~ 
Lnrsada-S Mainho, 1' Mao Fguern5-Vla Maa.Cabecd 
Saca -AFeeme Valorgense-E Fanam, Reb,dost. 
Folgas' Mara (CDAnyclo1 Effresnael936-knarale. 
Lagats-Gonclanal lespsds 15 keas 
Inlelladas - - Sene 2 - lag~-Gcnarnar 

Inbrais Ohimia- Senil - Vagan-Salgdhate08. 
Cambras-0~ Cd Ermesinde-Boansta 08151 Ln 
rtes -htaeld0a0:1 0330- Gonclim Malal bdense-Cam-
delo, Valatsres-FloAvenn DragonRece~rense 
(16) Viliv)ver,se-Intestaansl Sene2 Penalle4.Varn 
(171 Arndranre-Tare, Fleamunde-VIaMea(17151 P Fer 
rera•Valorquervo(9).LiamIda-Tnenseu710i5~ 
se-Lha, Cal( Okker, Grdornai./~5 Martíit. logos 
.)515 ha" 
1§1,11111.10111~- EliWildriliella 

Gnoo A • Elarrelona-F C Pcno(11) Gnaha 
- pede& BJ55.1,1008) Cdtp3C - Panada Harrra-Valon 
97(20) Grup Lceo-OPreeense(191.5) 
Taça CEISPhaesiallaal -I! Cnreibeig 
SPrerre)(191 ~#4 (201 OtweBaneen.Coraras 
(213011w Na». Vtlrarxa (21301 

Oldela »danai (18 30) 
11~1 - Taça& Perneai (Olevons de Ilkri)- Guina- 
rars-CDUL 051 Via hted (15). CP Éscea-V 
seamas3o1Cascais-COuP(16) 
~caça:rama:9m Challangs Cter2018/17 - 
%mie Oro Flugby Rama-Dento (14) 
llnladerMoun-Yrtakflar Pmeasde shçtlares rms: 
clinos e tammos, no PaVilhaa Multlusasde0dIve05 
Valalhall- I* %Ida %decai - %fica- Sp Eseinho 
(161F Baradrno Castelo Maa (16301 Esn-cee k Esra-
reo(171 Leder. Calalsürl. az  5 ~lede-CA P•tx0k,  
na C171 V Gunwaes-~ense110) 
Ilhelms-Elosqdrtebol • Ás la 30 horas. aSSerre.lnd 
%nal, na aidetrio de feda"», untstoa F,Actoi A. 
171hxds, sono(' da tale Mi do Eken2018 ern Pans 
(França) 

Página 1



A2

  Tiragem: 8000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 26

  Cores: Cor

  Área: 25,00 x 14,97 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 62240315 11-12-2015

ANDEBOL
| Carlos Costinha Sousa | 

Uma sempre complicada deslo-
cação a casa do Águas Santas,
mas sempre tendo a vitória co-
mo objectivo. Assim se resume o
jogo de amanhã do ABC/UMi-
nho frente a um dos três adver-
sários que conseguiu, até ao mo-
mento, vencer os bracarenses.

Os academistas jogam na Maia
e procuram chegar ao triunfo,
como forma também de contra-
riar o resultado averbado no pri-
meiro encontor entre as duas
equipas, como explicou o treina-
dor Carlos Resende. “Até ao
momento temos três resultados
menos positivos e o do Ág. San-
tas foi o ainda menos positivo
porque perdemos em nossa casa.
Já passou algum tempo, estamos
numa fase com maior consistên-
cia e o que esperamos é conse-
guir fazer um jogo de acordo

com o que são as nossas poten-
cialidades e competências e era
importante para nós vencer e se
possível por uma diferença su-

perior à que o Ág. Santas conse-
guiu fazer aqui”, referiu o técni-
co, acrescentando: “na altura tí-
nhamos pouca gente disponível

para jogar e dos que tínhamos,
mesmo entre os mais velhos, não
estiveram no seu melhor. Agora
tudo é diferente e esperamos fa-

zer um jogo diferente, com toda
a competência. Temos expectati-
vas fundamentadas e queremos
vencer. Sabemos que o Ág. San-
tas também quer vencer”.

Quanto ao plantel, não pensa
em vingança, como referiu o jo-
vem Tomás Albuquerque, que
aponta também a vitória nesta
partida como forma de começar
bem uma “série de jogos bastan-
te intensa”. “Não vemos este jo-
go com sentimento de vingança.
Não é essa a perspectiva da
equipa, mas sim a perspectiva de
derrotar um adversário do cam-
peonato. Será certamente um jo-
go emotivo, interessante e de
qualidade”, considerou o joga-
dor, acrescentando: “vamos en-
trar agora numa série de jogos
bastante intensa que queremos
que corra da melhor forma e, por
isso, queremos começar já com
uma vitória frente ao Águas
Santas”.

“Fazer um jogo competente e vencer”
ABC/UMINHO defronta, amanhã, na Maia, o Águas Santas (18 horas), em partida da 15.ª jornada do campeonato nacional e a
vitória é o único resultado que interessa aos bracarenses, também para contrariar a derrota sofrida em casa com os maiatos.

ROSA SANTOS

Tomás Albuquerque e Carlos Resende admitem as dificuldades de defrontar o Águas Santas, mas só pensam na vitória
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Madeira Andebol 
inicia 'maratona' 
com Taça 
A formação de seniores femi-
ninos do Madeira Andebol 
SAD disputa esta noite a partir 
das 20 horas em Valongo, fren-
te ao Valongo Vouga, a passa-
gem aos oitavos-de-final da 
Taça de Portugal, eliminatória 
onde já está apurado o Club 
Sports Madeira que eliminou o 
Passos Manuel no feriado de 8 
de Dezembro. 

O adversário da SAD insular, 
milita no Nacional da II Divi-
são e lidera actualmente a cias-
sifica9ão. 

Alias este será para as ma-
deirenses um fim-de-semana 
carregado de jogos pois ama-
nhã entram de novo em acção 
agora para o campeonato na-
cional da I Divisão defrontan-
do a formação do Leça. Já no 
domingo as comandadas da 
técnica Sandra Fernandes vol-
tam a ser colocadas à prova 
agora no recinto do Santa Joa-
na. Um teste à capacidade de 
`sofrimento' das madeirenses 
sem dúvida. H. D. P. 
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Carlos Resende e a deslocação do ABC/UMinho ao pavilhão do Águas Santas

«Objetivo é vencer e anular 
a diferença do jogo da 1.ª volta»

 Luís Filipe Silva

o
ABC/UMinho vol-
ta a encontrar ama-
nhã o Águas Santas, 
uma das equipas que 

na primeira volta venceu 
os academistas. A partida 
começa às 18h00, no Pa-
vilhão de Águas Santas, e 
o técnico Carlos Resen-
de traçou objetivos cla-
ros para este jogo: Ven-
cer e suplantar o "score" 
que o adversário conse-
guiu no Sá Leite no jogo 
da primeira volta.

«Tivemos três resulta-
dos menos positivos até 
agora, e se podermos en-
quadrar o menos positi-
vo de todos, foi de facto a 
derrota com o Águas San-
tas em nossa casa. 

Já passou algum tempo 
desde esse jogo e estamos 
agora numa fase de maior 
consistência do que aque-
la que tínhamos no início, 
por isso, esperamos que 
consigámos fazer um jo-
go de acordo com as nos-
sas potencialidades», co-
meçou por dizer.

O treinador do ABC/
/UMinho realçou tam-
bém a importância desta 
partida para a sua equipa.

«É muito importante 
para nós vencer este jo-

go e, se possível, por uma 
diferença superior aquela 
que o Águas Santas con-
seguiu aqui».

Esta meta prende-se, 
segundo Carlos Resen-
de, não por motivos de 
vingança, mas somente 
pela «necessidade de ser 
competitivo».

«Temos expetativas 
fundadas de vencer esta 
partida, como também o 
Águas Santas tem, já que 
venceu no Pavilhão Sá 
Leite», frisou.

Até ao final de 2015, 
o  ABC/UMinho dispu-
ta seis partidas, três para 
o campeonato e três no 
torneio que vai disputar 
na Holanda e Carlos Re-
sende traçou como obje-
tivo fazer o pleno.

Resende disse ainda 
que a sua equipa está pre-
parada para a sequência 
de jogos que aí vem. «Na-
da a que os jogadores não 
estejam habituados».

Tomás Albuquerque: 
«Queremos vencer 
um adversário que 
tem ambições»
Tomás Albuquerque des-
tacou a importância des-
te jogo para a carreira 
do ABC/UMinho no 
campeonato mas tam-

já com um triunfo», disse.
Sobre o adversário, o 

jovem atleta classificou o 
Águas Santas «como uma 
equipa forte que sabe de-
fender bem e é forte no 
ataque» para ilustrar as 
dificuldades esperadas.

«O Águas Santas é tam-
bém uma equipa equili-
brada e jovem. Cabe-nos 
a nós ser competentes e 
usar a nossa arma que é 
o contra-ataque», disse.

As lesões de Pesquei-
ra e Seabra, entretanto 
já ultrapassadas, abri-
ram caminho a Tomás 
Albuquerque que teve a 
oportunidade de somar 
mais minutos e cum-
priu com o objetivo, se-
gundo opinião de Car-
los Resende.

«O papel de qualquer 
jogador é esse, ajudar a 
equipa», disse Tomás Al-
buquerque, secundado 
pelo treinador. «Cum-
priu aquilo que foi pedi-
do e agora que o Seabra 
e Pesqueira estão recu-
perados fico com mais 
uma dor de cabeça, mas 
esta é das que gosto», dis-
se Resende.

bém recusou o termo 
vingança.

«Não vemos este jogo 
com o sentimento de vin-
gança, não há essa pers-
petiva na equipa. Há sem-
pre a perspetiva de vencer 
um adversário que tam-
bém tem ambições neste 
campeonato. Será um jo-
go de qualidade, que abre 
uma série de jogos inten-
sos, e queremos começar 

Carlos Resende com Tomás Albuquerque

Amares

Carlos Resende nas Jornadas Técnicas 
de Gestão de Desporto

Carlos Resende, treinador do ABC, vai marcar 
presença (da parte da tarde) nas I Jornadas Téc-
nicas de Gestão de Desporto, intituladas “Pen-
sar o Desporto nos Municípios”, organizadas pe-
la Associação de Desenvolvimento Desportivo 
do Vale do Homem, em parceria com o Muni-
cípio de Amares. 

A iniciativa arranca hoje, pelas 9h30, no Salão 
Nobre da Câmara Municipal de Amares, com a 
presença do presidente da autarquia, Manuel Mo-
reira, e o diretor regional do Norte do IPDJ, Ma-
nuel Barros. Ainda durante o período da manhã 
estão confirmadas as presenças do presidente do 
FC Amares, Alberto Mendes, e do presidente do 
Vilaverdense FC, Isidro Fernandes.

A sessão de encerramento, por volta das 
17h00, fica a cargo do representante da CIM 
Cávado, Daniel Sousa e da ADDVH. A entra-
da é gratuita. 

D
R
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A5 Quatro jogadores no jantar de Natal da Juve Leo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11-12-2015

Meio: Record Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=a31f440e

 
Bruno de Carvalho é uma das presenças ilustres no jantar de Natal da Juve Leo, que decorre na
Quinta das Laranjeiras, Fernão Ferro, no qual estão também presentes os jogadores Marcelo Boeck,
Ricardo Esgaio, André Martins e João Pereira. Além deste quarteto, estão também presentes na
cerimónia Nélson Pereira (treinador de guarda-redes da equipa principal), assim como os futsalista
André Sousa e Caio Japa, o diretor técnico de andebol Jorge Sousa e o andebolista Pedro Portela.
Autor: António Adão Farias
 
 22h27
 
 

Página 5



A6

  Tiragem: 15100

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 23

  Cores: Cor

  Área: 10,75 x 23,59 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 62227059 10-12-2015

Andebol em 
cadeira de rodas 
João Jerónimo e 
Patrícia Traquina no 
Europeu por Portugal 

Agridoce. É assim que em Lei-
ria se saboreia a convocatória de 
Portugal para o Europeu de ande-
bol em cadeira de rodas. Dos três 
atletas da Associação Portuguesa 
de Deficientes (APD) de Leiria 
pré-convocados, dois vão entrar 
cm campo neste fim-de-semana, 
num momento histórico para a 
modalidade: João Jerónimo e Pa-
trícia Traquina fazem parte da 
primeira seleção nacional. Mas 
há outra face da moeda: Cândido 
Delgado ficou fora do lote final de 
dez elementos. 

"É uma alegria muito grande 
ser chamado. Mas é ingrato ver 
o Cândido ficar cá", reconhece 
João Jerónimo, que acumula as 
funções de jogador e treinador na 
APD Leiria. 

João, 27 anos, começou a jogar 
andebol na Juve Lis aos quatro. 
Depois passou pela União de Lei-
ria, mas foi no Atlético Clube da 
Sismaria (ACS) que cresceu como 
jogador. Um acidente atirou-o 
para a cadeira de rodas, onde a 
se projetou como jogador noutras 
direções. "Antes do acidente çhe-
guei a ir a estágios das seleções 
regionais e nacionais. Mas nunca 
passei daí. Sei como é frustrante e 
sei o que está a passar o Cândido". 
Para mais, o guarda-redes da APD 
Leiria "foi a revelação da época 
passada" e "ajudou muito a APD a 
conquistar duas taças e o campeo-
nato com as suas exibições". 

"Mas mais oportunidades sur-
girão e ele lá chegará", acredita 
João Jerónimo, que frisa ter "tra-
balhado muito" para ser selecio-
nado. "É um grande orgulho. Va-
mos dar o melhor, mas partimos 
um pouco às 'cegas', porque não 
sabemos como eles jogam lá fora". 

44 
É uma participação 
histórica porque é a 
primeira seleção de 
sempre. Partimos 
um pouco às 'cegas'. 
Mas espero uma boa 
prestação" 

João Jerónimo 
jogador de andebol da APD Leiria 

Eles são Holanda, Suécia e Norue-
ga, os adversários. "Penso que se-
rão fortes, mas nós estamos muito 
evoluídos no andebol. Espero uma 
boa prestação, mas ir já é bom". 
Sobre Patrícia Traquina, agora 
também colega de seleção, fala 
enquanto técnico: "É sem dúvida 
muito fruto do trabalho, empenho 
e dedicação. Mas ela ainda pode 
dar mais!". 

Por cá, a torcer por fora, ficará 
Cândido Delgado. O jogador de 36 
anos foi sacrificado pela política 
de redução de custos. "Era mui-
to bom ir. Mas Leiria tem dois 
atletas e é a equipa mais repre-
sentada, a par do Porto. Isso já 
é bom". Cândido promete viver 
intensamente a estreia de João e 
de Patrícia pela seleção nacional: 
"Vou seguir grande ansiedade os 
jogos online!". ML 
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ANDEBOL

AD Godim
Campeonato Nacional Seniores Masculinos 3ª Divisão 

1ª Fase Zona 1
Dia 12, sábado, 15h30, no Pavilhão Municipal Arq. F. Távora, há 
jogo entre Fermentões “B” - AD Godim

Iniciados Masculinos - 1ª Fase - Grupo A
Dia 13, domingo, às 17h00, no Pavilhão Municipal de Peso da 
Régua, jogo entre AD Godim - ABC Braga “A”.

Iniciadas Femininas - 1ª Fase - Grupo B
Dia 13, às15h00, no Pavilhão Municipal de Peso da Régua, jogo 
entre a AD Godim - ABC Braga/Manabola

Torneio Minis - 1ª onda - Série Masculinos
Dia 13, da parte da manhã,  AD Godim - Xico Andebol A/Co-
légio Ave; AD Godim - CD Xico Andebol; Fafe - AD Godim.
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No passado dia um de 
Dezembro, o Andebol Club 
de Lamego, clube que recen-
temente festejou o seu 25º 
aniversário e sempre com o 
mesmo presidente (António 
Frias Manso digníssimo fun-
cionário das Caves Murga-
nheira), mais uma vez ele-
geu os seus corpos gerentes 
para o biénio de 2015/2017, 
cujos elementos tomaram 
posse para os seguintes car-
gos: 

Presidente da assem-
bleia geral: António Gonçal-
ves Ferreira. Vice-presidente: 
Joaquim Jorge Osório Rodri-
gues. 1º e 2º Secretário: Luís 
Manuel Pinto Ferreira Gomes 
e Vitor Nuno Gomes Santos, 
respetivamente. Secretário 
suplente: José António Oli-
veira Manso.

Presidente do conselho 
fiscal: Manuel António Rebe-
lo Ferreira. Secretário: Auré-
lio Paulo da Costa Henriques 
Barradas. Relator: Jaime Lo-
pes Gonçalves. Suplente: 
Anibal Cid Oliveira.

Presidente da direção: 
António Alberto Frias Manso, 

Vice-Presidentes: Rui Tomas 
Ribas Reis e Telma Fonseca 
da Silva.

Secretário: Manuel Fer-
nando Tavares de Oliveira

Tesoureiro: António Ma-
nuel Magalhães R. Lourenço.

Vogais – Adriano Cou-
tinho Miranda, Tânia Lau-

Andebol Club de Lamego

Nova direção biénio 2015-2017
ra Marrafa Gomes Taveira, 
Carlos Manuel Costa Perei-
ra, João Jesus Reis, Jorge 
Manuel Almeida, Leonardo 
Manuel Cardoso da Silva, 
Carlos Manuel Costa Pereira, 
Daniel Joaquim Cardoso Ta-
veira, Manuel Joaquim Anun-
ciação Cardoso, Manuel Jor-
ge Queirós Lopes, Rui Sérgio 
Martinho Silva, Eduardo Cor-
reia Luís, Óscar Miguel Perei-
ra Furtado.

Nesta cerimónia, além 
dos corpos gerentes empos-
sados, estiveram presentes, 
na qualidade de convidadas 
outras personalidades Lame-
censes, aos quais, no final do 
ato, foi servido um delicioso 
lanche noturno acompanha-
do do também delicioso es-
pumante das Caves da Ra-
poseira e Murganheira. 

Carlos Magalhães

Os três presidentes da esquerda para a direita, Manuel 
Ferreira, Conselho Fiscal, António Ferreira, Assembleia-geral 

e António Frias Manso, presidente da direção
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Há cerca de duas semanas o jornal Douro Hoje, 
recebeu um convite da direção do Andebol Club de 
Lamego, para no passado dia 1 ir assistir à bênção da 
ampliação da sua sede social, cuja bênção foi presidida 
pelo senhor Bispo da Diocese de Lamego D. António 
Couto, pelo vigário geral da Diocese, Joaquim Rebelo 
e pelo senhor Padre João António, Pároco do Santuá-
rio de Nossa Senhora dos Remédios.  

Para espanto do representante deste jornal e da maio-
ria dos convidados presentes, verificou-se que as dita sede 
social foi ampliada para o dobro do seu espaço, ou seja: 
passou a dispor de dois salões completos, mas paralelos um 
ao outro e cuja sede se situa na Urbanização da Ortigosa 
– bloco 3, cave direita e esquerda, 5100-183, em Lamego.

Até esta fase tudo bem, mas surpresa maior veio a 
seguir.

A direção Andebol Club de Lamego, vangloriando-se 
do grande espaço que passou a ocupar, através do seu 
presidente, informou os convidados presentes de que 
esta ampliação só foi possível, graças ao benemérito em-
presário Lamecense da firma Marinho & Irmão, Ld.ª, que 
mais uma vez quis deixar o seu nome e da firma ligada 
ao Andebol Club de Lamego, fazendo um protocolo com 
escritura notarial, com este prestigiado clube.

Segundo palavras de António Frias Manso, o qual 
desejou deixar um agradecimento público ao empresário 
Francisco Marinho, este afirmou que este empresário já 
há muitos anos que disponibilizou o piso direito ao Ande-
bol Club de Lamego, acabando agora por ceder o piso es-
querdo, por um período indeterminado, mais precisamente 
até que o ACL exista, ficando o clube com a obrigação da 
liquidação anual do IMI.

Assim, resta dizer que, o ACL, além da sua riqueza 
em troféus e do apoio que vem dando aos seus atletas, 
tem outro património que é o de uma sede mais digna e 
espaçosa.

Parabéns ao ACL e parabéns redobrado ao empresário 
Francisco Marinho & filhos, por esta digna atitude bene-
mérita, em prol do desporto. 

Carlos Magalhães

Andebol Clube de Lamego

Bênção e ampliação 
da sede
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Agenda Desportiva  
FUTEBOL 
- Dia 5, 10h30 - Carregai do SallGalfarritos 
(Benjamins Sub 10); 
- Dia 5, 12h00 - Viseu 2001/Carregal do Sal 
(Benjamins Sub 11); 
- Dia 6, 10h30 - Carregai do SalNila Chã de 
Sá (iniciados); 
- Dia 6, 10h30 • Ranhados/Carregal do Sal 
(Juvenis); 
- Dia 6, 15h00 - PaivenselCarregal do Sal 
(Seniores); 
- Dia 8, 15h00 - Mortágua/Carregal do Sal 
(Benjamins Sub 10); 
- Dia 6, 15h00 - Resende/Carrega) do Sal 
(Taça - Seniores). 

ANDEBOL 
- Dia 5, 19h00 - ACD Monte/ADEF Carregai 
do Sal (Monte) 
BASQUETEBOL 
Circuito Distrital de Sub 12 
- Dia 5, 09h30 - ACERT/ARCO (Pav. Mun. 
Tondela) 
• Dia 5, 10h30 - ARCO/Clube Camões 
(Pav. Mun. Tondela) 
Campeonato Distrital Sub 16 Masc 
- Dia 5, 15h00 - ARCO/ACERT (Pav. 
Carregai do Sal) 
Campeonato Interdistrital Sub 14 Fem. 
- Dia 8, 15h00 ARCO/Gumirães B (Pav. 
Carregai do Sal) 
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Reportagem 

28.' Festa do Desporto distinguiu fafenses e acabou com hom 

"VOCES SAO O NOSSO 1 
Ricardo Jorge Castro 
desporto@noticiasdefafe.com  

Já caía o pano da 28.a edi-
ção da Festa do Desporto 
quando se deu o momento 
alto de uma tarde que distin-
guiu, no último sábado e por 
mais um ano, atletas, equi-
pas, árbitros e treinadores 
fafenses que se destacaram 
desportivamente ao longo da 
época 2014/2015. 

A meio do certame, pré-
mios entregues. Distinções 
feitas. Uma série de aplausos 
aos galardoados. E, já noi-
te vinda no Pavilhão Multiu-
sos, um compasso de espera 
para a homenagem especial. 
Nem o pouco público presen-
te - fruto da entrega de pré-
mios a ntes f eita - tirou calor, 
emoção e sentimento na re-
ceção aos três atletas fafen-
se da Cercifaf que arrecada-
ram na semana passada, na 
África do Sul, sete medalhas 
no Campeonato do Mundo 
de Atletismo de Síndrome de 
Down. 

Luís Gonçalves, João Ma-
chado e Jennifer Nogueira. 
Um, dois, três. Acabadinhos 
de chegar do continente afri-
cano, foi o tempo de serem 
recebidos em apoteose pela 
sua terra. Num evento apro-
priado, um momento espe-
cial. Da entrada no pavilhão 
ao palco, foi um ápice. Lá, um 
degrau acima de toda a gen-
te, o hino nacional, "A Portu-
guesa". E o"Amora Portugal", 
audível na música de fundo 
de Dulce Pontes, que se fez 
sentir naquele trio e que se 
alastrou à flor da pele das de-
zenas de pessoas presentes 
que aguardaram pela chega-
da dos campeões. Nas pala-
vras do Vereador do Despor-
to da Câmara Municipal de 
Fafe, Pompeu Martins, o tal 
"orgulho", uma palavra que 
transparecia na faixa expos-
ta como pano de fundo aos 
três atletas, colorida com as 
cores da bandeira nacional. 

"Estes atletas e estes jo-
vens em Fafe, que tanto têm 
feito pelo desporto no nos- 

so concelho e no nosso país, 
que têm representado Portu-
gal nos outros países nos di-
ferentes campeonatos, não 
têm sido muitas vezes reco-
nhecidos pelos mass media, 
mas são reconhecidos por 
nós. Por aqueles que acom-
panham, que estão todos os 
dias com eles, que gostam 
muito deles, que lhes dão 
torça e têm orgulho em es-
tar numa associação que é da 
nossa terra", afirmou Pom-
peu Martins, que terminou 
saudando de forma particu-
lar os atletas da Cercifaf."Pa-
rabáns, vocês são o nosso or-
gulho!". 

Formato diferente, 
mais convívio, 
pouco público 

Em edições anteriores, 
era à noite. Durava menos 
horas, tinha discursos e a en- 

ARO 27, passando pelo ténis 
de mesa, basquetebol, gol-
fe, andebol e ténis. Ao mes-
mo tempo e antes de levar 
a palco os premiados, as de-
monstrações do Kickboxing 
da AD Fafe, do grupo de dan-
ça do ARA do Bugio, da Pati- 

"Estes atletas (...), 
que tanto têm fei- 
to pelo desporto 

no nosso concelho 
e no nosso país, 

(...) não têm sido 
muitas vezes re- 
conhecidos pelos 
mass media, mas 
são reconheci- 

dos por nós. (...) 

nagem e da dança do Grupo 
Nun'Álvares, da Associação 
de Karatá de Fafe, do BTT 
dos Restauradores da Gran-
ja, do grupo de dança dos Le-
ões do Ferro e do Centro Bu-
do de Fafe. 

Seguiu-se a entrega de 
prémios pelas 18 horas, des-
de as camadas jovens às dis-
tinções individuais, passando 
pelos seniores e veteranos. 
Uma altura que marcou o au-
ge de público presente no 
segundo anel do Multiusos, 
aberto aos espetadores. No 
ato final, para lá das 19h30, 
faltou mesmo mais audiência 
a um palco que recebeu de 
forma emotiva e afetiva Luís, 
João e Jennifer. 

Por agora, os fafenses 
continuarão a correr. A jogar, 
lutar, suar e, por certo, con-
quistar. E a dar alegrias aos 
seus e aos da terra. Para o 
ano há mais. 

trega de prémios. Este ano, 
a organização apostou num 
formato diferente. A partir 
das 14h30, nas várias esta-
ções desportivas que preen-
cheram o piso do pavilhão, 
miúdos e graúdos dos vá-
rios emblemas e modalida- 

des do concelho disfrutaram 
e experimentaram os diver-
sos desportos espalhados 
pela quadra, numa tarde em 
que foi notório o maior con-
vívio entre os jovens. Do boc-
cia à gincana de ciclismo dos 
Amigos da Roda e da equipa 
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LISTA DE PREMIADOS 

TROFÉU DISCIPLINA - "NÃO À VIO- 

LÊNCIA - VIVA O DESPORTO" 

ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DE BRAGA: 

1°: Arões Sport Clube 

2.° Grupo Desportivo Cultural e Recreativo de 

Fareja 

3.° Grupo Desportivo de Travassós 

Prêmios Especiais/Escalões de Formação 

Arões Sport Clube (juvenis), Operário Futebol 

Clube de Antime (iniciados e benjamins), As-

sociação Desportiva de Fafe (infantis e ben-

jam ins), Desportivo Ases de São Jorge (benja-

mins). 

ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL POPULAR DE FAFE 

1°: Sociedade de Recreio Cepanense 

2°: Agrupamento de Dinamização Cultural e 

Recreativo de Arões St.a Cristina 

3°: Associação Desportiva e Cultural de Silva-

res São Clemente 

Prêmios Especiais/Escalões de Formação 

Grupo Culiural e Desportivo de Estorãos, Gru-

po Cultural e Desportivo de Paços, Grupo Cul-

lura I Recreativo a Desportivo "os Amigos de 

Quinchães", Associação Cultural e Desportiva 

da Pica. 

ASSOCIAÇÃO DE FUTSAL DE FAFE 

Futsal Masculino: 

1°: Associação Desportiva e Cultural de Aboim 

2°: Grupo Cultural e Desportivo de Regadas 

3°: Clube Desportivo Amigos de Fafe 

Futsal Sénior Feminino: 

1°: Grupo Cultural Recreativo e Desportivo "Os 

Amigos de Quinchães" 

2°: Grupo Cultural e Desportivo de Paços 

3°: Grupo Cultural e Desportivo de Estorãos 

PRÉMIO DESPORTIVO - CÂMA- 

RA M UNICIPAL DE FAFE 

Andebol: 

Andebol Clube de Fafe (Campeão Nacional da 

2.2  Divisão de seniores masculinos, promovido 

à la  Divisão). 

Atletas chamados à seleção regional: José Le-

mos, Moisés Costa, Paulo Oliveira, João Fran-

cisco Costa, Fernando Gomes, João Torgal, Nu-

no Henriques, José Cunha, Eduardo Rodrigues, 

Tiago Ventura, João Oliveira Henriques. 

Atletas chamados à seleção nacional: João 

Fernandes, João Torgal 

Campeão mundial e europeu de andebol uni-

versitário: Vlad im iro Pires 

Arbitragem: Duarte Oliveira e Cátia Lei-

tão (Núcleo de Árbitros de Futebol de 

Fafe). 

Atletismo: Jose' Ferreira e Nuno Fernan-

des 

Ciclismo: Orlando Castro 

Ciclismo/Down-hill: Restauradores da 

Granja 

Canoagem: Marta Naval 

Culturismo: Marcos Pereira 

Desporto Escolar: E.B 2,3 Professor Car-

los Teixeira 

Desporto Adaptado: Clube Desportivo 

Cercifaf 

Futebol: Arões Sport Clube (seniores, 

juniores, juvenis, iniciados), Grupo Des-

portivo de Travassós (seniores), Operá-

rio Futebol Clube de Antime (seniores), 

Associação Desportiva de Fafe (inicia-

dos), Agrupamento St.a Cristina (senio-

res), Grupo Cultural e Desportivo de Pa-

ços (sub-17), Tiago Leite e João Araújo 

(jogadores da AD Fafe chamados à sele-

ção de iniciados da AF Braga), Rui Ribei-

ro e Pedro Marinho (ao serviço do Vitória 

SC, campeões distritais de Benjamins), 

João Resende (ao serviço da Casa do 

Benfica da Póvoa de Lanhoso, campeão 

distrital de Infantis) 

Futsal: Grupo Nun'Álvares (campeão dis-

trital de futsa I em seniores femininos 

e juvenis femininos), Grupo Cultural e 

Desportivo de Paços (sub-13), Rui Cunha 

(treinador da equipa sénior do Contac-

to Futsal, promovida à 2.2  Divisão Nac io-

na I), A. R.C.O Santo Ovíd io (campeão con-

celhio sénior masculino), GCRD "Os Am i-

gos de Quinchães" (campeão concelhio 

sán ior feminino) 

Karaté: Associação de 'Caratê' de Fafe, 

Centro Budo de Fafe 

Taekwondo: Nuno Costa (atleta do Vitó-

ria SC) 

Natação: Associação Desportiva de Fafe, 

Diana Durães (atleta do FC Porto), Hugo 

Sousa, Armar Leite e Albino Gonçalves 

(treinadores do Vitória SC) 

Patinagem artística: Grupo Nun'Álvares 

Tênis: Miguel Vasconcelos (Fafe Ténis 

Clube) 

Ind ivíduos ou organismos que atra-

vés da sua atividade na área despor-

tiva dignificam o nome de Fafe: 

Fafe a Correr, Sociedade de Recreio Ce-

panense 

BULHO" 
A CONQUISTA 

NÃO TEM IDADE 

enagem a três atletas da Cercifaf medalhados na África do Sul 

D 

Em mais um ano da Festa 
do Desporto em Fafe, houve 
diferenças. Nos preparativos, 
na organização e também na 
duração do evento. Porém, 
houve algo em comum com o 
que tem sido habilual ver-se 
em épocas anteriores. A en-
trega de prémios está claro. 
Mas, dentro disto, algo mais. 
Nas distinções aos atletas,  

emblemas e associações do 
concelho, e' notório que a ida-
de não á um obstáculo ao su-
cesso. Aos títulos. Dos mais 
pequenos - exemplo de Mi-
guel Vasconcelos do Fafe Te"-
nis Clube - aos de idade mais 
avançada, como José Ferrei-
ra da equipa de atletismo do 
Vitória SC, o termo conquis-
ta mostra-se constante, in- 

dependentemente da faixa 
etária em que os fafenses se 
encontrem. Ao mesmo tem-
po, o orgulho de clubes, fa-
miliares e amigos, ao ver os 
ma is novos a dar os primeiros 
passos a nível desportivo. E a 
certeza de que, para quem dá 
os últimos passos, continua a 
deixar a sua marca. Dentro e 
fora do concelho. 
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AC Fafe: apesar das lesões e mexidas no plantei, treinador 
mantém firme o objetivo da manutenção 

"Gostaríamos de ter mais pontos" 

Em ano de regresso à 1.3  

Divisão, a exigência á maior. 
E as dificuldades são, por is-
so, naturais. A primeira vol-
ta da fase regular já lá vai. A 
época, nem a meio. Há obje-
tivos a alcançar e prioridades 
definidas. José António Silva, 
treinador do Andebol Clube 
de Fafe (ACF), comanda uma 
equipa que procura pontos. 
Vitórias. E o equilíbrio coleti-
vo que permita a manuten-
ção ao mais alto nível do an-
debol em Portugal. 

"Lutamos sempre para 
ganhar e trabalhamos imen-
so para fazer boas exibições. 
Mesmo algumas das equipas 
mais fortes tiveram de lutar 
imenso para nos ganhar. Es-
tamos com as dificuldades 
esperadas. Gostaríamos de 
ter mais pontos, está tudo a 
correr, não como esperado, 
mas como era possível que 
ocorresse", afirma o técnico 
do ACF, sem esconder os ar-
gumentos das equipas mais 
fortes do campeonato. 

A diferença da 2.3  para a 
13  Divisão á notória. E a fase  

inicial desta época não tem 
sido fácil. Jogos difíceis, saí-
das no plantei. E a obrigato-
riedade de procurar novos jo-
gadores, que obriga à cons-
tante adaptação e mudança 
de rotinas. "Tivemos jogado-
res que saíram, jogadores a  

entrar a meio e tudo isto le-
va a reiniciar algum trabalho. 
Isto cria instabilidade e impe-
de que a equipa alcance o pa-
tamar de rendimento que de-
sejaríamos neste momento". 
Além disso, as lesões. João 
Castilho ainda não apareceu  

e dificilmente jogará tão ce-
do. Eduardo Sampaio falhou 
a maior parte dos jogos des-
ta época, Sérgio está em re-
cuperação e Cláudio Mota e 
César Gonçalves têm estado 
condicionados. "São jogado-
res que o ano passado fize-
ram parte do sete base, es-
tão com dificuldades físicas 
e isso tem-nos prejudicado 
um pouco", conta José Antó-
nio Silva, reforçando o traba-
lho coletivo que, ainda assim, 
tem sido feito. "Continuamos 
a trabalhar e os jogadores es-
tão de parabéns. Não á fácil 
resistir a algumas derrotas 
pesadas e continuar com âni-
m o". 

O treinador do ACF sabe 
da exigência do campeona-
to e salienta a necessidade 
de ter jogadores altos e for-
tes para combater as adver-
sidades. Daí a importância 
do mais recente reforço, Fe-
lisberto Landim, empresta-
do pelo FC Porto até final da 
época. "É um jogador de mui-
to bom nível técnico e a gran-
de mais valia á o seu porte fí-
sico. Para aquilo que á o pa-
drão da 1.3  Divisão, a nossa 
grande dificuldade em mui-
tos jogos tem sido a diferen-
ça enorme que existe quer  

ao nível da altura, quer do pe-
so. Há muitos duelos ganhos 
assim. Agora temos um ar-
gumento. Apesar do jogo ser 
coletivo, há duelos individu-
ais importantes e (o Landim) 
vem dar uma ajuda nesse 
âmbito", atesta, lamentando 
(além do guardião Hugo Fer-
nandes) a saída de Paulo Sil-
va, jogador de característi-
cas idênticas a Landim. "Pre-
feria ter os dois, mas vamos 
continuar à procura de outro 
jogador". Essa procura á ad-
mitida pela falta de soluções 
"do ponto de vista antropo-
métrico", sendo que direção e 
equipa técnica têm procura-
do mais reforços, no entanto 
"caros" para as possibilidades 
financeiras do clube. 

No que já está cumprido 
da época até ao momento, 
José António Silva ressalva 
a competitividade da equipa 
em todos os jogos. "Estamos 
bem preparados. Mesmo con-
tra os adversários mais for-
tes, nunca senti que a equipa 
não tivesse soluções do pon-
to de vista coletivo ou capa-
cidade física para aguentar". 
A contrastar, os pontos per-
didos em casa. "Infelizmente 
perdemos pontos contra Be-
lenenses e Passos Manuel,  

que se tivéssemos consegui-
do, estaríamos numa posição 
bem mais confortável", ga-
rante o técnico. Por isso, per-
der pontos com adversários 
diretos á um cenário a evitar 
daqui em diante. "Há um lo-
te de equipas com valor se-
melhante ao nosso e temos 
obrigatoriamente de pontu-
ar", assume, acrescentando 
que o ACF tem de melhorar"a 
eficácia, a abordagem a duas 
ou três fases do jogo e assim 
creio que podemos colocar-
-nos dentro do grande objeti-
vo, a manutenção". 

Na Maia para 
"obter uma vitória" 

Após a derrota caseira 
com o Benfica esta 4.3  feira 
(ver peça abaixo), o ACF jo-
ga este sábado no Municipal 
da Maia pelas 19h00 contra 
o ISMAI, adversário direto pe-
la manutenção e que marca, 
para já, a única vitória dos fa-
fenses até agora (28-26). Sa-
bendo que "há jogos que va-
lem quatro pontos, porque 
são adversários que lutam 
pelo mesmo objetivo", José 
António Silva não falta nou-
tra meta senão "tentar obter 
uma vitória". 

Ricardo Jorge Castro 
de,purt,,,nutild'A.t.di.CCiffi 
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•Andebol 
"Gostaríamos de ter mais pontos" 
- José António Silva, AC Fafe 
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Nacional de Andebol da La  Divisão: AC Fafe - 22 - SL Benfica - 26 

Fafenses mantiveram 
Benfica sempre desperto 

Carlos Rui Abreu 
cra@noticiasdefafe.com  

O AC Fafe perdeu, esta 
quarta-feira, com o SL Ben-
fica por 22-26 em partida 
do Campeonato Nacional da 
ia  Divisão. 

A equipa fafense não 
entrou bem, com uma defe-
sa permeável e um ataque 
precipitado e ineficaz, dei-
xando que o Benfica dispa-
rasse no marcador até che-
gar aos seis golos de dife-
rença. 

Neste período valeu um 
punhado de defesas de Mi-
guel Marinho que evitaram 
um descalabro maior. Con-
tudo, nos últimos minu-
tos da primeira parte o ACF 
acertou marcações, apro-
veitou um certo deslum-
bramento dos encarnados 
e com maior eficácia ofensi-
va chegou ao intervalo com 
a diferença mínima (10-11). 

No primeiro lance da se- 

gunda parte os fafenses 
concretizaram e empataram 
a partida a 11 golos. A par-
tir daí os comandados de Jo-
sé Antônio Silva voltaram a 
acumular erros que se pa-
gam caros contra equipas 
da dimensão do Benfica que  

assim, de forma natural, 
voltou a fixar a diferença 
quase sempre nos 3/4 go-
los e controlou o resultado 
até final. 

Fica a sensação que o 
ACF poderá fazer uma boa 
segunda volta quando jogar 

ANDEBOL 
Campeonato Nacional dal' Divisão 

EQUIPAS J• P 

1. FC Porto 14-42 
2. Sporting CP 13-35 
3. SL Benfica 13-35 
4. Madeira SAD 14-31 
5. ABC 12-30 
6. Águas Santas 13-27 
7. A/anca 13-23 
8. Passos Manuel 13-20 
9. SC Horta 13-20 
10. ISMA 13-18 
11. AC Fafe 13-17 
12. Belenenses 12-14 

RESULTADOS 

FC Porto - ISlvtA 27-22 
AC Fafe - SL Benfica 22-26 
Belenenses - Sporting 14-30 
Passos Manuel - Sp. Horta 26-27 
Águas Santas - Madeira SAD 22-29 
kanca - ABC 22-34 

PRÓXIMA JORNADA 

iStvlAJ - AC Fafe 
Madeira SAD - FC Porto 26-27 
Sp. Horta - Águas Santas 

Sporting - A/anca 
Benfica - Belenenses 
ABC - Passos Manuel 

contra equipas do "seu cam-
peonato". 

A prova começará a ser 
feita já este sábado na visi-
ta ao pavilhão do ISMAI. 
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A equipa de seniores femi-
ninos do Cister SA averbou a 
segunda derrota consecutiva 
na 2.ª Divisão nacional na re-
ceção ao líder Ílhavo (19-27), 
mas continua na corrida pelo 
apuramento para a 2.ª fase da 
competição. A turma de Abel 
Ferreira segue no 4.º lugar, a 1 

ponto do SIR 1.º Maio, quando 
falta disputar toda a segunda 
volta do campeonato.

Entretanto, na 1.ª Divisão na-
cional de juvenis masculinos, o 
Cister SA também perdeu em 
casa, diante do Feirense (30-34), 
não conseguindo dar sequência 
ao triunfo da ronda anterior.

No regional de juvenis fe-
mininos, o Cister perdeu no 
reduto do SIR 1.º Maio (33-16), 
somando a primeira derrota 
como visitante.

Nos iniciados femininos, o 
Dom Fuas “despachou” o SIR 
1.º Maio (49-8) e ascendeu ao 
4.º lugar da tabela.

anDeBol   desaire não retira ambição à turma alcobacense

femininos do Cister Sa perdem 
em casa com líder Ílhavo

Página 16



A17

  Tiragem: 3000

  País: Portugal

  Period.: Quinzenal

  Âmbito: Regional

  Pág: 10

  Cores: Cor

  Área: 9,35 x 12,40 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 62228592 01-12-2015

POMBAL O Andebol do 
NDAP – Núcleo do Des-
porto Amador de Pom-
bal realizou no passado 
domingo (29) o primeiro 
Festand da época. 

A iniciativa reuniu no 
Pavilhão Eduardo Gomes 
11 equipas de seis clubes, 
num total de 70 atletas, 
orientados por 10 moni-
tores e 16 membros da 
organização. 

Além do NDAP, parti-
ciparam as formações do 
JAC Alcanena, Batalha 
AC, Juve Lis, AC Sisma-
ria e CC Ansião. Todas as 
equipas tiveram oportu-

nidade de participar nas 
seis actividades (Estafeta 
Colectiva, Andebol de 5, 
Baliza Alvo, Concurso 
de Regras de Andebol, 
Andebol 4 Kids e Jogos 
Tradicionais). 

De acordo com a organi-
zação, “foi uma tarde muito 
divertida, com interacção 
entre todas as equipas, 
num espírito de promoção 
do desporto como compo-
nente de um estilo de vida 
saudável”, proporcionando 
ainda aos pais dos atletas a 
oportunidade de partilhar 
a prática da modalidade 
com os seus filhos.

Andebol para todos

NDAP promoveu Festand

> Festa do andebol divertiu os mais novos
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Paulo Camões 

geral@correiodamaia.pt  

Em jogo a contar para a 
li.a  jornada do Campeo-
nato Nacional de Andebol, 
o Águas Santas Milaneza 
recebeu e venceu os vizi- 

nhos do Maia ISMAI, com 
um resultado de 37-32 
favorável ao conjunto da 
casa. 
O Águas Santas dominou 
a partida desde cedo, e 
chegou ao intervalo a ven-
cer por 20-13. No segun-
do tempo, o jogo equili-
brou-se ligeiramente, mas 

o vice-finalista da edição 
transata da Taça de Por-
tugal acabaria mesmo por 
vencer o encontro. 
No final da primeira volta 
do campeonato, o Aguas 
Santas segue no quinto 
posto da classificação, com 
25 pontos, apenas atrás de 
FC Porto (33), Sporting 

Campeonato Fidelidade Andebol 1 

Dérbi da Maia termina 
com vitória da equipa 
de Águas Santas 

(29), Benfica (29) e ABC co vitórias em outros ta.n- segue na 9.a posição, com 
(27), tendo alcançado cin- tos jogos. Já o Maia ISMAI 16 pontos. 
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