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ANDEBOL/1.ª DIVISÃO DE SENIORES FEMININOS

Alavarium continua
invencível na prova

� Cada jogo da equipa de Aveiro é
encarado com grande expectativa
para saber se continua invencível
ou se, finalmente, perde um jogo.
Por isso, não é de estranhar que o
pavilhão do Alavarium tenha tido
mais uma tarde de “casa” quase
cheia, face ao entusiasmo que a
equipa líder do campeonato tem
vindo a gerar nas suas hostes.

No jogo da primeira mão, o Ala-
varium/Love Tiles sentiu muitas
dificuldades para vencer na Maia e
agora, sem poder contar com algu-
mas “pedras” influentes por lesão,
era de esperar um jogo difícil para
as aveirenses. Os primeiros dez
minutos foram de grande equilí-
brio e de muita produção ofensiva
de ambas as equipas. Mas a partir
daí, a defesa aveirense começou a
roubar bolas e a sair para o contra-
ataque, entrando no ritmo intenso
de jogo que tanto gosta, ganhando
uma vantagem muito confortável
e chegando ao intervalo a vencer
com oito golos de vantagem.

A segunda parte foi menos
espectacular, dado o jogo já estar
sentenciado, com a vantagem qua-
se sempre a cifrar-se em torno dos
dez  golos, aproveitando os treina-
dores para proporcionar mais
minutos de jogo a atletas menos
utilizadas, que acabaram por ter
um bom desempenho. Foi, por isso,
sem surpresa que a vitória sorriu
às aveirenses por um concludentes

resultado. No Alavarium/Love
Tiles, destaque para Mariana Lopes
e Viviana Rebelo, enquanto no
Maiastars Sara Torres e Ana Sam-
paio foram as melhores.

Com esta vitória, o Alavari-
um/Love Tiles soma 18 jogos em
18 vitórias, em vésperas de uma
complicada deslocação à Madei-
ra, para defrontar o Sports Ma-
deira e o Madeira SAD, actual
campeão nacional. Está prevista a
deslocação de uma falange de
apoio aveirense até ao Funchal
para apoiar a equipa que lidera,
invicta, o campeonato.l

TREINADOR: Ulisses Pereira.
Diana Roque, Inês Rocha e Andreia
Madail; Mariana Lopes (7), Rita Alves (4),
Carla Dias (1), Soraia Domingues (5), Vivi-
ana Rebelo (7), Ana Marques (3), Rita
Neves (2), Filipa Fontes, Inês Branco (2),
Soraia Fernandes (4) e Ana Seabra (4).

TREINADOR: José Carlos Ribas.
Ana Leal (GR), Andreia Costa (GR), Filipa
Rocha (3), Sara Torres (8), Olinda Leal (4),
Joana Moreira, Ana Sampaio (6), Renata
Pereira, Sofia Gomes (1), Filipa Correia (3),
Ana Silva (2), Ana Azevedo, Renata Perei-
ra, Maria Cerqueira.

LOCAL: Pavilhão do Alavarium, em Aveiro.
ASSISTÊNCIA: cerca de 250 espectadores
ÁRBITROS: Mário Coutinho e Ramiro Silva.

AO INTERVALO: 21-13.

ALAVARIUM 39 MAIASTARS 27

18.ª JORNADA
Alavarium-Maiastars 39-27
CS Madeira-Alcanena 29-24
CA Leça-Col. Joao Barros 23-29
Colégio Gaia-Juvemar 19-26
Madeira SAD-Passos Manuel 39-23
Santa Joana- Juventude Lis 21-31
CLASSIFICAÇÃO

J V E D GM-GS P
Alavarium 18 18 0 0 588-45154

Madeira SAD 18 16 1 1 579-34651

Juventude Lis 19 12 3 4 498-42046

Col. Joao Barros 18 13 1 4 540-42145

Colégio Gaia 18 10 1 7 506-50839

Alcanena 18 7 4 7 488-48036

CS Madeira 18 9 0 9 458-49136

Juvemar 19 6 0 13 410-52531

Maiastars 18 5 2 11 451-49530

CA Leça 18 4 0 14 408-48726

Passos Manuel 18 2 0 16 413-55822

Santa Joana 18 1 0 17 427-58420

PRÓXIMA JORNADA
Madeira SAD-Colégio Gaia; Colégio João Barros-

Maiastars; Alcanena-Santa Joana; CS Madeira-

Alavarium; Passos Manuel-CA Leça.

RESULTADOS

VIVIANA festeja um dos sete golos marcados às maiatas

D
.R
.
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Cid Ramos

O Colégio João de Barros
(CJB) e a Juve Lis tiveram uma
jornada dupla no último fim-

-de-semana. As duas equipas
leirienses obtiveram duas vitó-
rias tranquilas, perante adver-
sários que ocupam os últimos
lugares da tabela.

Frente ao NDS Joana, o CJB
venceu por 47-27, num encontro
em que, na primeira parte, o con-
junto de Meirinhas vencia ape-
nas por 18-16. Na segunda parte,
a equipa comandada por Paulo
Félix acelerou e as maiatas não
tiveram ritmo, nem capacidade
para contrariar a superioridade
patenteada. Destaque para as
exibições de Paula Malcato, Dul-
ce Pina e Maria Pereira.

No domingo, em Leça da Pal-
meira, o jogo foi bem mais com-
plicado, mas a solidez defensiva
da equipa de Paulo Félix garan-
tiu a vitória na partida (23-29).

Dulce Pina voltou a ser a melhor
em campo, bem acompanhada
por Helena Côrro que regressou
às boas exibições.

Já a Juve Lis derrotou, no sába-
do, o CALE, por 28-17. A capaci-
dade defensiva do conjunto leiri-
ense fez toda a diferença com
Inês silva em plano de evidência.
No domingo, a Juve Lis arrumou
com o jogo logo na primeira par-
te. No final, vitória por 31-21
sobre o NDS Joana. A Juve Lis
garantiu já um lugar entre os
quatro primeiros desta fase,
garantindo o factor casa na pri-
meira ronda dos play-off. l

ANDEBOL FEMININO

CJB e Juve Lis na senda das vitórias

EQUIPAS de Leiria são candidatas a lutar pelo título nacional  
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Associação de Aveiro “domina a prova”
Clubes de Viseu acusam associação – que organiza a série que integram, no
Nacional da 3.ª Divisão - de muitas “arbitrariedades”, o que levou equipas
aveirenses aos dois lugares da subida, à entrada para a última ronda

Silvino Cardoso

� A entrega, por parte da Fe de -
ração de Andebol de Portugal,
da organização, em séries, do
Na cional da 3.a Divisão, às as -
sociações distritais, está a gerar
polémica, com muitos agentes
a dizerem que a verdade des -
por tiva não ficou salvaguar -
dada. 

A série onde militam equipas
do distrito de Viseu - Académico
e AC Lamego - é da respon sa bi -
lidade da AA Aveiro e esta tam -
bém não escapa às críticas. 

O adiamento “cirúrgico” de

jo gos de equipas aveirenses -
que levaram a que jogassem já
com conhecimento dos resul -
tados dos clubes viseenses -, ar -
bitragens consideradas tenden -
cio sas e a ‘fuga’ ao que está legis -
lado para a última jornada, em
que todas as equipas têm de jo -
gar à mesma hora, são os prin -
cipais motivos que levam os
clubes filiados na Associação de
Andebol de Viseu a entender
que tudo foi feito para que su -
bissem duas das três formações
aveirenses à 2.a Divisão. 

“Não se compreende que no
próximo sábado, o Académico

de Viseu e o Andebol Clube de
Lamego tenham de jogar às
15h00 e o encontro entre o Es -
tarreja AC e o ACD Monte só se
dispute às 18h00, o que vai dar a
possibilidade de o Estarreja AC
poder controlar a sua subida”,
di sse ao Diário de Viseu um di -
ri gente, que prefere o ano ni -
mato. 

Segundo a mesma fonte, o
Aca démico ainda pode, mate -
ma ticamente, subir “desde que
vença em casa o Andebol Clube
de Lamego e a ACD Monte gan -
he em Estarreja”.

No entanto, adiante, “com a

troca de horários o Estarreja fica
numa posição privilegiada para
subir juntamente com Asso cia -
ção Desportiva Sanjoanense”. 

“O Académico de Viseu tam -
bém tem culpa, ao perder e em -
patar os primeiros jogos. Con tu -
do, conseguiu dar a volta e
quan do tal aconteceu, os ‘arran -
jos’ começaram, como foi o facto
de o Estarreja e AD Sanjoanense
terem adiado a partida, para de -
pois do jogo Académico de
Viseu-ACD Monte”. Curio sa -
men te, os sanjoanenses perde -
ram essa partida, a única em to -
da a prova. l

ACADÉMICO E AC LAMEGO queixaram-se de arbitragens tendenciosas nesta fase do campeonato
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CLUBES DE VISEU
QUEIXAM-SE
DAS ARBITRAGENS
ANDEBOL P14
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NACIONAL DE JUVENIS - ZONA 2

Tarouca e Penedono mantêm
pressão para a segunda fase

Silvino Cardoso

�  Olhando aos resultados da 14.a

jornada, verifica-se que o facto
mais importante foi a primeira
derrota do líder Colégio dos
Carvalhos. 

O autor da proeza foi o FC
Porto, que foi a Gaia bater a for -
mação local por seis golos de di -
fe rença. Com este resultado, a
prova ganhou mais emoção no
que diz respeito à luta pelos lu -
gares de acesso à fase do título. 

Ainda faltam muitos jogos e o
topo da classificação geral pode
ainda sofrer muitas alterações.
Entre os concorrentes que que -
rem assegurar a passagem à fase
do título está o Ginásio Clube de
Ta rouca e o Núcleo de Andebol

de Penedono, ambos com os
mesmos pontos (34), mas com
vantagem (no ‘goal-average’)
para os tarouquenses. 

O Ginásio Clube de Tarouca,
tal como se esperava, foi ganhar
a Moimenta da Beira, a Escola
de Andebol local. 

A jogar em casa, o Núcleo de
Andebol de Penedono derrotou
o Andebol Clube de Lamego. 

Gondomar Cultural e
Salgueiros08, apesar de jogaram
no seu ambiente, não evitaram
golea das, com os gondoma ren -
ses a marcarem menos de meta -
de dos golos que sofreu frente à
Associação Académica de S.
Mamede. Já a turma de Paran -
hos perdeu pela diferença 'abis -
mal' de 19 golos. l
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ABC pede o apoio do público no jogo com o FC Porto

JOSÉ EDUARDO

O encontro entre o ABC 
e o FC Porto, dos quartos 
de final da Taça de Portu-
gal em andebol, disputa-se 
sábado, a partir das 21h30, 
no Pavilhão Flávio Sá Lei-
te, num encontro que será 
dirigido pela dupla inter-
nacional Eurico Nicolau/
/Ivan Caçador.

O clube bracarense tem 
ambição de prosseguir 
em prova e daí a cam-
panha que está a levar a 
cabo para este encontro, 
onde pretende ter o pavi-
lhão cheio. Assim, os só-
cios do ABC têm entra-

da livre, enquanto os só-
cios do Sporting de Bra-
ga e Hóquei de Braga pa-
gam dois euros. Para os 
alunos da Universidade do 
Minho os bilhetes custam 
um euro, enquanto para o 
público, o valor sobe até 
aos 7 euros.

Recorde-se que nos dois 
encontros já disputados 
este ano pelas duas equi-
pas, o FC Porto foi sem-
pre mais forte, vencendo 
por 32-29, em casa, e por 
26-21 no Sá Leite.

A ronda, a disputar 
toda no sábado, arranca 
às 13h00, com o Maríti-
mo-Águas Santas, prosse-

gue às 18h00, com o Spor-
ting, detentor do troféu, a 
receber o Madeira SAD, às 
20h00, com o Passos Ma-
nuel-Benfica, e fecha às 
21h00, no Sá Leite.

Iniciados do ABC 
em torneio
nos Carvalhos

A equipa de iniciados 
do ABC é uma das par-
ticipantes no 5.º torneio 
internacional Santo Antó-
nio Maria Claret, a dispu-
tar entre 26 e 28 de mar-
ço, no Colégio dos Carva-
lhos, no Porto.

A prova será disputada 
por oito equipas, divididas 

ABC-FC Porto à noite
em duas séries. O ABC fi-
cou inserido na série B, 
juntamente com FC Por-
to, RK Falk e seleção do 
Porto. Na série A estão o 
GDCIC, ISMAI, Benfica e 
seleção da Galiza.

Seleção de Braga
treina no Sá Leite

A seleção masculina da 
Associação de Braga tem 
uma sessão de trabalho 
no dia 25 de fevereiro, a 
partir das 20h00, no Flávio 
Sá Leite, em Braga, para a 
qual estão convocados:

Xico: Ricardo Ferreira, 
Nuno Oliveira, Pedro Ro-
que, Francisco Magalhães 
e Jorge Bessa.

AC Fafe: Nuno Hen-
riques, João Fernandes, 
Ivo Silva, Miguel Fernan-
des, Hugo Pinto e João 
Torgal.

Fermentões :  Paulo 
Abreu.

Afifense: Ricardo Cha-
varria.

ABC: Filipe Costa, Cláu-
dio Silva, Alexandre Pi-
nheiro, Celso Barbosa, 
Hugo Manso, José Quei-
rós, Filipe Monteiro, Gon-
çalo Areias, André Go-
mes, Rui Ferreira e Pe-
dro Costa.

DR

TAÇA DE PORTUGAL: SÁBADO
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ABC-FC Porto
sábado à noite
O encontro entre o ABC e o FC 
Porto, dos quartos de final da 
Taça de Portugal, joga-se a par-
tir das 21h30 de sábado.

DESPORTO • PÁGINA 21
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A Federação Portuguesa
de Andebol informou,
esta terça-feira, ao final da
tarde, oMadeira SAD que
tinha de comparecer em
Lisboa (Pavilhão Multiu-
sos de Odivelas), no pró-
ximo sábado, dia 23, para
disputar o jogo referente
aos quartos-de-final da
Taça de Portugal mascu-
lina. Sporting que corria o
risco de ser eliminado da
prova, por ter apresen-
tado 16 jogadores na par-
tida frente ao AC Fafe, que

venceu por 35-22, respei-
tante aos “oitavos”,
quando o regulamento
estipula que apenas 14
atletas podem ser inscri-
tos. Terça-feira surgiu, en-
tão, a decisão que ilibou o
Sporting, pelo que o jogo
dos “quartos” está agen-
dado, no “site” federativo,
para sábado, às 18h, em
Odivelas. Uma decisão, à
última da hora, que sur-
preendeu os responsáveis
madeirenses e que pode
mesmo colocar em risco a

presença da “sociedade”
nesse jogo. Em causa es-
tão as ligações aéreas para
Lisboa e o regresso ao
Funchal, uma vez que o
Sporting já deu mostras
de não querer adiar o
jogo. Nesse sentido, a di-
recção do Madeira SAD
está a tentar, junto da Fe-
deração de Andebol, aler-
tar para o pouco tempo
que tem para resolver o
problema da (falta) de via-
gens que o emblema in-
sular se debate, não

sendo certo, até ontem,
que a equipa orientada
por Donner possa com-
parecer em Odivelas. Re-
corde-se que para o Cam-
peonato, o Sporting
obteve duas vitórias dila-
tadas diante dos insulares:
34-25 no Funchal e 38-25
em Lisboa, este último
jogo realizado a 9 de Fe-
vereiro. Nesta altura, após
21 jornadas, o Sporting é
3.º, com 50 pontos, e o
Madeira SAD 6.º, com 43.
Falta apenas uma jornada

Os insulares foram informados, terça-feira, que têm de se apresen-
tar sábado em Odivelas, para defrontar o Sporting.

Madeira SAD com
jogo da Taça em risco

7 ANDEBOL - JOGO DOS QUARTOS-DE-FINAL PODE DAR EM NOVA POLÉMICA

para terminar a 1.ª fase,
sendo que o sorteio da
fase final, onde estarão
os dois emblemas está
marcado para a próxima
segunda-feira.

Marítimo
vs. Águas Santas
No mesmo dia (sá-

bado), no Funchal, às
13h00, o Marítimo (3.º
classificado da 2.ª Divi-
são/Zona Sul) recebe,
em Santo António, o
Águas Santas (4.º da 1.ª

Divisão). “Verde-rubros”
que tentarão fazer histó-
ria e conseguir um apu-
ramento - histórico -
para a “Final-Four” desta
prova. Os outros desta
eliminatória opõem o
ABC de Braga ao FC
Porto e o Passos Manuel
(2.ª Divisão/Zona Sul) e
o Benfica, com favori-
tismo para “dragões” e
“águias”. 1

Vasco Sousa

vascoousa@jornaldamadeira.pt

“Sociedade” não tem confirmada presença no jogo frente aos “leões”.
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Madeira SAD com jogo da Taça em risco
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21/02/2013

Meio: Jornal da Madeira.pt

Jornalistas: Vasco Sousa

URL: http://impresso.jornaldamadeira.pt/noticia.php?Seccao=6&id=238441&sup=0&sdata=

/

 
PUBLICADO NA EDIÇÃO IMPRESSA | Quinta-Feira, 21 de Fevereiro de 2013 | Por
 
 A Federação Portuguesa de Andebol informou, esta terça-feira, ao final da tarde, o Madeira SAD que
tinha de comparecer em Lisboa (Pavilhão Multiusos de Odivelas), no próximo sábado, dia 23, para
disputar o jogo referente aos quartos-de-final da Taça de Portugal masculina. Sporting que corria o
risco de ser eliminado da prova, por ter apresentado 16 jogadores na partida frente ao AC Fafe, que
venceu por 35-22, respeitante aos "oitavos", quando o regulamento estipula que apenas 14 atletas
podem ser inscritos. Terça-feira surgiu, então, a decisão que ilibou o Sporting, pelo que o jogo dos
"quartos" está agendado, no "site" federativo, para sábado, às 18h, em Odivelas. Uma decisão, à
última da hora, que surpreendeu os responsáveis madeirenses e que pode mesmo colocar em risco a
presença da "sociedade" nesse jogo. Em causa estão as ligações aéreas para Lisboa e o regresso ao
Funchal, uma vez que o Sporting já deu mostras de não querer adiar o jogo. Nesse sentido, a direcção
do Madeira SAD está a tentar, junto da Federação de Andebol, alertar para o pouco tempo que tem
para resolver o problema da (falta) de viagens que o emblema insular se debate, não sendo certo, até
ontem, que a equipa orientada por Donner possa comparecer em Odivelas. Recorde-se que para o
Campeonato, o Sporting obteve duas vitórias dilatadas diante dos insulares: 34-25 no Funchal e 38-25
em Lisboa, este último jogo realizado a 9 de Fevereiro. Nesta altura, após 21 jornadas, o Sporting é
3.º, com 50 pontos, e o Madeira SAD 6.º, com 43. Falta apenas uma jornada para terminar a 1.ª fase,
sendo que o sorteio da fase final, onde estarão os dois emblemas está marcado para a próxima
segunda-feira.
 
 Marítimo vs. Águas Santas
 
 No mesmo dia (sábado), no Funchal, às 13h00, o Marítimo (3.º classificado da 2.ª Divisão/Zona Sul)
recebe, em Santo António, o Águas Santas (4.º da 1.ª Divisão). "Verde-rubros" que tentarão fazer
história e conseguir um apuramento - histórico - para a "Final-Four" desta prova. Os outros desta
eliminatória opõem o ABC de Braga ao FC?Porto e o Passos Manuel (2.ª Divisão/Zona Sul) e o Benfica,
com favoritismo para "dragões" e "águias".
 
Vasco Sousa
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André M. Pereira

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

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

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

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

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

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

equipa que era «claramente
superior».

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

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

Derrota no jogo em atraso
No domingo, num encontro

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

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

3.ª DIVISÃO
Zona 3

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

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

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

FERREIRA SANTOS

Bruno Campinos prepara-se para atirar à baliza dos ribatejanos

ACADÉMICA                                  39

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

20KM ALMEIRIM                       19

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

Pavilhão n.º 3 do Estádio Universitá-
rio de Coimbra.
Árbitros: Fábio Amaral e Nelson San-
tos.
Ao intervalo: 17-9.
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