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O ANDEBOL S. Bernardo e AC Fafe 
repetem hoje (21h) o jogo dos 
oitavos de final da Taça de Portugal. 
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«Pronto 
para 
novo 

esafio» 
João Florêncio deixa comando da seleção de Angola Treinador 

português qualificou africanas para os Jogos Olímpicos do Rio-2016 

Instabilidade em Angola 
foi a principal razão 
para o técnico regressar 
a Portugal 

«Penso que o andebol masculino 
em Portugal está mais forte, apesar 
de existir uma maior assimetria en - 
tre os clubes da frente e os da segun -
da metade da tabela. A presença 
cada vez mais regular e por mais 
tempo nas competições europeias é 
a maior prova da evolução das equi 

pas», justifica o técnico, entusias-
mado. E acrescenta: «O mesmo se 
passa com a Seleção Nacional, acre-
dito que Portugal pode chegar lon - 
ge neste caminho e o piqv -off com a 
Islândia, a jogar em casa a partida 
decisiva, é uma excelente oportuni - 
dade» . 

mais desporto 

ANDEBOL NACIONAL 

 

CARLOS VOGAL JR/ASF João %rendo esteve um ano e meio à frente das seniores femininas 

    

ror 

EDITE DIAS 

OÃO FLORÉNCIO está de re- 
gresso a Portugal, depois de 
um ano e meio a orientar a se- 
leção feminina de Angola, pe - 
ríodo durante o qual o técnico 

qualificou a equipa para os Jogos 
Olímpicos do Rio-2016, venceu o 
Pan - Africano e chegou aos oitavos 
de final no Mundial. Uma missão 
cumprida com sucesso masque che - 
gou agora ao fim: «Tenho muita 
pena de não conseguir ir aos Jogos 
Olímpicos, há muito talento e qua-
lidade em Angola, mas há muitas 
insuficiências do ponto de vista or - 
ganizativo e competitivo», retrata o 
ex-selecionador português. «An-
gola está instável a muitos níveis, 
isso é público. A situação ficou com-
plicada em termos conjunturais, em 
relação às condições de trabalho e à 
preparação da seleção, e a Federa-
ção começou a ter dificuldades em 
cumprir o contrato, por isso, o me-
lhor foi rescindir», explicou. 

De volta a casa, João Florêncio 
não pretende continuar muito tem 
po afastado dos recintos. «Volto a 
Portugal com vontade de assumir 
um novo projeto que seja aliciante. 
Estou pronto para um novo desafio», 
revela o técnico que reacendeu no 
Belenenses a paixão pelo andebol e 
que levou mesmo a equipa às com 
petições europeias, em condições 
capazes de fazer corar candidatos. 

«Gosto do andebol. Na genera-
lidade, mas depois destas experiên 
cias, bastante enriquecedoras, no 
feminino já tenho algumas sauda-
des do masculino», confidenciou. 
Que acompanha de forma assídua. 
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AGENDA 

HOJE 
FUTSAL 
20h00 
Benfica-Sp. Braga , Nacional de 
Futsal, Pavilhão da Luz. 

AMANHÃ 

ANDEBOL FEMININO 
20h00 
Portugal-Turquia, Pavilhão de 
São Pedro do Sul. 

VAI ACONTECER: 

Informe agenda@cmjornal.pt  
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Pombal Protocolo 
Andebol 4Kids

111 O Protocolo Andebol 
4Kids é formalizado hoje, pelas 
14H00, no Pavilhão Eduardo 
Gomes. A iniciativa é dos agru-
pamentos escolares de Pombal, 
da Câmara Municipal, da Fede-
ração de Andebol de Portugal, 
da Associação de Andebol de 
Leiria e do Núcleo de Desporto 
Amador de Pombal.
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Mónica Sofia Lopes

A disponibilidade e cedência,
por parte da autarquia, das in-
fra-estruturas desportivas mu-
nicipais foram tema da discus-
são, anteontem, na reunião pú-
blica da Câmara da Mealhada.
O tema foi desencadeado face
ao pedido de um munícipe
para criação de uma Academia
de Futsal na Mealhada. Paulo
Conceição já tem nome e es-
colheu as cores que pretende
utilizar na Academia, contudo,
também “gostava de efectuar
os Jogos no Pavilhão Munici-
pal da Mealhada” e “alguns trei-
nos nos Pavilhões da Mea-
lhada, Antes e Ventosa do Bair -
ro”. Foi aqui que o assunto co-
meçou a ser “debatido”.

“É preciso termos cuidado
com o que aceitamos porque
os pavilhões de Ventosa do
Bairro e Antes não têm as con-
dições necessárias”, começou
por dizer Arminda Martins, ve-
readora responsável pelo pe-
louro das Obras e Empreitadas,
que alertou: “em relação ao Pa-
vilhão da Mealhada, precisamos

de analisar porque está lá o Hó-
quei Clube da Mealhada e pode
colidir com os horários deles”.

Colisão que Gonçalo Louza -
da, vereador eleito pela coliga-
ção “Juntos pelo Concelho da
Mealhada”, garante que vai
existir. “Por conhecimento de
causa, posso garantir que a
única disponibilidade do Pavi-
lhão será durante a manhã ou
depois da meia noite”, afirmou. 

E Arminda Martins conti-
nuou: “Não vemos inconve-
niente à criação da Academia,
mas temos que avaliar as con-
dições de cada pavilhão e res-
pectiva disponibilidade”. 

João Seabra Pereira, também
eleito pela coligação, defendeu
que “tudo o que se fizer para
ocupar os jovens e criar hábitos
saudáveis, é bom”, mas lembrou
que, no passado, “o Hóquei
Clube da Mealhada quis criar
um pólo da modalidade no
Luso, usufruindo o pavilhão e
tal não foi permitido pela Câ-
mara”. Sobre isso, Arminda Mar-
tins defendeu: “O Pavilhão do
Luso, tal como o Centro de Es-
tágios, é preferencialmente um
espaço para estar disponível
para a economia local, portanto,
não o podemos sobrecarregar”.

Guilherme Duarte, vice-pre-
sidente da Câmara, alertou tam-
bém para a análise dos espaços

e do que se pretende especifi-
camente, ao nível de regras.
“Neste momento, temos um
bom exemplo, o Andebol da
Casa do Povo da Vacariça. Estão
na fase final dos campeonatos
nacionais e não temos infra-es-
truturas, com as medidas cer-
tas, para lhes disponibilizar (ex-
ceptuando o Pavilhão Munici-
pal da Mealhada)”, declarou o
autarca.

“O que acontece é que não
podemos pedir ao Hóquei
Clube da Mealhada que todos
os dias tirem as tabelas para as
equipas de Andebol lá jogarem.
Não faz sentido para os clubes
e danifica o material”, defendeu
Arminda Martins.

A deliberação final será toma -
da por Rui Marqueiro, presi-
dente da autarquia, numa pró-
xima reunião, uma vez que es-
teve ausente na sessão de an-
teontem. |

Câmara discute cedência de
equipamentos desportivos
Mealhada Questão foi discutida na reunião de anteontem, com a maioria e a
oposição a darem “achegas”. Faltou o presidente para ser tomada uma decisão

D.R.

Executivo reuniu e debateu a cedência de equipamentos desportivos no concelho
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S. Bernardo recebe esta noite o Fafe para a Taça de Portugal
A repetição do jogo São Bernardo-AC Fafe, referente aos oitavos-de-final da Taça
de Portugal de Andebol, decorre esta noite, a partir das 21 horas, em Aveiro.
Quem vencer irá jogar, nos quartos-de-final da prova, no recinto do Madeira SAD.
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José Roque

Chegou ao fim, na tarde de do-
mingo, a primeira fase do Cam-
peonato da 1ª Divisão Feminina
em andebol, com destaque
para o Colégio de Gaia que ven-
ceu o Colégio João de Barros e
reforçou a liderança na prova. 

O jogo, disputado no Pombal,

teve duas partes diferentes. No
primeiro tempo, a partida foi
bastante equilibrada, com al-
gumas vantagens no marcador
para a equipa da casa, mas, nos
últimos três minutos antes do
intervalo, a equipa de Paula
Marisa assumiu a liderança do
marcador e foi para intervalo a
ganhar por 13-15. 

Na segunda parte, o Colégio
João de Barros já não conse-
guiu voltar a equilibrar o resul-

tado e o Colégio de Gaia man-
teve-se na frente do marcador
até ao final do jogo, que ganhou
por 23-30.

Com o terceiro lugar garan-
tido na classificação final, a for-
mação de Meirinhas vai agora
discutir o play-off de campeão
nacional com o CS Madeira à
melhor de três jogos.

Juve despede-se com vitória
Já a Juve Lis recebeu e ven-

ceu o Alavarium por 29-25.
Com a equipa aveirense já se-
gura no quarto posto, a equipa
de Leiria, que ainda lutava por
um lugar no play-off, conse-
guiu ganhar vantagem no mar-
cador ainda durante a primeira
parte e, ao intervalo, vencia por
14-11. 

A Juve Lis conseguiu man-
ter-se na frente do marcador
durante todo o segundo tempo
e vencer por 29-25, mas, apesar
da vitória, ficou afastada do
play-off de campeão.

Na fase de manutenção, a
equipa leiriense vai defrontar
Assomada, Passos Manuel e Al-
pendorada.|

João de Barros acaba fase
regular com derrota pesada
Andebol
Play-off
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Portugal-Turquia disputa-se amanhã em S. Pedro do Sul
A Selecção Nacional senior feminina de andebol defronta amanhã, no Pavilhão Munici-
pal de São Pedro do Sul, a congénere da Turquia, num encontro referente à fase de
apuramento para o Campeonato da Europa da modalidade, que decorrerá  na Suécia. 
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K PORT041ENFICA 
»GA-SE NA QUARTA-FERA 
As meias-finais do play-offdo Nacional de 
andebol começam a jogar-se na próxima 
quarta-feira, dia 16, no Dragão Caixa. 
Marcado para as 21 horas, o FC Porto recebe o 
Benfica, no jogo ide uma eliminatória a 
decidir à melhor de cinco partidas. O jogo 2, 
na Luz, será a 30 de março (20h30), e o 3 no 
dia 16 de abril, já depois da final-four da Taça 
de Portugal e dos trabalhos da seleção. -RA 
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A10Petro e Progresso definem liderança
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 09-03-2016

Meio: Sapo Online - Sapo Desporto Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=f23f23ca

 
09-03-2016 14:13
 
 Esta quarta-feira decorre a segunda jornada do campeonato de andebol angolano feminino.
 
 Petro de Luanda
 
 Por Angopsapodesporto@sapo.pt
 
 Petro de Luanda e Progresso do Sambizanga defrontam-se às 18 horas desta quarta-feira, no
Catetão, em partida de maior destaque da segunda jornada da fase regular do Campeonato Provincial
de Luanda de andebol sénior feminino.
 
 Os contendores totalizam dois pontos cada, com vantagem para o Progresso de maior saldo de golos,
após vitória expressiva sobre o ASA, por 30-17, na ronda inaugural do evento.
 
 As petrolíferas venceram na primeira jornada o 1º de Agosto, por 26-24.
 
 Para a mesma ronda, o 1º de Agosto defronta a Marinha de Guerra, no ex-R20, também às 18 horas.
O Atlético Sport Aviação - ASA descansa nesta jornada por força do calendário.
 
 Na competição masculina, o 1º de Agosto joga com a Marinha de Guerra, às 18 horas, no recinto do
Gama, enquanto o Petro recebe a formação do Exército, às 19:30 no campo do Catetão.
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Nair Almeida assume novas funções no 1º de Agosto
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 09-03-2016

Meio: Sapo Online - Sapo Desporto Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=d5151140

 
09-03-2016 00:02
 
 A jogadora terminou a carreira no passado dia 26 de fevereiro.
 
 Foto: @Angop
 
 Nair Almeida assume novas funções no 1º de Agosto
 
 Por SAPO Desporto c/Angopsapodesporto@sapo.pt
 
 Depois de ter terminado a sua carreira no passado dia 26 de fevereiro com a disputa da supertaça, a
ex-andebolista internacional Nair Almeida continuará vinculada ao 1º de Agosto como quadro
administrativo.
 
 Esta informação foi prestada durante uma entrevista à Angop, em Luanda, a propósito do fim de
carreira da jogadora, iniciada na sua terra natal pela Escolinha do Lobito.
 
 De acordo com a antiga jogadora da selecção nacional, faltou apenas alguns pormenores para esta
saber a área em que estará inserida.
 
 "Estou muito feliz por ter concretizado os meus grandes objectivos, terminando em grande a minha
actividade como jogadora profissional. Agradeço muito a direcção do clube por me ter dado esta
oportunidade para continuar ligada à modalidade, mas já numa outra área de actuação", declarou.
 
 No desafio de despedida, a 26 de Fevereiro, o 1º de Agosto derrotou o Petro de Luanda, por 21-20,
para a Supertaça, no pavilhão principal da Cidadela.
 
 Nair Almeida agradeceu também às suas companheiras de trabalho, que considera como "irmãs" pelo
longo tempo de convivência, bem como à Federação de Andebol, Comité Olímpico e o Ministério da
Juventude e Desportos pelo carinho que lhe foi dado ao longo da sua carreira e pela homenagem que
lhe foi feita.
 
 Também à Escolinha, ENANA, Petro de Luanda e Associações provinciais de Benguela e de Luanda
que contribuíram para os sucessos que obteve.
 
 Para além da Escolinha do Lobito e do 1º de Agosto, Nair passou também pela equipa da Empresa
Nacional de Exploração de Aeroportos e Navegação Área
 
 

Página 11



A12

Nem com Maradona se fez melhor em Nápoles
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 09-03-2016

Meio: Sábado Online

URL:http://www.sabado.pt/ultima_hora/detalhe/nem_com_maradona_se_fez_melhor_em_napoles.html

 
Nápoles só foi campeão (duas vezes) com El Pibe Por Record Quase 25 anos depois do último jogo
pelo Nápoles, Diego Maradona continua a ser um nome recordado com muita saudade pelos adeptos
napolitanos. Afinal, foi com o argentino que o clube da cidade situada aos pés do Vesúvio viveu os
seus melhores anos, conquistando os seus dois únicos títulos italianos (1986/87 e 1989/90) graças a
El Pibe. No entanto, nem então conseguiram um registo como o do conjunto agora liderado (em
campo) pelo também argentino Gonzalo Higuaín. Com 61 pontos à 28ª jornada - a três da líder
Juventus -, a turma orientada por Maurizio Sarri supera o máximo conseguido durante os tempos
áureos dos azzurri. Com Maradona, o melhor que o Nápoles fez foi chegar a igual fase do campeonato
com 60 pontos - isto fazendo a conversão para três pontos por vitória, pois até 1994/95 esta valia
apenas dois -, em 1987/88, curiosamente uma época em que os napolitanos nem conquistaram o
título, terminando em 2º lugar, a três pontos do campeão Milan. Agora, a equipa tem menos uma
derrota (e mais um empate) e só não tem o melhor ataque de sempre em igual número de jornadas
porque em 1957/58 o clube registava 59 golos marcados, mais um do que atualmente. Goleador
inspirado Um dos maiores responsáveis pelo notável trajeto esta época é, sem a menor dúvida,
Gonzalo Higuaín. O goleador argentino, que chegou a Nápoles no verão de 2013 - vindo do Real
Madrid, a troco de 40 milhões de euros -, atravessa a melhor fase da sua carreira. Aos 28 anos, o
antigo companheiro de Cristiano Ronaldo já leva 26 golos na Serie A, menos um do que o seu máximo
num campeonato (em 2009/10, ainda em Espanha). Com mais dez jornadas pela frente, o avançado
promete fazer muitos mais, numa liga em que apenas seis jogadores chegaram aos 30 golos numa
época - o sueco Gunnar Nordahl (Milan) foi o melhor, com 35 tiros certeiros em 1949/50. De qualquer
forma, a inspiração goleadora de Higuaín e a qualidade já demonstrada pela equipa de Sarri podem
não ser suficientes para devolver o scudetto ao Nápoles. É que a tetracampeã Juventus não desarma
e, para já, lidera com três pontos de vantagem.
 
 06:22 . Record
 
 

Página 12



A13

Andebol no sábado na Escola Passos Manuel
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 08-03-2016

Meio: Bola Online (A)

URL:http://www.abola.pt/nnh/ver.aspx?id=601411

 
A Escola Passos Manuel, em Lisboa, recebe no próximo sábado, dia 12 de março, a partir das 9.30
horas, os jogos de andebol das Olisipíadas. Com um total de 130 participantes, os jogos serão
abrilhantados pelas presenças dos `padrinhos' Ricardo Andorinho e Judite Paris, contando ainda com a
presença da Federação Portuguesa de Andebol. Destaque ainda para o lançamento do `Cartão
Branco', iniciativa do Plano Nacional de Ética no Desporto.
 
 08-03-2016
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ALAVARIUM                                  32

Treinador: Paulo Gomes.
Tiago Alves; Giovanni Arienzo (3), Raul
Simões (2), Marcelo Silva (3), Rui Hen-
riques (5), Ruben Valente (6) e Diogo
Vaia (10) - sete inicial - Gonçalo Matos,
Rodrigo Neto (2), Tiago Fernandes,
Mário Viegas, Manuel Antunes (1),
Jorge Crespo, Diogo Anastácio e José
Machado.

LAGOA                                               32

Treinador: Mário Almeida.
Fábio Pita; Iuri Rodrigues (4), Marcelo
Pegacho (4), Vítor Penteado (9), Diogo
Almeida (6), Ricardo Leitão (7) e Alexan-
dre Guerreiro - sete inicial - João
Gonçalves, Mário Miranda, Nuno
Soares (2), Axel Almeida, Leonardo
Mendes e Diogo Leite.

Pavilhão do Alavarium, em Aveiro.
Assistência: cerca de 50 espectadores.
Árbitros: Ruben Maia e André Nunes.
Ao intervalo: 13-15.

Sérgio Loureiro

O Alavarium não foi, no sábado
passado, além de um empate
na recepção ao Lagoa, em jogo
a contar para a segunda jornada
da 2.ª Fase do Grupo A - Zona 2

do Campeonato Nacional de
Juvenis.

A equipa orientada por Paulo
Gomes soma, até ao momento,
duas derrotas (frente ao Sisma-
ria, perdendo anteontem na
deslocação ao recinto do Fei-
rense) e apenas um empate,
facto que, antes de ombrear
com Benfica e Sporting, deixa a

equipa muito longe do objec-
tivo de passar à fase seguinte.
Um fraco pecúlio que demons-
tra a realidade de uma prova
em que quanto mais se avança,
mas complicado se torna repe-
tir façanhas (bem) feitas nas fa-
ses anteriores.

A formação aveirense teve,
nesta ronda, uma primeira par -

te de grande sofrimento, frente
a um Lagoa que chegou a Avei -
ro com a lição bem estudada.
Esteve mesmo em vantagem
por quatro golos (8-12), apro-
veitando inúmeros erros defen-
sivos do adversário, que, ainda
assim, conseguiu chegar ao
descanso com apenas dois go-
los de desvantagem.

A recuperação do Alavarium
era evidente. A equipa estava
num crescendo fantástico, con-
tando com o grande acerto de
Diogo Vaia na finalização. O
parcial favorável de 4-0 levou
a equipa da casa para a frente
do marcador (17-15) e a sensa-
ção de que o factor-casa pode-
ria ser bem aproveitado.

O Alavarium entusiasmou-se,
pelo que passou a cometer al-
gumas falhas atacantes. Disso
se aproveitou o Lagoa. O equi-
líbrio foi intenso e as jogadas
nos bancos, através dos des-
contos de tempo, serviam para
repor alguma ordem ao jogo.

No momento crucial, a for-
mação algarvia chegou aos dois
golos de vantagem (30-32) com
apenas um minuto para o final.
Paulo Gomes ordenou defesa
individual, a toda a largura do
campo, tendo Diogo Naia e Ma-
nuel Antunes, nesta fase, ano-
tado os dois golos que deram o
justo empate, num jogo que
teve uma arbitragem com ac-
tuação positiva. |

Andebol
Nacional de Juvenis

PAULO RAMOS

Alavarium acusa pressão
nesta fase decisiva
Crucial O empate caseiro diante do Lagoa é, até ao momento, o melhor resultado conquistado
pelos jovens aveirenses antes de medirem forças com os favoritos Benfica e Sporting

Manuel Antunes prepara-se para desferir um remate
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Quarteto
nas selecções
jovens

As Selecções Nacionais de Ju-
niores A e B Masculinas vão
estar concentradas em Guima-
rães, num estágio com quatro
dias de duração. Os Juniores A
vão preparar-se para disputar
a qualificação para o Campeo-
nato Europeu Sub/20, a decor-
rer de 8 a 10 de Abril, em Fafe.
Já os Juniores B, vão treinar
com vista à preparação para o
Torneio Scandibérico. na Sué-
cia, também nos dias 8, 9 e 10
de Abril.

O estágio tem início no dia
21 de Março e para a Selecção
de Juniores A foi convocado
Diogo Oliveira e Jenilson Mon-
teiro (ainda Júnior B), atletas
da Artística de Avanca. Já para
os trabalhos de Juniores B fo-
ram igualmente “eleitos” 16 jo-
gadores, entre eles Nuno Reis
(na foto), do Feirense e Alfredo
Torres, ainda Júnior C da Ar-
tística de Avanca. |

Andebol
Juniores A e B

D.R.
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Complexo vai receber a
grande festa do desporto
Lamego 11.ª edição dos Jogos Desportivos vai juntar mais de mil atletas
amadores que irão competir em 13 modalidades
A grande festa do desporto de
Lamego está de regresso com
a 11.ª edição dos Jogos Despor-
tivos, que vai ser disputada por
mais de mil atletas amadores,
jovens e menos jovens, que
vão competir, ao longo de qua-
tro meses, em 13 modalidades
distintas. 

Algumas competições vão
utilizar, pela primeira vez, as
instalações do renovado com-
plexo desportivo de Lamego.
Mas outros recintos também
vão receber esta prova histó-
rica: o centro multiusos, o Pa-
vilhão Álvaro Magalhães, o
complexo municipal de pisci-
nas, o Parque Isidoro Guedes
e outros espaços exteriores. A
competição vai estar ao rubro
até 9 de Junho, dia para o qual
já está marcada a cerimónia de
encerramento.

Praticar desporto
Organizados pela Câmara de

Lamego, com o apoio de várias
associações desportivas e clu-
bes da região, os Jogos Des-
portivos “querem incentivar os
lamecenses para que assu-
mam um papel activo no pro-

cesso de sensibilização e esti-
mulo à prática desportiva ao
longo da vida”, refere nota de
imprensa do município. 

Nesta edição, os quadros

competitivos decorrem entre
os meses de Março e Junho. 

Os XI Jogos Desportivos de
Lamego vão abranger as se-
guintes disciplinas: futebol 7,

andebol, atletismo, futsal, ténis
de mesa, natação, boccia, jogos
tradicionais, minigolfe, voleibol
2x2, BTT, orientação e “gincana
em bicicleta”. |

Jogos desportivos vão realizar-se ao longo dos próximos quatro meses
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Mais de mil
participantes na
festa do desporto
em Lamego
Jogos Desportivos | P9
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FC Barcelona participa no Torneio de Andebol Masters em Lisboa
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 08-03-2016

Meio: MultiDesportos Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=289514e3

 
Modalidades ColectivasAndebol FC Barcelona participa no Torneio de Andebol Masters em Lisboa
Decorre, nos próximos dias 12 e 13 de Março, o 1º Torneio Andebol Masters Esferantástica ACD / Boa-
Hora FC, no Pavilhão Fernando Tavares, em Lisboa. Por Carlos Pereira - 8 Março, 2016 5 0 Decorre,
nos próximos dias 12 e 13 de Março, o Primeiro Torneio Andebol Masters Esferantástica ACD/Boa-Hora
FC, no Pavilhão Fernando Tavares, em Lisboa, iniciativa que visa promover a prática do andebol de
veteranos no país. Além da Esferantástica ACD (Associação Cultural e Desportiva), equipa criada em
2012 especificamente para competições de veteranos, o Torneio Andebol Masters a prova contará
ainda com a presença das equipas de veteranos do FC Barcelona (Espanha), Vitória Futebol Clube,
Passos Manuel e Associação Desportiva Sanjoanense, que irão defrontar-se num esquema de todos
contra todos durante os dois dias do torneio, em jogos com a duração de 40 minutos. Organizado pela
Esferantástica ACD e pelo Boa-Hora FC (o clube que cede o seu pavilhão para este torneio e é casa
dos jogos da Esferantástica na condição de visitado), o torneio tem como objectivo a promoção da
actividade desportiva para antigos jogadores de andebol. "Sentimos muito orgulho por, ao fim de
quatro anos, conseguirmos organizar um torneio com equipas de outra esfera que não a nossa. Vamos
trazer uma equipa do Norte e tivemos a sorte de o Barcelona aceitar o nosso convite. O andebol corre-
nos no sangue e queremos transmitir não só essa sensação, como também continuar a dignificar a
modalidade", sublinha Ricardo Borges, presidente da Esferantástica ACD. "A Esferantástica é um clube
formado por antigos atletas de andebol, muitos deles até foram meus atletas! É um grupo de amigos
que também é nosso e que fez do Boa-Hora a sua casa. Para nós, organizar este torneio com eles é
óptimo, até porque nós próprios somos um clube de andebol. Espero que seja o primeiro de vários",
refere, por seu turno, José Ramos, presidente do Boa-Hora FC. Davide Amado, presidente da Junta de
Freguesia de Alcântara, que também apoia a iniciativa, elogiou a realização da prova. "É um torneio
com um conjunto de equipas de elevada qualidade, de onde destacamos a vinda do FC Barcelona,
uma das referências mundiais da modalidade. Este é mais um evento que vai de encontro aos
objectivos da Junta de fazer chegar o desporto a todos, e para o qual desejamos o melhor sucesso".
Entre outras entidades, o Torneio Andebol Masters Esferantástica/Boa-Hora FC conta com o apoio da
Federação de Andebol de Portugal (FAP) e da Associação de Andebol de Lisboa (AAL). Sobre a
Esferantástica ACD A Esferantástica ACD (Associação Cultural e Desportiva) nasceu em 2012, sendo
um clube de andebol federado no escalão de Veteranos/Masters e constituído, maioritariamente, por
antigos jogadores da modalidade, principalmente do Boa-Hora Futebol Clube e do Clube de Futebol 'Os
Belenenses'. Tem como sede o Pavilhão Fernando Tavares, do Boa-Hora FC, Lisboa, que também
serve de palco para os jogos realizados na condição de equipa visitada. Depois de em 2013 vencer a
Taça de Reconhecimento do Campeonato do Inatel, a Esferantástica sagrou-se, em 2013/2014,
campeã regional de Masters da Associação de Andebol de Lisboa, ficando em segundo lugar no
Campeonato Nacional de Veteranos. Em 2014/2015, a equipa ficou em segundo lugar no Campeonato
Regional de Masters da Associação de Andebol de Lisboa e irá agora participar, pelo terceiro ano
consecutivo, no Campeonato Nacional de Veteranos da Federação de Andebol de Portugal (FAP). Sobre
o Boa-Hora FC Entre 1913 e 1914, um grupo de rapazes do bairro da Boa Hora tinha o sonho de criar
um clube desportivo. Porém, o sonho apenas se tornou realidade a 13 de Julho de 1918, sob o nome
Boa-Hora Foot Ball Club. Apesar de em toda a sua história albergar outras modalidades desportivas, é
no Andebol que o Boa-Hora FC conta mais títulos regionais e nacionais, além de vários troféus
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portugueses e além-fronteiras (Espanha, França, Bélgica e Inglaterra). Na categoria de Séniores
masculinos participou, durante vários anos, no Campeonato Nacional da 1ª Divisão, onde tiveram
actuação de realce vários atletas, como Artur Ferreira, Frederico Adão, João Romana, Raúl Lopes,
Tobel e João Branco Lopes. Actualmente, o Boa-Hora FC mantém em actividade equipas de vários
escalões e disputa o Campeonato Nacional Séniores Masculinos da 2ª Divisão. TagsAndebol
MastersBoa-Hora FCEsferantástica ACDHandball Partilhar Facebook Twitter tweet
 
 8 Março, 2016
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O espírito de equipa e a
paixão pelo andebol das
meninas do  Colégio de
Gaia continuam a dar fru-
tos! As comandadas por
Paula Castro assegura-
ram, no passado sábado, o
primeiro lugar da Fase Re-
gular da 1ª Divisão Nacio-
nal, após terem recebido e
vencido o Juve Lis
(27-24).
“Esta classificação é re-
sultado do trabalho, em-
penho, dedicação e acima
de tudo do compromisso
das atletas para com o
grupo”, disse Fernando
Carvalho, uma das capitãs

do Colégio de Gaia, a par
de Helena Soares, que co-
nhecerá hoje a equipa que
defrontará no play off, ou
seja o oitavo classificado.
Para já, as gaienses estão
focadas na deslocação de
hoje, pelas 15h, ao pavi-
lhão do Colégio João Bar-
ros, segundo classificado.

“Pensamos jogo a jogo e
queremos terminar esta
fase com uma vitória”, fri-
sou a experiente atleta,
que aos 38 anos destaca,
entre risos: “Sou a mais
velha da equipa e talvez do
campeonato”.

‘UMA POR TODAS,
TODAS POR UMA’
Desengane-se quem
pensa que basta ter uma
boa equipa para chegar
longe no andebol em Por-
tugal, “sobretudo no fe-
minino”. Com uma
profissão e um filho de
seis anos, arranjar tempo
para treinar e jogar ao fim
de semana é difícil para

Fernanda Carvalho, mas
até nisso se vê que no Co-
légio de Gaia “lutamos
todas pelo mesmo, por-
que há um grande com-
promisso no grupo de
trabalho para atingirmos
os nossos objetivos”, lem-
brando que “também
temos mais atletas a tra-
balhar e outras a estudar”. 
Fernanda Carvalho subli-
nhou ainda outro dos as-
petos mais importantes
para os resultados apare-
cerem: “No Colégio de
Gaia temos várias atletas
jovens e fisicamente for-
tes, mas também temos
um grupo mais expe-
riente, no qual me incluo”.

Elas estão imparáveis!
ANDEBOL COLÉGIO DE GAIA GARANTIU PRIMEIRO LUGAR A UMA JORNADA DO FIM

Uma equipa talentosa que dá tudo em prol da equipa e do andebol

MÁRCIO FAUSTINO

Fernanda Carvalho

Página 20



  Tiragem: 10000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 17

  Cores: Cor

  Área: 6,99 x 5,49 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 63461700 05-03-2016

Pág. 27

ANDEBOL Colégio de Gaia 
assegura primeiro lugar

O Colégio de Gaia asse-
gurou, no passado sá-
bado, o primeiro lugar
da Fase Regular da 1ª
Divisão Nacional, após
ter recebido e vencido o
Juve Lis (27-24). A capi-
tão Fernanda Carvalho
(na foto) enalteceu a de-
dicação da equipa.

Página 21



A22

  Tiragem: 10000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 27

  Cores: Cor

  Área: 4,42 x 4,18 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 63461758 05-03-2016
FC Gaia recebe hoje
o CD São Bernardo

ANDEBOL. O conjunto do
FC Gaia recebe, hoje, às
18h30, a equipa do CD São
Bernardo, em encontro da
20ª jornada da 2ª divisão
nacional masculina, após a
vitória em Estarreja (21-26).
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 Luís Filipe Silva

o
Andebol Clube de 
Fafe reagiu em co-
municado à decisão 
do Conselho Técni-

co da Federação de An-
debol de Portugal em or-
denar a repetição do jogo 
dos oitavos de final da Ta-
ça de Portugal, frente ao 
S. Bernardo, que havia ter-
minado com um triunfo 
dos fafenses (37-38), após 
um duplo prolongamento.

A partida decorreu sem 

mesa para contabilização 
do marcador, facto que 
gerou alguma polémica 
no final da partida, teve 
um protesto do S. Ber-
nardo, ao qual a Federa-
ção atendeu, o que mo-
tivou fortes críticas por 
parte do AC Fafe, que vai 
ter de repetir o jogo no 
próximo dia 9 de março.

«Foi com enorme per-
plexidade que constata-
mos que esse Conselho 
decidiu considerar o pro-
testo do CD S. Bernardo 

nar a repetição da partida 
simplesmente não existiu.

«Estamos crentes que 
não foram pressões exó-
genas ao processo que 
determinaram a decisão, 
mas somente a incom-
petência desse Conselho 
acerca das regras de jogo 
de andebol.

Evoca esse Conselho a 
regra 9.2 para a tomada de 
decisão de considerar "er-
ro técnico" da equipa de 
arbitragem. Ora, a equipa 
de arbitragem não anulou 
golo nenhum, pelo que cai 
por terra a argumentação 
falaciosa que, na falta de 
outros argumentos, mais 
não visa do que dar sus-
tentação à decisão toma-
da», lê-se.

«Conselho Técnico
faz tábua rasa
das regras do jogo»
No comunicado, o AC Fa-
fe acusa ainda o Conselho 
Técnico da FAP de «fazer 
tábua rasa das regras do 
jogo, nomeadamente da 
regra 18:8 ("ambos os árbi-

Direção do AC Fafe reagiu à decisão da FAP em mandar repetir o jogo da Taça de Portugal frente ao S. Bernardo

«Conselho Técnico assinou uma das páginas 
mais negras de que há memória no andebol»

procedente, mandando 
repetir o jogo. Com esta 
decisão e com os funda-
mentos invocados, esse 
Conselho Técnico assi-
nou uma das páginas mais 
negras de que há memó-
ria no andebol nacional, 
abrindo um preceden-
te perigoso em decisões 
futuras», diz o comuni-
cado do AC Fafe. Os res-
ponsáveis do clube fafense 
prosseguem alegando que 
o erro técnico que o con-
selho sustenta para orde-

AC  Fafe venceu mas terá de repetir o jogo, que se vai realizar no próximo dia 9

tros são responsáveis pela 
contagem dos golos. Tam-
bém anotam as advertên-
cias, exclusões e desquali-
ficações") e ainda a regra 
17:9 ("Ambos os árbitros 
são responsáveis por con-
trolar o tempo de jogo. Se 
há qualquer dúvida sobre 
a exatidão da cronometra-
gem, os árbitros tomam 
uma decisão conjunta»).

Como tal, o ACF ques-
tiona: «Quantos protes-
tos  baseados em prova 
documental obtida atra-
vés do video, tiveram de-
cisão semelhante? Se nes-
te jogo houvesse delegado 
FAP e este apoiasse a de-
cisão dos árbitros, iria o 
Conselho tomar a mes-
ma decisão? Quais os cri-
térios de admissibilidade 
das filmagens, para que se 
possa efetuar um protes-
to baseado em prova do-
cumental obtida através 
das mesmas?

Está a FAP em condi-
ções de garantir a filma-
gem de todos os jogos, por 
forma a colocar todas as 

equipas em igualdade?».
A direção do AC Fafe 

considera ainda que «ad-
mitir uma filmagem da 
Andebol TV e do próprio 
clube interessado abre um 
precedente para outros 
protestos baseados em 
imagens, apontando even-
tuais erros dos árbitros 
em casos, como na situa-
ção em apreço, não exis-
te erro técnico».

Para o clube, «esta 
decisão vem em senti-
do contrário do que é a 
prática habitual» e deu 
como exemplo o su-
cedido no Europeu da 
Polónia, onde os factos 
polémicos ocorridos no 
Alemanha-Noruega «fo-
ram todos considerados 
improcedentes pela EHF. 
«Curiosamente a pessoa 
responsável da EHF nes-
se campeonato é o mes-
mo (Rui Coelho),  que no 
nosso país admite que as 
imagens sejam conside-
radas como prova pa-
ra avaliar as decisões da 
equipa de arbitragem».

D
M
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O Pavilhão Municipal de S. Pe-
dro do Sul vai ser palco do jogo 
de apuramento, para o Campeo-
nato da Europa de Andebol Sé-
nior Feminino.
O jogo está marcado para o pró-
ximo dia 10, pelas 20h00, e vai 
opor as seleções de Portugal e da 
Turquia. 
A partida vai ter transmissão te-
levisiva em direto n’A Bola TV.

  ANDEBOL
SÃO PEDRO DO SUL 
RECEBE CAMPEONATO 
DA EUROPA
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Cister Sport de Alcobaça recebe 
Madeira SAD 

A atual formação da equipa feminina do Meter Sport de Alcobaça começou a trabalhar junta em 2015 

No próximo dia 4 de março, sex-
ta-feira, pelas 21h00, realiza-se 
no pavilhão D. Pedro I em Alco-
baça, um jogo de Andebol rela-
tivo aos 1/8 de final da Taça de 
Portugal Multicare em Seniores 
Femininos, entre a equipa local 
do Cister Sport de Alcobaça e 
a equipa visitante do Madeira 
SAD, atual detentor do troféu e 
uma das potências nacionais na 
modalidade. 

Para Abel Ferreira, treinador 
da equipa sénior feminina no 
clube alcobacense há 12 anos, 
"não é todos os dias que temos 
a oportunidade de ver equipas 
deste gabarito a jogar em Alco-
baça e muito menos a jogar com 
equipas de Alcobaça". "A equipa 
feminina de Alcobaça está sem-
pre preparada, mas temos uma 
realidade diferente daquilo que 
vamos encontrar", reconhece o  

treinador. Para as atletas alcoba-
censes, segundo Maria Menezes, 
23 anos, esta "é uma oportuni-
dade para evoluirmos enquanto 
equipa uma vez que estamos a 
jogar na divisão". "As pessoas 
devem-nos ajudar e dar apoio, 
assistindo ao jogo, que é um jogo 
muito importante e que só acon-
tece uma vez na vida", acrescen-
ta Cecília Sousa, 31 anos. 
SARA SUSANO 

Página 25



A26

  Tiragem: 4400

  País: Portugal

  Period.: Quinzenal

  Âmbito: Regional

  Pág: 17

  Cores: Preto e Branco

  Área: 10,41 x 9,46 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 63449790 03-03-2016

Nazaré cup mobiliza 1200 participantes 
nacionais e internacionais 

ANDESOL. Realiza-se de 20 a 24 
de março, a 292  Edição do Naza-
ré Cup, o Torneio Internacional 
de Andebol Jovem, Dr. Fernando 
Soares, que irá decorrer nos pa-
vilhões desportivos do concelho 
e que contará com a presença 
de cerca de 1200 participantes, 
esta que é uma das mais concei-
tuadas provas de desporto reali-
zadas no país, com vários clubes 
nacionais e estrangeiros. 
Com quase três décadas, o Naza-
ré Cup realiza-se durante as fé-
rias escolares da Páscoa, sempre 
com a participação de equipas 
pertencentes a clubes, escolas e 

seleções, nos escalões de minis, 
infantis, iniciados, juvenis e ju-
niores, nas categorias de mas-
culinos e femininos. O torneio é 
uma coorganização da Câmara 
da Nazaré com a Associação do 
Externato D. Fuas Roupinho, e o 
apoio de várias entidades. 
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sábado, em 
PiCassinos

SIR oRGanIza 
feStIval
de SopaS

O Pavilhão de Picassi-
nos será palco este sába-
do, 5 de março, a partir 
das 19h30, do VII Festi-
val de Sopas da SIR 1º de 
Maio, numa organização 
da sua secção de ande-
bol. Em prova vão estar 
mais de quatro dezenas 
de sopas, além de bifa-
nas, doces variados, lico-
res, aguardente, filhoses e 
café d’avó. ß
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andebol

seniores masculinos da sir 1º maio 
disPutam Jogo de aPuramento Para 2ª fase

No último sábado, os seniores mascu-
linos da SIR de 1º Maio receberam os 3A 
de Almeirim, num encontro que estava em 
causa o apuramento para a 2ª fase do 
campeonato.

A SIR 1º de Maio apresentava-se fa-
vorita e o jogo revelou-se um autêntico 
passeio da equipa local, tal a diferença 
entre a  SIR 1º Maio e 3A Almeirim. De 
tal modo que nos primeiros minutos de 
jogo ficou praticamente sentenciada com 
um parcial de 7-1, chegando ao interva-
lo com o resultado de 13-6 e com todo 
o plantel já praticamente rodado. A 2ª 
parte foi mais do mesmo com o resultado 
final de 33-16.

No próximo sábado, em Vendas de 
Azeitão (Setúbal), irá realizar-se o jogo 
final, com a equipa de Serpa, que irá 
apurar a última vaga para a 2ª fase do 
campenato nacional da 3ª divisão, num 
jogo bastante difícil, em que se deseja 
que a equipa marinhense consiga o tão 
almejado triunfo.

 Ò seniores feMininAs gAnHAM forA 

e estão nA frente dA ClAssifiCAção

Em jogo da 2ª jornada as seniores fe-
mininas foram até Sandim (Gaia) defron-
tar o Modicus, num jogo marcado mais 

pelo desejo do que pela inspiração. A SIR 
1º de Maio precisou de 20 minutos para 
alcançar o terceiro golo com o marcador 
de 6-3 favorável à equipa da casa. Na  
reta final da 1ª parte as atletas marinhen-
ses conseguiram assentar o seu jogo, dar 
a volta ao resultado e ao intervalo ven-
ciam por 1 (11-12).

No segundo tempo continuou a difi-
culdade de concretização num jogo que 
teve a nota positiva na incerteza do resul-
tado que a cinco minutos do fim estava 
em aberto com 18-19. Só na parte final 
fomos mais fortes garantindo uma vitória 
difícil mas justa por 20-22.

A equipa de juvenis recebeu e venceu  
a formação da Associação 20km de Al-
meirim. Num jogo nem sempre bem joga-
do, a SIR assumiu a liderança da partida 
chegando ao intervalo a vencer 16-14. 
À semelhança da primeira parte a segun-
da também se caracterizou por bastantes 
falhas técnicas por parte de ambas as 
equipas acabando a SIR por vencer pela 
margem mínima 29-28.

 Ò juniores perdeM eM CAsA

Para a segunda fase do campeonato 
nacional as juniores femininas recebe-
ram a Juventude do Lis e após um início 

com liderança alternada as visitantes 
fugiram no marcador e chegaram ao 
intervalo com vantagem de 12-8. No iní-
cio do segundo tempo a SIR 1º de Maio 
conseguiu reduzir várias vezes a diferen-
ça até aos 2 golos com 13-15 aos 45 
minutos de jogo. Seguiram-se 15 minutos 
infernais com um parcial de 3-10.

Por sua vez os rapazes para a se-
gunda fase do campeonato nacional da 
2ª divisão não começaram bem. Na 1ª 
jornada receberam o Lagoa, um dos fa-
voritos à subida de divisão. A 1ª parte 
foi equilibrada com vantagem para a 
equipa visitante que atingiu o intervalo 
pela escassa margem de 12-14. Adivi-
nhava-se uma 2ª parte difícil, o que veio 
a acontecer. A SIR começou mal, a per-
der por 5-0 e quando se equilibrou já foi 
tarde, não recuperando mais a desvan-
tagem de 8 a 10 golos. O mau início da 
2ª parte ditou o resultado de 25-33 com 
que acabou o jogo. 

 Ò jogos do próxiMo fiM de seMAnA

No sábado destaque para a rece-
ção, às 16h, das seniores ao Académi-
co do Porto, ainda invicto, sendo que 
antes, às 14h, a SIR 1º de Maio defron-
ta o Alcanena em infantis femininas. ß
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Andebol: Minis abrilhantam 
5° aniversário da seccão da ACV 

O departamento de andebol da Associação Cultural de Vermoim (ACV) 
cumpriu, na passada sexta-feira, o 52  aniversário. Num projeto que 
contou com o apoio da Associação de Andebol de Braga e da Câmara 
Municipal de Famalicão, a coletividade famalicense permitiu aos jo-
vens amantes dar os primeiros passos na modalidade. 

Em nota à imprensa, a direção agradece "a todos quantos passa-
ram pelo clube, a todos quanto cá estão e a todos quantos por cá pas-
sarão". 

Imbuída no espírito de festa, a equipa de Minis quis oferecer uma 
prenda aos responsáveis do clube e realizou uma prestação positiva 
na prova em que competiu com o ABC/Manabola, CCR Fermentões e 
Maiastars. A equipa da ACV venceu duas partidas, tendo apenas sido 
batida pela formação maiata. 
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Empate no derbi de Andebol 
> Um derbi é um derbi, 

seja em que modalidade 
for. Este foi mais um em 
que antes de mais se deve 
realçar o respeito que 
todos os intervenientes 
tiveram para com os seus 
adversários. Com  o Pavi-
lhão Municipal Arquitecto  

Fernando Távora comple-
tamente cheio, o que é de 
saudar, foi bonito de se ver 
o entusiasmo como cada 
um festejava um golo da 
sua equipa preferida. 

O jogo chegou ao inter-
valo com o resultado em 
14-15 a favor do Xico que  

se justificava. Na segun-
da parte o Fermentões 
entrou melhor, optando 
por trabalhar melhor a or-
ganização ofensiva, o que 
viria a dar os frutos que 
concerteza ambicionava. 
Recuperou no resultado e 
até ultrapassou o Xico no  

marcador pela primeira 
vez no encontro aos 17-16. 
Até final o resultado foi co-
mandado alternadamente 
por uma e outra equipa. 
Jamais se verificou o re-
sultado com mais de um 
golo de diferença. O resul-
tado de 25-25 é justo pelo  

que o Xico Andebol fez 
na primeira parte, tendo 
sido claramente superior 
ao Fermentões, e pelo que 
a equipa da casa fez na 
segunda 
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Resultados:
Nacionais/Femininos/Juvenis – Associação Assomada-ARE Porto Alto.
Iniciados – Juve Lis-SIM Porto Salvo, 22-20.

andEbol

1.º Dezembro supera Setúbal

Enquanto o CF Sassoeiros, que integra a “Zona 2” da segun-
da fase do nacional da 3.ª divisão, espera pelo sorteio que 
vai ditar o calendário de jogos com início a 12 de março e 

que termina a 28 de maio, seguindo-se a fase final do título e 
subida à divisão, na secundária o GM 1.º de Dezembro conseguiu 
no passado sábado uma vitória importante em Queijas sobre o Vitória de Setúbal, por 35-28, 
que aliada aos resultados dos seus adversários diretos deixa mais firme a 10.ª posição que 
ocupa na tabela, lugar que pode reforçar caso regresse no próximo sábado de Loures com os 
três pontos na partida com o Sportivo local.
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Minis e seniores do Póvoa 
Andebol derrotam adversários
Os escalões de minis e seniores 
venceram no passado fim de se-
mana o F.C. Gaia e o Santo Tirso, 
respetivamente. A mesma equipa 
sénior perdeu com o Póvoa de la-
nhoso, no cumprimento de um jogo 
em atraso, terminando a fase regu-
lar em 10º lugar, entre 14 equipas, 
no ano de estreia neste escalão do 
clube poveiro.

No próximo fim de semana os 
jogos prosseguem. Sábado, às 
15h30, os infantis do Póvoa Ande-
bol recebem o leça, no pavilhão da 
Escola de Beiriz. Às 18h a equipa 
de juvenis desloca-se ao pavilhão 
do Colégio Universal. Para domingo 
estão marcadas as partidas entre 
minis, frente ao Águas Santas, às 
9h30, e iniciados no ISMAI, às 12h.

Equipa de minis

Página 32



A33

  Tiragem: 800

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 4

  Cores: Preto e Branco

  Área: 22,81 x 7,13 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 63428444 01-03-2016

Sporting da Horta começa segunda fase do Campeonato com o pé esquerdo 

Equipa faialense perdeu frente ao Delta/Belenenses 

O Sporting da Horta começou a dis-
puta da segunda fase do Campeonato 
Fidelidade Andebol 1 com o pé es-
querdo ao sofrer uma derrota frente 
ao Delta/Belenenses por 26-24, num 
jogo a contar para a primeira jornada 
do Grupo B. 

A primeira metade do encontro, 
que decorreu sábado no Pavilhão 
Acácio Rosa, até foi favorável para  

o Sporting da Horta já que a equipa 
foi para intervalo a vencer por 13-18. 

Apesar da vantagem que a forma-
ção orientada por Filipe Duque tra-
zia da primeira parte, o rumo do jogo 
inverteu-se e a equipa continental 
conseguiu mesmo terminar a parti-
da a vencer o Sporting da Horta por 
26-24. 

Perante esta derrota, mesmo que  

pouco significativa dada a diferen-
ça de apenas dois golos, o Sporting 
da Horta ocupa, por agora, a última 
posição do Grupo B com 16 pontos. 

Terminada a primeira jornada do 
Grupo B do Campeonato Fidelidade 
Andebol 1, o ADA Maia/ISIVIA1 vai 
à frente com 20 pontos, seguido pe-
lo Delta/Belenenses com 18 pontos. 

O AC Fafe encontra-se em tercei- 

ro com 16 pontos, os mesmos que a 
equipa faialense que está em último 
lugar. 

Para a equipa da Eduardo Bulcão 
é importante regressar às vitórias já 
que, no final da ronda de seis jogos a 
serem disputados pelas equipas do 
Grupo B, as últimas duas equipas da 
tabela enfrentarão a despromoção.■ 

5.5. 
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