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ANDEBOL
| Redacção | 

O passado fim-de-semana foi re-
pleto de vitórias para o Andebol
da Associação Académica Didá-
xis – A2D. 

As iniciadas deslocaram-se a
casa do vizinho AC Vermoim
para o duelo famalicense, garan-
tindo triunfo por 14-11 num jogo
que contou com a presença de
muito público nas bancadas. No
final da primeira parte a equipa
da Didáxis já se encontrava na
frente do marcador por 5 golos,
no entanto fruto de uma segunda
parte de menor acerto ofensivo,
o AC Vermoim aproximou-se do
marcador e manteve espectativa

quanto ao resultado final. Ac-
tualmente as iniciadas seguem
no segundo lugar do campeona-
to.

As juvenis receberam o AC Fa-

fe e mostraram querer esquecer
as derrotas sofridas nas duas jor-
nadas anteriores. A equipa en-
trou muito forte na defesa e con-
seguiu rapidamente assumir o

comando no marcador por nú-
meros confortáveis.

No final da primeira parte a
AA Didáxis já vencia por 16-3.
Na segunda parte surgir um na-
tural relaxamento da equipa da
casa e uma tentativa de recupe-
ração do adversário, no entanto a
AA Didáxis soube sempre man-
ter uma distância no marcador

para terminar o jogo sem sobres-
saltos. O resultado final foi de
21-12, tendo para isso contribuí-
do a prestação da atleta Filipa
Aves com 7 golos marcados. 

As juniores, deram início ao
campeonato nacional com a des-
locação a Braga para defronta-
rem o ABC/ Manabola. Foi um
jogo de sentido único, onde cedo
se percebeu que a AA Didáxis
possuía argumentos para levar
de vencida a equipa adversária.
No final da primeira parte já o
marcador era favorável à Didá-
xis por 18-6. Na 2ª parte a mar-
cha do marcador seguiu favorá-
vel às atletas de Riba de Ave que
terminaram com uma vitória por
38-9. 

Andebol Feminino

Didáxis com pleno de vitórias nos escalões de formação

DR

Equipa de juniores da Didáxis

A equipa de juniores
femininas iniciou o
campeonato com uma
vitória folgada sobre o
ABC/Manabola, 
triufando por 38-9.
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Artística
derrotada
pelo ABC

A Artística de Avanca, em jogo
da 13.ª jornada da 1.ª Divisão,
recebeu o ABC na última quar -
ta-feira à noite e não conseguiu
surpreender a formação braca-
rense, que venceu com facili-
dade, por 34-22, depois de ter
chegado ao intervalo com cinco
golos à maior (19-14). 

Sem o reforço cubano Pedro
Veitia, o seu compatriota Victor
Alvarez, Miguel Batista e Diogo
Oliveira foram os mais efectivos
no ataque, com quatro golos
cada. No ABC, sobressaiu To-
más Albuquerque (dez golos).|

RESULTADOS

AC Fafe-Benfica                               22-26*
Artística Avanca-ABC                 22-34*
Madeira SAD-FC Porto          26-27**
*Jogos em atraso da 13.ª jornada
*Jogo antecipado da 14.ª jornada
                                               J      V    E     D   GM-GS     P
FC Porto                   14   14    0      0  446-32742
Sporting                    13   11    0      2  438-31735
Benfica                       13   11    0      2  382-31935
Madeira SAD       14       8    1      5  390-36831
ABC                              12       9    0      3  376-34230
Águas Santas       13       7    0      6  354-36127
Artística Avanca13       5    0      8  306-35023
Passos Manuel   13       3    1      9  319-37320
Sp. Horta                  13       3    1      9  312-37320
ISMAI                          13       2    1   10  340-39118
AC Fafe                     13       1    2   10  321-38817
Belenenses            12       1    0   11  263-33814
Próxima Jornada
ISMAI-AC Fafe, Madeira SAD-FC
Porto, Sp. Horta-Águas Santas,
Sporting-Artística Avanca, Ben-
fica-Belenenses e ABC-Passos
Manuel.

Andebol
1.ª Divisão Nacional
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Decorreu na passada sexta-
-feira, em Mira de Aire, a assi-
natura de um protocolo que
tem como objectivo promover
o regresso do andebol a Mira
de Aire. Relembramos que,
num passado recente, o ande-
bol teve prática regular nesta
localidade, inclusive com es-
calão de seniores.

Esta tentativa de retoma in-
sere-se naquilo que a direcção
da Federação de Andebol de
Portugal (FAP) aponta como a
segunda parte do projecto de
fomento e desenvolvimento da
modalidade. Este projecto teve
como desígnio inicial a im-
plantação da modalidade onde
esta nunca teve uma prática

regular e tem agora como alvo
a procura de anteriores ou no-
vos interlocutores para recu-
perar o andebol através de raí-
zes do passado. 

O Mirense Andebol Clube,
um dos signatários com
acordo firmado pela mão do
seu presidente Saúl Berudis, é
o interlocutor da FAP neste
projecto. As duas centenas de
jovens do 1.º ciclo presentes no
evento tiveram oportunidade
de desenvolver actividades re-
lacionadas com a aprendiza-
gem da modalidade. De referir
que o período de actividade fí-
sica exigido pelo currículo es-
colar será assegurado pelo Mi-
rense Andebol Clube, através
da prática de atividades des-
portivas relacionadas com o
andebol.|

Federação quer andebol
de volta a Mira de Aire
Andebol
1.ª Div. Nacional
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A ADA Colégio João de Barros
(CJB) regressa aos jogos este
sábado, às 20h00, em Leiria,
diante da Juve Lis em encontro
da 12.ª jornada do campeonato
Multicare 1.ª Divisão feminina.

Depois dum interregno de
um mês sem partidas devido à
participação da equipa de an-
debol de praia 100 Ondas/N.
Belchior na Taça dos Cam-
peões Europeus de andebol de
praia nas Canárias que levou
ao adiamento de dois jogos e
ainda outros tantos devido à
participação nas provas euro-
peias de adversários da equipa

sénior da ADA Colégio João de
Barros, a formação de Meiri-
nhas regressa para a terceira
edição do dérbi leiriense esta
temporada, com os dois pri-
meiros a serem favoráveis ao
CJB: na primeira jornada deste
campeonato, a 12 de Setembro,
nas Meirinhas, vitória por 30-
-20 e a 13 de Outubro por oca-
sião da ronda inaugural da Taça
de Honra da Associação de An-
debol de Leiria por 31-22, em
Leiria.

Refira-se ainda que a ADA
Colégio João de Barros venceu
de forma consecutiva os últi-
mos 11 jogos perante a Juve Lis,
num dérbi leiriense que pro-
mete casa cheia.|

João de Barros e Juve Lis
disputam dérbi
Andebol
1.ª Div. Nacional
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Andebol: iniciados

Atletas do ABC e Vermoim
na seleção nacional
Os andebolistas Nuno Brito (ABC) e Diogo Sil-
va (FC Vermoim) são dois dos convocados para 
a seleção nacional de iniciados em andebol, ten-
do em vista o estágio e o torneio a realizar entre 
17 e 20 do corrente.

O torneio internacional Avilés realiza-se nas 
Astúrias, de 18 a 20 de dezembro. A seleção na-
cional de juniores C masculinos concentra-se de 
17 a 20 de dezembro, para disputar a primeira 
prova oficial desta época. 

Os inicados de Portugal vão realizar um curto 
estágio no Colégio de Gaia, antes da viagem até 
às Astúrias, onde vão participar no Torneio In-
ternacional Avilés. Atletas e equipa técnica con-
centram-se no Colégio de Gaia pelas 11h00 de 
dia 17 de dezembro. A equipa é orientada pelo 
treinador Nuno Santos.
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DEFESAS 

Alfredo Quintana defendeu 
103 remates e sofreu 141 
golos nos 14 jogos do 
campeonato, tendo uma 
eficácia de 43%, número 
que faz dele o mais 
importante dos 
guarda-redes 

AO NUNO ROQUE 
50 VOLTA EM 2016 
Nuno Roque está lesionado 
e vai ficar parado, em 
recuperação, nas próximas 
semanas. O central, que já 
não jogou em Viseu, contra o 
ISMAI, nem no Funchal, 
com o Madeira SAD, só 
deverá voltar à competição 
no próximo ano, sendo que o 
Campeonato Nacional pára 
a 20 de dezembro (FC Porto-
Sporting) e só regressa a 16 
de janeiro (Benfica-FC 
Porto). —R.G. 

ANDEBOL Alfredo Quintana é guarda-redes do FC Porto, mas marcou 
por duas vezes ao Madeira SAD e ainda teve 49% de eficácia a defender 

"FORAM DOIS GOLOS 
BEM IMPORTANTES" 
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"Claro que 
gostava de 
jogar 
noutros 
campeona-
tos e tenho 
tido 
propostas, 
mas para já 
quero ficar 
no FC Porto, 
que é um 
clube muito 
marcante" 

"Quase 
todos os 
jogadores 
que estão 
fora 
passaram 
pelo FC 
Porto: o 
Tiago 
Rocha, o 
Wilson, o 
Mota, o 
Ferraz... E 
isso não é 
por acaso" 

E 
Alfredo 

o QuIntana 
E Guarda-redes 

do FC Porto 
Q 

"Nunca pensei ter tanto sucesso" 
O primeiro jogo de Quintana em Portugal foi no dia 26 
de março de 2011, frente ao Sporting da Horta, em 
Anreade (Resende), com uma vitória por 34-28. De lá 
para cá, o guardião luso-cubano conquistou cinco 
campeonatos e uma Supertaça. "Nunca pensei ter o 
sucesso que estou a ter, nunca pensei que ia mudar tanto 
a minha vida, é uma aposta ganha", reagiu Quintana, 
recordando: "Fui indicado por um amigo (Rafael Capote) 
e, depois, o professor Magalhães foi ver-me ao Ibero-
americano e felizmente gostou." 

As redes dos dragões têm 
estado bem guardadas, seja 
coma baliza entregue a 
Hugo Laurentino, seja a 
Alfredo Quintana. No 
Funchal, a atuação decisiva 
foi do luso-cubano, com 
um pormenor inédito 

Rui GUIMARÃES 
***Alfredo Quintana voltou 
a ser decisivo numa vitória do 
FC Porto. Foi anteontem, no 
Funchal, frente ao Madeira 
SAD, mas desta vez não apenas 
pelas defesas (21, com 49% de 
eficácia), uma vez que tam-
bém marcou dois golos. "Foi 
importante pela posição em 
que estávamos e porque per-
cebemos que podíamos perder 
pontos na Madeira", admitiu 
o guarda-redes a O JOGO, ga-
rantindo que a equipa "sabia 
que seria difícil conquistar os 
três pontos", embora não es-
perasse "que fosse assim tão, 
tão dificil". "Eles estão a jogar 
muito bem, foi o jogo mais di-
ficil que o FC Porto teve este 
ano, sem dúvida", acrescen-
tou. 

Apesar de uma exibição mui-
to boa, houve dois momentos 
em que Quintana se destacou 
especialmente. Primeiro, 
os golos que apontou: "Já 
tinha marcado dois go-
los numjogo e foi aqui, 
na Seleção, quando fi-
zemos uns jogos de pre-
paração com a Bósnia, mas de 
forma oficial nunca; foi a pri-
meira vez e foram logo dois go-
los bem importantes." De-
pois, duas defesas consecuti-
vas, a um livre de sete metros 
e à respetiva recarga. "Não vou 
dizer que foi sorte, porque não 
foi. É muito tempo de traba-
lho e análise de jogos, de vários 
jogos, de ver para onde os ad-
versários rematam, para que 
lado atiram nesta ou naquela 
situação", justificou o cubano, 
explicando como teve capaci-
dade de reação para travara re-
carga: "Depois da defesa não 
fiquei numa postura confortá- 

vel; em milésimos de segundo 
tive de analisar para onde iria 
o remate. Ninguém repete o 
remate, ninguém volta a re-
matar para onde falhou, e eu 
calculei que ele [n.d.r.: Nélson 
Pina] não o ia fazer também. O 
sete metros foi a meia altura à 
esquerda, e a recarga a meia al-
tura para a direita." 

E o que'sabe melhor: marcar 
golos ou evitá-los? "Senti-me 
feliz por ter marcado aqueles 
dois golos, mas senti-me mui-
to melhor quando defendi o li- 

vre de sete metros e a recarga", 
respondeu Quintana. 

Amanhã, os dragões voltam 
a jogar, com o Vojvodina, e 
apontando a outro objetivo. 
"Estamos a ter um papel ex-
traordinário na Ligados Cam-
peões. É apenas a segundavez 
que o FC Porto a disputa, ga-
nhámos todos os jogos em 
casa, dois fora, e ainda estamos 
na luta. Claro que já não de-
pendemos de nós, mas esta-
mos na luta", lembrou o guar-
da-redes de 27 anos. 

• 

Envergadura: natural de Havana, o guarda-redes 
cubano mede 2,01 metros e pesa 92 quilos 

Quintana chegou em 2011 e 
tem, cinco campeonatos e uma Supertaça 

Alfredo Quintana tem sido o melhor guarda-redes do campeonato nacional 
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Clube Kairós - Inclusão 
Social pelo Desporto 

Crianças e jovens do Clube K -Voleibol 

BTT na Quinta do Priôlo 

Movimento Kairós 
COORDENAÇÃO KAIRÕS I RITA FREIRE, ISABEL FERNANDES E JOÃO PIMENTEL 

O Clube K promove o seu 
trabalho acreditando que 
a prática desportiva é um 
dos veículos para a 
inclusão social 
de crianças e jovens 

O Clube K possibilita, por ano, a 
prática desportiva a cerca de 300 
crianças e jovens de ambos os se-
xos, nas várias modalidades, con-
tribuindo para o seu desenvolvi-
mento pessoal e social com vista a 
formar cidadãos mais ativos e par-
ticipativos nacomuniclad  e onde es-
tão inseridos. Por ano ingressam no 
clube cerca de 50 crianças que vão 
permanecendo e passando pelos 
diferentes escalões etários, tendo 
intervindo desde 2012 num total 
de 700 crianças e jovens. 

Fazendo parte do movimento 
Kairós promove, em parceria com  

a sua cooperativa, o trabalho em 
prol do desenvolvimento integral 
da criança e jovem, acreditando 
que a prática desportiva é um dos 
veículos mais importantes dos per-
cursos de inclusão social. No Clu-
be são trabalhadas três vertentes 
fundamentais: a lúdica, a forma-
tiva e a competitiva. A prática des-
portiva fomenta a interação e 
igualdade dos praticantes num es-
pírito de interajuda constante. O 
papel do desporto nos mais novos 
é essencial, promovendo a aquisi-
ção de competências psicossociais 
e o conhecimento de si próprio e 
de interação com os outros. E tam-
bém um elemento potenciador da 
manutenção dos alunos no meio 
escolar e de prevenção de proble-
mas de saúde. 

A dimensão lúdica e o espírito 
de grupo criados pela prática des-
portivafazem criarlaços de ami-
zade e de cooperação muito im-
portantes junto dos mais novos.  

Valorizam-se as capacidades fí-
sicas, psicológicas, de relação, as-
sim como, o auto-controlo, a acei-
tação das regras, o respeito pelo 
outro, a responsabilidade, a ami-
zade, o desenvolvimento da per-
sonalidade, da tolerância e da in-
tegração. O Clube Kairós tem em 
funcionamento os departamen-
tos de voleibol, de Ténis e de Des-
porto Aventura (BTT e Escalada). 
No voleibol, o Clube é composto 
por 15 equipas, que vão desde os 
escalões de mini-voleibol até aos 
seniores, masculinos e femininos. 
No Ténis tem a funcionar cinco 
núcleos de escolinhas onde se es-
pera em breve vir a atingir bons 
resultados. No departamento de 
Desporto Aventura, onde se pri-
vilegia o contacto e respeito pela 
natureza começa a surgir um gru-
po de crianças que no BTT e na 
escalada mostram todas as suas 
capacidades de destreza e coor-
denação. • 

Escalada 
Equilíbrio 
e Inclusão 
O departamento de escalada do 
Clube Kairós iniciou a sua ativida-
de no ano passado, com treinos re-
gulares durante a semana, na pa-
rede de escalada da Escola Roberto 
Ivens, com 45 praticantes. Com  o 
aumento da procura por parte de 
praticantes, outras associações e 
empresas, o Clube irá criar em 2016 
um espaço próprio, dinâmico e de-
safiante. É uma das modalidades 
privilegiadas pelo Clube K para o 
trabalho de inclusão de crianças e 
jovens com problemas de compor-
tamento, pelo equilíbrio físico e 
mental que exige. Desde crianças 
que tentamos escalar objetos, de 
umaforma instintiva, fazendo par-
tedo desenvolvimentohumano que 
nasce com habilidades naturais 
para amodalidade, mas que se vão 
perdendo com o crescimento. Ini-
cialmente, um desporto de nature- 

za a que muitos aliam o perigo e o 
medo, hoje em dia, é uma modali-
dade que está sujeita regras de se-
gurança muito fortes, onde o risco 
é reduzido, passando -também a ser 
praticada indoor nas escolas e gi-
násios. Tendo como objetivo a in-
clusão social °Clube K aposta nes-
ta modalidade porque é um 
desporto que privilegia o outro 
como elemento de confiança, o-tra-
balho conjunto e o respeito pelas 
regras de segurança, como supor-
te para o sucesso, para além do au-
mento da resistência e explosão 
muscular, de melhorar a flexibili-
dm-le, o equilíbrio, a conscienciali-
zação do corpo, a coordenação mo-
tora, apelando à concentração e 
combate à ansiedade. As crianças 
e jovens com a escalada desafiam 
os seus próprios limites e desco-
brem um novo auto conceito. • 

Ciclismo no Clube K Clube K e Kairós no Estabelecimento 
Prisional de Ponta Delgada O Clube K cria departamento de ci-

clismo em Novembro de 2015, dan-
do forma à atividade que vinhajádes-
envolvendo com uma pista para os 
mais novos situada na Quinta do 
Priôlo e que sempre despertou mui-
to interesse e entusiasmo junto dos 
mais novos. É uma modalidade que 
potencia a resistência, a velocidade, 
a agilidade, a coordenação e o equi-
líbrio, assim como promove a cons-
ciênciaecológica e criahábitos devida 
saudáveis, aumentando a capacida-
de respiratória e favorecendo o siste-
ma circulatório. Estimula o desen-
volvimento dos valores sociais, como 
companheirismo, o respeito e a solidarie-
dade, para os que a encaram como lazer, 
mas também, apela a um espírito de su-
peração, segurança e con-fiança para os que  

se encaminham para a competição. Pores-
tas razões, esta modalidade passará a ser 
uma aposta forte do clube em 2016 numa 
parceria estreita com a Associação de Ci-
clismo dos Açores. • 

Numa ação conjunta do Espaço FREE -
Kairós e do Clube K, iniciou -se em No-
vembro de 2015 um projeto de interven-
ção desportiva junto do cidadão que se 
encontra no EP de Ponta Delgada, que 
visa não só contribuir para o seu bem-
estar, combatendo o sedentarismo, pre-
venindo o comportamento aditivo e a 
obesidade, mas também promover rela-
ções sociais positivas. Um dos elementos 
diferenciadores deste projeto é envolver, 
desde cedo o cidadão recluso na organi-
zação deste projeto, motivando-o a in-
tegrar uma prática desportiva. Para o efei-
to, iniciaram-se já um conjunto de sessões 
informativas/demonstrativas de Volei-
bol, Basquetebol, Andebol e Futsal que 
abrangeram 83 participantes. Em breve 

Desporto no Estabelecimento Prisional 

iniciar-se-ão atividades desportivas co-
letivas entre equipas do exterior e as equi-
pas formadas no EP, reaproximando o ci-
dadão recluso da sociedade civil pelo 
desporto. SONIA GOMES 

o 
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Andebol
ACV defronta Calé
para a Taça 
de Portugal
A equipa Andebol Clube de Ver-
moim (ACV) joga para a Taça de
Portugal, em casa, no próximo
dia 8 de Dezembro pelas 17.30
horas, frente ao Calé. 
O jogo vai ter cobertura televisi-
va em directo na Andebol TV.
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ANDEBOL
| Carlos Costinha Sousa | 

Como se esperava, não foram
muitas as dificuldades da equipa
do ABC/UMinho na deslocação
a casa do Artística de Avanca,
em jogo da 13.ª jornada do Cam-
peonato Nacional de Andebol da
I Divisão. Os academistas garan-
tiram um triunfo claro, derrotan-
do os da casa 24-32, sendo que
desde o início da partida a maior
capacidade academista foi evi-
dente, com os bracarenses a che-
garem ao intervalo com uma
vantagem de cinco golos (14-19).

Foi mais um jogo relativamen-
te acessível para a formação que
viajou de Braga que, ao longo
dos minutos, conseguiu ir au-
mentando a vantagem no marca-

dor até ao resultado final, tendo
como principal artilheiro um
inspirado Tomás Albuquerque
que, no total da partida, apontou

dez golos, sendo mesmo o me-
lhor marcador do encontro, se-
guido de Nuno Grilo, que apon-
tou cinco golos.

Albuquerque e companhia
na tranquilidade de Avanca
ABC/UMINHO conquistou uma vitória tranquila em casa do Artística de Avanca, por 24-32, em jogo da
13.ª jornada do campeonato. Tomás Albuquerque foi uma das figuras do encontro ao marcar dez golos.

DR

Tomás Albuquerque foi o melhor marcador do encontro com dez golos apontados

AVANCA 24
Nuno Carvalho, Alvarez (4), Miguel Baptis-
ta (4), Ricardo Mourão (2), Jenilson, Vasco
Santos (3), Marco Sousa, Diogo Oliveira (4),
Luís Silva, Ricardo Ramos (1), Marco Fer-
reira, Alberto Silva (1), Pedro Carvalho,
Carlos Santos, Carvalho (2) e Valente (1).
Treinador: Carlos Martingo.

ABC/UMINHO 32
Humberto Gomes, Fábio Vidrago (2), Hugo
Rocha (1), Diogo Branquinho (3), Emanuel
Ribeiro, Miguel Sarmento (2), Ricardo Pes-
queira, Carlos Martins (2), Nuno Grilo (5),
Nuno Rebelo (3), Oleksandr (1), André
Gomes (4), Tomás Albuquerque (10) e
Cláudio Silva.
Treinador: Carlos Resende.

Árbitros: Vânia Sá e Marta Sá.
Intervalo: 14-19.
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Resultado final 22-26
AC Fafe fez tremer
Benfica, mas não foi
suficiente para evitar
a derrota

O AC Fafe não foi, ontem, capaz
de anular o Benfica e assegurar
um resultado diferente, averban-
do uma derrota por 22-26, resul-
tado que demonstra o equilíbrio
existente entre as duas equipas
ao longo de todo o encontro.
Na primeira parte, os benfiquis-
tas estiveram por cima, mas che-
garam a tremer fruto da resposta
dos fafenses que conseguiram ir
para o intervalo a perder por
apenas um golo (10-11).
Na segunda parte, os benfiquis-
tas estiveram mais acertados na
finalização e nem a boa exibição
de Cláudio Mota, que apontou
seis golos na partida, sendo
mesmo o melhor marcador do
encontro, foi suficiente para os
fafenses conseguirem dar a volta
ao resultado, mantendo-se sem-
pre na luta até aos minutos fi-
nais, mas acabando mesmo a ser
o Benfica a conquistar o tão de-
sejado triunfo no encontro.

§13.ª jornada
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União Sportiva quem recebeu mais
Prémios de classificação 2014/15

O Clube União Sportiva, por ter sido Cam-
peão Nacional de basquetebol feminino na épo-
ca de 2014/15, foi quem recebeu a verba mais 
elevada dos prémios de classificação, de subida 
de divisão e de manutenção atribuídos anual-
mente pelo Governo Regional dos Açores, atra-
vés da Direcção Regional do Desporto.

O União Sportiva recebeu perto de 3 mil e 
600 euros e na cauda da tabela dos 25 clubes 
com direito ao prémio (ver quadro em anexo) 
está o Clube de Karate Shotokan da Relva, com 
11,40 euros.

O total de prémios distribuídos em con-
formidade com as classificações obtidas tanto 
colectiva como individualmente ascendeu a 
13.423,82 euros.

Os prémios de classificação são destinados 
aos clubes que ficarem nos três primeiros luga-
res dos campeonatos nacionais e taças de Por-
tugal ou provas equivalentes. O direito à atri-
buição ao clube de prémios de classificação é 
diferenciado em função do nível competitivo e 
do número de elementos da comitiva oficial de 
cada modalidade. Há uma majoração de 25% 
caso o clube suba de divisão ou de nível com-
petitivo.

Dos requisitos que os clubes terão de obe-

decer, terão de, pelo menos, cumprir um: atletas 
formados nos Açores; residência fiscal e prática 
desportiva na Região há 5 anos contados à data 
do início da época desportiva.

Se as equipas tiveram atletas formados 
no clube, o valor dos prémios é majorado em 
50%.

Apesar dos valores constantes no despacho 
da revisão do Decreto-lei em Fevereiro de 2014 
serem mais elevados, houve um acentuado de-
créscimo nas verbas atribuídas. Só assim se 
explica os valores irrisórios concedidos, quer 
para quem obteve primeiros lugares e pior para 
os que participam a nível individual. É até fruir 
com os clubes atribuir-lhes 19, 14,25 ou 11,40 
euros pelas classificações obtidas. O Judo Clu-
be de Ponta Delgada e o Judo Clube de S. Jorge 
recebem míseros 85,50 euros depois de tantos 
êxitos. Antes não dar nada...

Se fosse pela tabela antiga, o União Spor-
tiva tinha direito a 54 mil euros só por ter sido 
Campeão da 1.ª divisão; os Toledos, do Pico, 
campeões da 1.ª divisão de ténis de mesa, rece-
beriam 18 mil euros e não 2223 euros, e o Clu-
be K feminino, segundo da 2.ª divisão, deveria 
receber 21 mil euros em vez dos 399 euros a 
que tem direito.

PRÉMIOS CLASSIFICAÇÃO 2014/15

União Sportiva (basket fem) - Campeão, 3.º Taça Portugal e manutenção  3,591,00
Toledos (ténis mesa masc)  - Campeão, Supertaça, 1.º Taça, manutenção 2.223,00
Boa Viagem (basket femin) - 3.º Taça Portugal e manut.  1.ª divisão  1.539,00
C.P.Madalena (t. mesa fem) - 2.º Taça Portugal, manutenção  1.ª divisão  684,00
Desp. Juncal (t. mesa mas) - 2.º Taça Portugal, manutenção  1.ª divisão  684,00
Operário (futebol)  - Manutenção Campeonato Portugal (CPP)  684,00
Angrense (futebol)  - Manutenção CPP    684,00
Praiense (futebol)  - Manutenção CPP    684,00
Sporting Horta (andebol) - Manutenção 1ª divisão   551,00
Fonte Bastardo (volei mas) - 2.º lugar e manutenção 1.ª divisão  532,00
Ribeirense Pico (volei fem)    -  Manutenção 1.ª divisão   513,00
Candelária Pico (hóquei) - Manutenção 1.ª divisão   513,00
Lusitânia (basket masc) - Manutenção 1.ª divisão   513,00
Desp. Juncal (t. mesa fem) - 3.º lugar e manutenção 1ª divisão  513,00
Clube K (voleibol fem) - 2.º lugar na 2.ª divisão   399,00
Antigos Alunos (volei mas) - 2.º lugar na 2.ª divisão   399,00
Clube Atividades Gíminicas - Classificações nacionais   236,55
Toledos (tenis mesa fem) - Manutenção 1.ª divisão   171,00
Judo Clube P. Delgada - Classificações nacionais   85,50
Judo Clube S. Jorge - Classificações nacionais   85,50
Clube Escolar Arrifes (judo) - Classificações nacionais   71,82
Centro Karaté Lagoa - Classificações nacionais   22,80
Ass. Tiro Ponta Delgada - Classificações nacionais   19,00
Clube Karaté Angra - Classificações nacionais   14,25
Clube Karaté Relva - Classificações nacionais   11,40

Página 11



A12

  Tiragem: 2754

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 18

  Cores: Cor

  Área: 16,65 x 15,97 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 62127941 03-12-2015

Os seniores masculinos da SIR
1.º de Maio venceram de forma
inequívoca na recepção ao Ba-
talha, por 32-18, em partida a
contar para a 2.ª jornada da III
Divisão nacional. A equipa ma-
rinhense reagiu da melhor ma-
neira à derrota caseira consen-
tida na jornada inaugural e de-
pois de uma primeira parte de
muito bom nível, alcançando
uma vantagem de 12 golos, o
segundo tempo permitiu ao
técnico André Lage rodar pra-
ticamente todo o plantel. 

Já as seniores femininas ti-
nham um confronto com um
adversário directo na luta pelos
lugares de acesso à fase final
da II Divisão Nacional e aca-
baram por se deixar surpreen-
der pelo Valongo do Vouga,
perdendo por 22-25, depois de
uma má prestação, principal-

mente no sector ofensivo e no
segundo tempo. Com este re-
sultado, a equipa marinhense
mantém a 3.ª posição e no pró-
ximo sábado, às 16h00, recebe
o líder isolado Ílhavo, numa
partida muito importante com
vista aos objectivos da SIR.

Já a equipa de seniores mas-

culinos do NDA Pombal des-
locou-se a Samora Correia
para defrontar o clube local.
Numa partida bem disputada,
contra um adversário forte, os
pombalenses fizeram uma pri-
meira parte equilibrada, aca-
bando por não conseguir levar
de vencida a formação samo-

rense na segunda parte. O re-
sultado final ficou firmado em
37-24.

Festand NDA Pombal juntou
70 atletas

Realizou-se no passado do-
mingo o primeiro Festand
NDA Pombal desta época des-
portiva. A iniciativa reuniu no
Pavilhão Eduardo Gomes mais
de duzentas pessoas, entre pú-
blico e participantes. Estiveram
envolvidas 11 equipas, de seis
clubes, num total de 70 atletas,
orientados por 10 monitores. 

Além do NDAP, os clubes
participantes foram o JAC Al-
canena, o Batalha AC, a Juve
Lis, o AC Sismaria e o CC An-
sião. Todas as equipas tiveram
oportunidade de participar nas
actividades preparadas, como
a estafeta colectiva, o andebol
de 5, a baliza alvo, o concurso
de regras de andebol, o andebol
4 kids e os jogos tradicionais.|

SIR e NDA Pombal 
com sortes diferentes
Seniores Formação de Picassinos estreou-se a vencer na competição, enquanto
os pombalenses foram derrotados na visita a Samora Correia

NDAP

NDA Pombal perdeu na deslocação a Samora Correia

Andebol
3.ª Div. Nacional
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Pavilhão do Funchal encheu-se para mais uma festa do andebol. FOTO ASPRESS 

`Guerreiros quase surpreendiam campeão 
Com um pavilhão do Funchal com-
pletamente cheio, os jogadores do 
Madeira Andebol SAD foram ontem 
autênticos guerreiros perante o 
campeão nacional, e só mesmo o 
golo de Gilberto Duarte nos últimos 
segundos é que impediam uma 
grande surpresa. 

Quanto ao resultado final do 
embate entre Madeira SAD e FC 
Porto veio a ser de 26-27 (11-13), e 
espelhou bem o grande espectácu-
lo de andebol que se assistiu neste 
jogo que marcou o arranque da 
14.a  jornada do Campeonato Na-
cional da I Divisão. 

A formação orientada por Paulo 
Fidalgo não se incomodou pelo fac-
to do adversário não ter qualquer 
derrota na prova, e o facto de estar 
a 'brilhar na Liga dos Campeões' e 
bateu-se de igual para igual ao lon-
go de todo o jogo. Na primeira par-
te os portistas ganharam uma van-
tagem inicial que serviu para ir 
para o intervalo a vencer, mas ape-
nas por duas bolas de vantagem. 

Na segunda parte os madeiren-
ses foram soberbos e à passagem do 
minuto 34 passavam para a frente 
do marcador (14-13), conseguindo  

inclusive essa vantagem até ao mi-
nuto 52. A partir daí registou-se um 
equilibrío e a três minutos do final 
o resultado era de 26-26. As emo-
ções atingiram o seu limite dentro e 
fora de campo e Nelson Pina podia 
ter dado mesmo a vantagem para a 
SAD. No entanto e já no último mi-
nuto de jogo, Gilberto Duarte foi 
eficaz e acabou por matar o jogo. O 
Madeira SAD perdeu mas provou 
que mesmo com 'orçamento' bem 
diferente dos 'grandes' de Portugal  

pode mesmo se intromoeter na luta 
pelas vitórias e inclusive pelo topo 
da classificação. 

O Madeira SAD apresentou-se 
com: Yusnier Giron, Ronaldo Bar-
ros, Eduardo Pinto, Gonçalo Viei-
ra, Francisco Martins, Cláudio Pe-
droso (6), Daniel Santos (3), Luís 
Carvalho, Nuno Silva (5), David 
Pinto (1), Elias António (5), João 
Miranda, Marco Gil (1), Diogo Al-
ves, Nuno Carvalhais (1) e Nelson 
Pina (4). P. V. L. 
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Silvino Cardoso

Era previsível a derrota dos vi-
seenses em Aveiro frente ao
Beira-Mar, um resultado que
atirou os viseenses para o pe-
núltimo posto e que deu, ao
mesmo tempo, a liderança à
formação aveirense.

Um desaire bastante expres-
sivo (44-31) e apesar de, em an-
debol, acontecerem resultados
com enorme diferença, não se
esperava que o Académico de
Viseu perdesse com um dife-
rencial de 13 golos. 

No entanto, se se tiver em
conta o 'encosto' que os árbi-
tros sempre fazem nos jogos
disputados entre equipas do
distrito de Viseu e do distrito
de Aveiro, a surpresa acaba por
não acontecer com a intensi-
dade que se possa pensar. 

Enquanto as equipas do dis-
trito de Viseu, Guarda, Coim-
bra e Castelo Branco não se
unirem para disputarem entre
si as respectivas provas pré-
nacionais, não irão chegar
onde desejam. 

Seria, talvez, boa a experiên-
cia a experiência das equipas

do distrito de Aveiro, Poro e
Braga, para saber se, de facto,
os êxitos para as equipas avei-
renses seriam os mesmos. 

Depois seria bom para o an-
debol, que houvesse equipas
mais iguais a disputarem entre
si as provas nacionais, o que
não acontece com o actual sis-
tema que beneficia, unica-
mente, neste caso, as forma-
ções do distrito de Aveiro. 

Na próxima jornada, o Aca-
démico de Viseu vai receber
no seu reduto a Académica de
Coimbra, num reencontro que
está a geral alguma expecta-

tiva, já que será reeditado um
dérbi que há algumas épocas
proporcionava jogos muito re-
nhidos e discutidos. 

Já a ADEF de Carregal do Sal,
que ficou de fora nesta jornada
e não somou qualquer ponto,
manteve por isso a mão na
‘lanterna vermelha’ da prova.

A equipa de Luís Cardantas
tem estado sob o signo das le-
sões, terá uma deslocação até
ao concelho da Murtosa para
defrontar a Associação Cultu-
ral e Desportiva de Monte, sa-
bendo que precisa de muita
sorte e trabalho para poder re-

gressar a casa com mais do
que um ponto. |

Zona Centro

Feirense-Alavarium                         21-24
Académica-SC Espinho                29-29
Beira-Mar-Académico                44-31

                                               J      V    E     D   GM-GS     P
Beira-Mar                   7       5    0      2  210-18417
SC Espinho                6       4    1      1  167-16015
Feirense                       6       4    0      2  177-15814
ACD Monte              6       4    0      2  168-14814
Alavarium                   7       2    0      5  181-18511
Académica                 6       2    1      3  160-17611
Académico               6       2    0      4  164-18110
ADEF C. Sal               6       1    0      5  140-175    8

Próxima jornada
ACD Monte-ADEF C. Sal, Acadé-
mico-Académica e SC Espinho-
Feirense

Académico sofre pesada
derrota com o Beira-Mar
44-31 Equipa de Marco Rodrigues incapaz de travar o adversário em Aveiro,
numa ronda de “folga” para a ADEF Carregal do Sal, que manteve o último lugar

Viseenses ocupam agora o penúltimo lugar da classificação

Andebol
3.ª Divisão Nacional

ARQUIVO
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Andebol

ABC goleou
em Avanca
O ABC goleou, ontem, no pavilhão do Avanca, 
por 34-22, em encontro da 13.ª jornada do cam-
peonato de andebol da primeira divisão.

Tomás Albuquerque, com dez golos para o 
ABC, foi o homem do jogo.

Pelos bracarenses alinharam e marcaram: 
Humberto Gomes e Emanuel Ribeiro; Fábio 
Vidrago (2), Hugo Rocha (1), Diogo Branqui-
nho (3), Miguel Sarmento (2), Ricar-
do Pesqueira, João Gonçalves 
(1), Carlos Martins (2), Nu-
no Grilo (5), Nuno Rebe-
lo (3), Oleksander (1), An-
dré Gomes (4) e Tomás 
Albuquerque (10).

Com este triunfo o 
conjunto bracarense se-
gue na quinta posição da 
tabela classificativa, com 30 
pontos, mas ainda com um jo-
go (receção ao Belenenses) por disputar.

Também ontem, em Fafe, o Benfica bateu o 
clube local por 26-25, em partida que chegou ao 
intervalo com os fafenses a perderem apenas por 
um golo (11-10). Cláudio Mota, do AC Fafe, com 
seis golos, foi o melhor marcador do encontro, 
seguido de Uelington, do Benfica, com cinco.

Em partida antecipada da 14.ª jornada, o FC 
Porto jogou e venceu na Madeira por 27-26, 
continuando destacado no topo da classifica-
ção, com mais sete pontos que Benfica e Spor-
ting, mas também com mais um jogo disputa-
do. Os "dragões" venceram todos os 14 jogos em 
que participou.
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“Dragão” sofreu para vencer SAD
Madeira SAD esteve próximo de ser a primeira equipa a tirar pontos ao FC Porto esta época. Perdeu
sobre o apito final depois de uma excelente segunda parte onde foi superior aos dragões. 

O
FC Porto venceu ontem
o Madeira SAD por 27-
26, com 13-11 ao intervalo,
em jogo da 14.ª jornada
do Andebol 1. Um triunfo

feliz dos heptacampões, com o
golo da vitória marcado por Gil-
berto Duarte a 37 segundos do
final de um grande jogo no Pa-

O FC Porto venceu o Madeira SAD sobre o apito final com golo do capitão Gilberto Duarte.

ANDEBOL
Carlos Silva
carlosilva@jm-madeira.pt
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vilhão do Funchal. A equipa ma-
deirense merecia pelo menos
um empate, pela atitude e o acre-
ditar em vencer. O Madeira SAD
tinha uma tarefa difícil frente
ao líder invicto, mas não se ame-
drontou perante o poderio do
Porto que na fase inicial chegou
a ter uma vantagem de cinco

golos. Paulatinamente a SAD re-
velou melhor acerto defensivo e
eficácia no ataque, reduzindo a
diferença para dois golos ao in-
tervalo (11-13). A equipa de Paulo
Fidalgo reentrou determinada e
com tremenda eficácia conseguiu
um parcial de 5-1 e colocou-se
em vantagem (16-14), frente a

um adversário que revelava erros
ofensivos. Com 8.30 minutos
para jogar os dragões empataram
(22-22) e até final o jogo registou
alternâncias no marcador. 
A poucos segundos do final Gil-
berto Duarte sentenciou o jogo
com um remate de meia distân-
cia. JM

MADEIRA SAD

Yusnier Giron
Cláudio Pedroso (6)
Daniel Santos (3) 
Nuno Silva (5)
David Pinto (1)
Elias António (5)
Nélson Pina (3)
Luís Carvalho
Nuno Carvalhais (1)
Marco Gil (1)
Eduardo Pinto
Gonçalo Vieira
João Miranda
Diogo Alves
Paulo Fidalgo

26
27

PAVILHÃO DO FUNCHAL
ÁRBITROS: E. NICOLAU / I. CAÇADOR

FC PORTO

MADEIRA SAD
Alfredo Quintana (2)
Gilberto Duarte (4)
Yoel Morales (4)
Gustavo R. (1)
Rui Silva (2)
Alexis Borges (1)
António Areia (2)
Hugo Laurentino
Miguel Martins (2)
Daymaro Salina (4)
Michal Kasal
Jordan Pitre (1)
Ricardo Moreira (1)
Hugo Santos (3)
Ricardo Costa

FC PORTO
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Jogos AD Godim
ANDEBOL

CAMPEONATO NACIONAL SENIORES 
 

MASCULINOS 3ª DIVISÃO 1ª FASE ZONA 1
Dia 5, sábado, às 18h30, no Pavilhão Municipal Escola Se-
cundária Abel Salazar (São Mamede de Infesta), realiza-se 
o jogo FC Infesta - AD Godim.
Dia 8, terça-feira, 16h00, no Pavilhão Municipal de Peso da 
Régua, joga-se o AD Godim - Académico FC.

INICIADOS MASCULINOS – 1ª FASE – GRUPO A
No dia 6, domingo, às 11h00, no Pavilhão da Escola Muni-
cipal de Peso do Régua, realiza-se o jogo AD Godim – CA 
Barroselas.

Dia 8, terça-feira, às 15h00, no Pavilhão de Fermentões, 
realiza-se o jogo Fermentões - AD Godim.

INFANTIS FEMININOS - TORNEIO ABERTURA – SÉRIE B
No dia 6, às 11h00, no Pavilhão da Escola Secundária de 
Celorico de Basto, há jogo entre o BECA e a AD Godim.

INFANTIS FEMININAS - TORNEIO ABERTURA
No dia 5, sábado, às 15h00, no Pavilhão Didáxis, realiza-se 
o jogo entre a AA Didáxis e a AD Godim.
Dia 8, às 12h00, no Pavilhão Flávio Sá Leite, em Braga, joga 
o ABC Braga/Manabola contra a AD Godim.

Na semana passada, no jogo realizado no Pavilhão Munici-

pal de Leça da Palmeira, a contar para o Campeonato Na-
cional Seniores Masculinos 3ª Divisão, o resultado final foi 
CA Leça 27 AD Godim 26. 
Em Iniciados Masculinos, no  jogo realizado no Pavilhão 
Municipal de Peso da Régua, a AD Godim venceu o AC 
Fafe por 37 – 28. 
Em Infantis Masculinos, no jogo realizado no Pavilhão 
Municipal de Chaves, a AD Godim venceu por 26 – 23 a 
formação do GD Chaves. 
Resultados do Torneio Minis - 1ª onda - Série Masculinos
CD XICO Andebol 11 - AD Godim 26
CD XICO Andebol / Colégio do Ave 10 - Ad Godim 31
Ad Godim 30 - AC Vermoim 3.
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Mais dois jogos de grande qualidade

Estão a começar a faltar 
adjetivos para classificar es-
tes jovens jogadores lame-
censes. No passado domingo 

A.C. Lamego estão a praticar 
um andebol acima da média 
e as vitórias surgem natu-
ralmente. Continuam com 
a sua defensa “agressiva” 
e profunda, que tem criado 
muitas dificuldades aos ad-
versários. 

Com menos um jogo, a 
equipa do Andebol Club de 
Lamego encontra-se no 1º 
lugar do campeonato sem 
qualquer derrota sofrida. 

A.C. Lamego: Octávio 
Vigário, Ivo Vigário, Martin 
Sousa, Eduardo Vieira, Rui 
Rodrigues, Rafael Rebelo, 
Rafael Silva, Daniel Gomes, 
Daniel Paiva, Francisco Pin-
to, Francisco Alves, João 
Maçãs, João Oliveira, João 
Andrade, João Barreira, José 
Lamelas e José Nuno. 

Treinador: Luís Machado 
Diretores: Daniel Taveira 

e Eduardo Luís

receberam o Moimenta da 
Beira e resolveram os jogos 
bem cedo.  

Ambas as equipas do 

A. C. Lamego A 21-4 E.A Moimenta da Beira A
A. C. Lamego B 21- 7 E.A Moimenta da Beira B 

Andebol Clube de Lamego
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S. pAio de oleiroS 
derrotAdo pelo Fc gAiA
ANDEBOL No Campeonato Na-
cional Seniores Masculinos da 
II Divisão o S. Paio de Oleiros foi 
derrotado pela equipa do FC Gaia, 
por 15-23. Em Gaia, iniciou bem 
o jogo a equipa da casa com um 
parcial de 4-0. A equipa do S. Paio 
de Oleiros estava a encontrar 
dificuldades, com os seus atletas 
a não conseguirem furar a defen-
siva adversária. Com o primeiro 
golo marcado a equipa soltou-se 
e até ao intervalo a diferença no 
marcador manteve uma oscilação 
de dois/três golos. O FC Gaia, a 
vencer por 11-8 ao intervalo, entrou 
na segunda parte com um ritmo 
elevado na tentativa de gerir uma 
vantagem que no andebol dá uma 
certa margem de conforto, que foi 
aumentando à medida que o jogo 
foi decorrendo derivado da actua-

ção do seu guarda-redes principal, 
responsável pelo número escasso 
de golos sofridos. As movimenta-
ções de ataque dos atletas oleiren-
ses acabavam invariavelmente em 
situações que os seus atletas apa-
reciam isolados frente ao guarda-
redes, mas a taxa de sucesso dos 
remates foi anormalmente baixa 
e no seguimento disso o FC Gaia 
aproveitava para lançar contra 
ataques sucessivos e aumentar a 
diferença para oito golos.

Resultados das 
Camadas Jovens
Juvenis | S. Paio Oleiros - CP Va-
cariça 29-22
Iniciados | S. Paio Oleiros - AA 
Avanca  31-32
Infantis | Ílhavo AC - S. Paio Olei-
ros  15-45
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2723.NOV.2015

ANDEBOL Em jogo da 9.ª jornada do Campeo-
nato Nacional da 1ª Divisão de Juvenis Mascu-
lino de Andebol, a formação do Feirense viajou 
até Leiria para defrontar a equipa do Juve Lis, 
que segue no 5º lugar, acabando por ganhar 
(25-30). Previa-se um confronto particularmente 
difícil até porque a equipa da casa ainda não 
tinha perdido qualquer jogo no seu recinto e 
efectivamente os atletas Leirienses entraram 
bem melhor do jogo, mais confiantes e asser-
tivos, quer no ataque, quer na defesa foram 
comandando o marcador durante os primeiros 
30 minutos, atingindo o intervalo em vantagem, 
15-13 registava o placard aos 30 minutos.
No segundo tempo os comandos de Saul Alves 
exibiram-se a um nível mais de acordo com o 
seu real valor e foram recuperando a desvanta-
gem, aproveitando as falhas técnicas da equipa 
da casa, os contra ataques começaram a entrar 
e com uma defesa bem mais concentrada e 
agressiva foram consolidando uma vitória justa 
e que não sofre qualquer contestação.
Com mais esta vitória a formação azul segue 
firme na vice-liderança, com apenas menos um 
ponto que o Alavarium, únicas equipas ainda 
invictas na Zona 3 desta 1ª Fase da 1ª divisão. 
Pelo CD Feirense alinharam e marcaram: David, 
Tavares, Antunes (2), Guilherme, José Carlos, 
Rui Cunha (4), Podolskyi (11), Alexandre, Amé-
rico, Prijs, Miguel (6), Bruno Nogueira, Ricardo 
(3), Gonçalo (4) e Bruno Pereira. Treinador: Saul 
Alves.

Resultados dos escalões 
de formação

INFANTIS FEMININOS
Campeonato Regional | 5ª Jornada
AD Sanjoanense 25-6 CD Feirense

INFANTIS MASCULINOS
Campeonato Regional | 5ª Jornada

CD Feirense “A” 29-28 Alavarium
CP Vacariça 29-10 CD Feirense “B”

MINIS FEMININO
Campeonato regional | 3ª jornada

CD Feirense 32-15 Alavarium
MINIS MASCULINO

Campeonato regional | 2ª Jornada
AD Sanjoanense “C” 1-52 CD Feirense “A”

CD Feirense “B” 33-13 AD Sanjoanense “B”
INICIADOS MASCULINOS

Campeonato Regional | 8ª jornada
SC Espinho 16-28 CD Feirense “A”
CD Feirense “B” 16-42 ACD Monte

Juvenis do Feirense 
fecham primeira volta 
na vice-liderança
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modalidades
Andebol O Também participou na Family Race

Juvenis do Feirense 
vencem fora de casa

Na última jornada da pri-
meira volta a formação do 
CD Feirense viajou até Leiria 
para defrontar a equipa da 
Juve Liz, que segue no 5º lu-
gar. Previa-se um confronto 
particularmente difícil até 
porque a equipa da casa 
ainda não tinha perdido 
qualquer jogo no seu recinto 
e efectivamente os atletas 
leirienses entraram bem 
melhor no jogo, mais con-
fiantes e assertivos. Foram 
comandando o marcador 
durante os primeiros 30 mi-
nutos, atingindo o intervalo 
em vantagem, 15-13 registava 
o placard aos 30 minutos.

No segundo tempo os co-
mandos de Saul Alves exibi-
ram-se a um nível mais de 
acordo com o seu real valor e 
foram recuperando a desvan-
tagem, aproveitando as falhas 
técnicas da equipa da casa, os 
contra-ataques começaram a 
entrar e com uma defesa bem 
mais concentrada e agressiva 
foram consolidando uma 
vitória justa e que não sofre 
qualquer contestação.

Com mais esta vitória a 
formação azul segue firme 
na vice-liderança, com ape-
nas menos um ponto que o 
Alavarium, únicas equipas 
ainda invictas na Zona 3 desta 
1ª Fase da 1ª divisão.

Na próxima jornada o CD 
Feirense volta a jogar fora, 
desta vez em Alcobaça, frente 
à formação do Cister SA, que 
na 1ª volta sofreu derrota 

pesada na Lavandeira (42-
30), mas que nesta jornada 
causou surpresa ao vencer 
a formação do Benavente 
por 34-29. 

CDC Oleiros perde em Gaia
Em Gaia iniciou bem o jogo 

a equipa da casa com um 
parcial de 4-0. A equipa do 
CDC S. Paio de Oleiros estava 
a encontrar dificuldades, os 
seus atletas não conseguiam 
furar a defensiva adversária. 
Com o primeiro golo mar-
cado, a equipa soltou-se e até 
ao intervalo a diferença no 
marcador manteve uma osci-
lação de 2 a 3 golos. O FC Gaia, 
a vencer por 11-8 ao intervalo, 
entrou na segunda parte com 
um ritmo elevado na tenta-
tiva de gerir uma vantagem 
que no andebol dá uma certa 
margem de conforto, que foi 
aumentando à medida que o 
jogo foi decorrendo, derivado 
da actuação do seu guarda-
redes principal - responsável 
pelo número escasso de golos 
sofridos. As movimentações 
de ataque dos atletas do CDC 
S. Paio de Oleiros acabavam 
invariavelmente em situações 
que os seus atletas apareciam 
isolados frente ao guarda-redes 
mas a taxa de sucesso dos re-
mates foi anormalmente baixa 
e no seguimento disso o FC 
Gaia aproveitava para lançar 
contra ataques sucessivos e 
aumentar a diferença para 8 
golos, terminando o resultado 
em 23-15. Página 21


