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A2

Frederico Santos renova por três épocas com o Sporting - A Bola
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 01/04/2014

Meio: Bola Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=8dd294ec

/

 
O técnico da equipa de andebol do Sporting, Frederico Carlos Santos, renovou o seu contrato com o
emblema de Alvalade por mais três temporadas.
 
Com 12 anos ao serviço dos leões, Frederico Santos orienta a equipa sénior há duas temporadas,
tendo já conquistado duas Taças de Portugal e uma Supertaça.
 
Hugo Canela, treinador adjunto, prolongou também a sua ligação ao Sporting pelo mesmo período de
tempo.
17:24 - 28-03-2014
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  País: Portugal

  Period.: Diária
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  Corte: 1 de 1ID: 53204415 01-04-2014

Alavarium reedita
final do campeonato
Feminino A equipa aveirense vai defrontar o Colégio João
de Barros, ao início da tarde, no Pavilhão da Maia

A Federação Portuguesa de An-
debol divulgou, no final da se-
mana passada, os horários dos
jogos da “Final Four” da Taça de
Portugal de Seniores Femini-
nos, onde o Alavarium defronta
o Colégio João de Barros, a par-
tir das 14.30 horas. A outra meia-
final, entre Madeira SAD e Al-
canena, começa às 12 horas,
sendo os encontros disputados
na Maia, no Pavilhão do Águas
Santas, no próximo dia 12.

Para o Alavarium este será
um momento histórico, pois é
a primeira vez que atinge este
ponto alto da modalidade. De-
pois de se terem sagrado cam-
peãs nacionais na época pas-
sada, as aveirenses querem
conquistar a primeira Taça de
Portugal, mas terão pela frente
as vice-campeãs nacionais.

Esta meia-final da Taça de
Portugal será a reedição da fi-
nal do campeonato da época
passada, um momento épico
para o desporto aveirense, que
culminou com a conquista do

título de campeão nacional pe -
lo Alavarium/Love Tiles.

Definidos ficaram também
os horários dos jogos da “Final
Four” da Taça de Portugal de
Seniores Masculinos, a dispu-
tar no mesmo dia e no mesmo
local, após as partidas da prova
feminina. Sporting e Benfica
jogam às 16.45 horas, enquanto
Xico Andebol e ABC defron-
tam-se às 19 horas.

As finais das duas competi-
ções jogam-se no dia seguinte,
respectivamente às 14 e 16.30
horas. |

Equipa do Alavarium vai tentar conquistar a primeira Taça de Portugal

Andebol
Taça de Portugal

LUÍS RODRIGUES
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ANDEBOL 1
| Redacção | 

O ABC/UMinho venceu, ontem,
o FC Porto por 20-25, em jogo
da quarta jornada da fase final,
grupo A, do Andebol 1. Num jo-
go emotivo, os bracarenses fo-
ram para o intervalo a perder por
12-11, mas um parcial de 0-7
nos primeiros 13 minutos do se-
gundo tempo permitiram-lhe
chegar a uma liderança confortá-
vel que nunca mais largou. 

A entrada do académico no se-
gundo tempo viria a mostrar-se
determinante para o desfecho fi-
nal da partida. Com Humberto
Gomes em destaque, os braca-
renses colocaram-se na frente do
marcador com confortáveis seis
golos de vantagem. 

Os bracarenses foram gerindo
a vantagem de três/quatro golos
até aos 50 minutos (17-20) mas
a reacção do FC Porto não se fez

esperar. 
O melhor que os campeões na-

cionais conseguiram foi che-
gar aos dois golos de vantagem
(19-21, aos 55 m.) mas a neces-
sidade de fazer tudo depressa e
bem e o bom desempenho da de-
fesa academista, bem comanda-
da pelo guardião Humberto Go-
mes, levaram a que fosse mesmo
o ABC/UMinho a terminar com
um parcial de 1-4 que lhe permi-
tiu a vitória por 20-25. 

Com este triunfo, o ABC/UMi-
nho assumiu a liderança da clas-
sificação do Andebol 1, com o
mesmo número de pontos do FC
Porto (40 pontos), mais dois que
o Sporting CP e mais três que o
SL Benfica.

Do lado do ABC/UMinho, Nu-
no Grilo foi o melhor marcador,
com oito golos (67 por cento de
eficácia), mas Fábio Vidrago,
com três em três, esteve mais
eficiente (100 por cento).

Humberto dá liderança
ABC/UMINHO VENCEU NO DRAGÃO CAIXA e chegou à liderança da Andebol 1, com os mesmos
pontos que os dragões. Grande segundo tempo deu triunfo merecido à turma de Carlos Resende.

ANDEBOL 1  FASE FINAL  

1. ABC/UMinho   4     4     0     0   107    91    40
2. FC Porto          4     3     0     1   123    95    40
3. Sporting CP     4     1     1     2   113  110    38
4. Benfica            2     1     1     2   116  109    37
5. Á. Santas        4     2     0     2   105  119    35
6. Sp. Horta         4     0     0     4     99  139    24

Águas Santas-Sporting CP  (5 de Abril)
Benfica-ABC/UMinho  (26 de Abril)
Sp. Horta-FC Porto  (27 de Abril)

                      J    V   E    D   M    S     P
CLASSIFICAÇÃO

PROXIMA JORNADA

FC PORTO 20
Alfredo Bravo e Hugo Laurentino (GR),
Gilberto Duarte (7), João Ferraz (2),
Miguel Martins, Pedro Spínola (2), Tiago
Rocha (1), Ricardo Moreira (3), Alexis
Borges, Wilson Davyes (3), Hugo Santos
(1), Hugo Rosário, Miguel Pereira e Mick
Schubert (1)
Treinador: Ljubomir Obradovic.

ABC/UMINHO 25
Humberto Gomes e Bruno Dias (GR), Fábio
Antunes (3), Hugo Rocha, Pedro Seabra
(5), Carlos Siqueira (1), Diogo Branquinho,
David Tavares (1), Ricardo Pesqueira (3),
Carlos Martins, Nuno Grilo (8), Nuno
Rebelo (4) e João Pinto.
Treinador: Carlos Resende.

Árbitros: Eurico Nicolau e Ivan Caçador
Pavilhão: Dragão Caixa - Porto
Ao intervalo: 12-11

DR

Humberto Gomes esteve, mais uma vez, em grande na baliza do ABC/UMinho
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ANDEBOL 1

ABC/UMinho vence FC Porto
e salta para a liderança
Págs. 37
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ABC venceu no Porto
ANDEBOL

O ABC arrancou, on-
tem, uma preciosa vitória 
no pavilhão do FC Porto 
por 25-20, em encontro 
da quarta jornada da fase 
final do campeonato na-
cional de andebol da pri-
meira divisão, e igualou 

os “dragões” no topo da 
tabela classificativa, com 
40 pontos cada.

Na segunda posição, 
com menos dois pontos, 
está o Sporting, enquanto 
o Benfica é terceiro, com 
menos três.

Nuno Grilo, com oito 
golos, foi o melhor mar-
cador, seguido de Gil-
berto Duarte, do FC Por-
to, com 7. Os academis-
tas Pedro Marques, mar-
cou cinco, e Nuno Rebe-
lo, quatro.
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ANDEBOL: 3.ª DIVISÃO

Arsenal da Devesa
continua a vencer

O Arsenal da Devesa recebeu e venceu o Estarreja 
por 35-28 em encontro da segunda fase do campeonato 
nacional de andebol da terceira divisão e continua na 
liderança da tabela classificativa, ou não contasse por 
vitórias os encontros até agora disputados.

No Pavilhão Flávio Sá Leite, o jogo até começou 
melhor para os forasteiros, que conseguiram uma 
vantagem de dois golos (2-4), só que o Arsenal atin-
giu o empate (5-5) aos 12:41 minutos, e a partir daí 
o jogo passou por sucessivas igualdades até aos 19 
minutos (8-8). No entanto, ao intervalo, os bracarenses 
já venciam por 14-12.

 Na 2.ª parte, o jogo desenrolou-se com muito 
equilíbrio, com um ligeiro ascendente do Devesa. 
Aos 40 minutos o Estarreja conseguiu novamente 
igualar (21-21), mas o Arsenal dilatou o resultado a 
seu favor, aos 45 minutos (25-21) e, daí até ao final 
conseguiu sempre margens que oscilaram entre os 5 
e os 7 golos.

Com esta vitória, o Arsenal da Devesa isolou-se no 
comando da tabela classificativa da Zona Norte da 
3.ª Divisão, estando no bom caminho para no final 
conseguir atingir o objetivo da promoção ao escalão 
secundário.

Os bracarenses somam 15 pontos, enquanto o 
Estarreja tem 13, seguem-se Boavista (11), Juve 
Lis (11), Albicastrense (11), Monte (6), Gondomar 
(5) e 1.º de Maio (4).
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Seleções juniores de andebol de Portugal e Rússia empatam em jogo de preparação
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 31/03/2014

Meio: Expresso Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=1e488c20

/

 
Segunda feira, 31 de março de 2014
 
 Setúbal, 31 mar (Lusa) - As seleções nacionais de juniores A de Portugal e da Rússia empataram hoje
27-27, em jogo de preparação disputado em Setúbal, integrado no estágio que a formação lusa está a
realizar em Almada.
 
 Este estágio serve de preparação para a fase de apuramento para o Campeonato da Europa
Áustria2014.
 
 Ao intervalo, a formação portuguesa vencia por 12-6, depois de uma primeira parte em que dominou
o adversário.
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Seleção júnior empata com a Rússia
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 31/03/2014

Meio:
Sapo Online - Desporto Sapo

Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=e5774c31

/

 
31 de março de 2014 22:29h
 
 O selecionador Paulo Fidalgo elogiou a aprendizagem na partida com a congénere russa.
 
 As seleções nacionais de juniores A de Portugal e da Rússia empataram hoje 27-27, em jogo de
preparação disputado em Setúbal, integrado no estágio que a formação lusa está a realizar em
Almada.
 
 Este estágio serve de preparação para a fase de apuramento para o Campeonato da Europa
Áustria2014.
 
 Ao intervalo, a formação portuguesa vencia por 12-6, depois de uma primeira parte em que dominou
o adversário.
 
 "Esta seleção da Rússia é uma equipa que, tal como Portugal, está a tentar entrar nas fases finais das
competições mais importantes. É uma equipa dura, competitiva, que defende muito bem em `5x1' e
que tem um excelente guarda-redes", disse o selecionador luso, Paulo Fidalgo, citado pelo gabinete de
imprensa da Federação de Andebol de Portugal.
 
 Em relação ao jogo, afirmou: "Na primeira parte defendemos muito bem, sofremos apenas seis golos,
o que é excelente. A nossa defesa `5x1' esteve bem, tal como o guarda-redes João Moniz.
Construímos uma boa margem, com um ataque que esteve igualmente bem, sem cometer muitas
falhas técnicas".
 
 Na segunda parte, Paulo Fidalgo fez alguns ajustes na equipa: "Testámos outros jogadores e outras
opções defensivas, metemos o Emanuel Ribeiro na baliza, que também precisa destes momentos. A
Rússia foi-se aproximando, melhorou ainda mais o seu processo defensivo e entrámos nos últimos
cinco minutos com o jogo empatado. Qualquer equipa podia ter vencido".
 
 A seleção portuguesa volta a treinar na terça-feira de manhã e, à tarde, realizará novo jogo de
preparação com a Rússia, a partir das 18h00, de novo no pavilhão das Manteigadas, em Setúbal.
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Seleções juniores de andebol de Portugal e Rússia empatam em jogo de preparação
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 31/03/2014

Meio: Visão Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=15ce4dd2

/

 
Segunda feira, 31 de Março de 2014 |
 
 Setúbal, 31 mar (Lusa) - As seleções nacionais de juniores A de Portugal e da Rússia empataram hoje
27-27, em jogo de preparação disputado em Setúbal, integrado no estágio que a formação lusa está a
realizar em Almada.
 
 Este estágio serve de preparação para a fase de apuramento para o Campeonato da Europa
Áustria2014.
 
 Ao intervalo, a formação portuguesa vencia por 12-6, depois de uma primeira parte em que dominou
o adversário.
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  Corte: 1 de 1ID: 53171718 30-03-2014

Andebol
ABC/UMinho defronta 
hoje FC Porto (17 horas) 
A equipa do ABC/UMinho visita hoje o FC Por-
to, em jogo grande da 4.ª jornada da fase final
do campeonato nacional de andebol onde se
discute o titulo. A equipa bracarense em caso
de vitória assume a liderança. 
A partida está começa às 17 horas, no pavilhão
do Dragão Caixa.
Ontem, o Águas Santas levou a melhor sobre o
Sp. Horta, por 35-32.
Recorde-se que em jogo já antecipado desta
quarta jornada, o Benfica tinha empatado com
o Sporting, a 30 golos.
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Andebol
Sporting garante 
apuramento para 
os quartos de final 
da Taça EHF 
O Sporting garantiu ontem o apuramento para
os quartos de final da Taça EHF de andebol, ao
assegurar que será, na pior das hipóteses, o
terceiro pior segundo classificado da fase de
grupos, o último que se qualifica.
A formação leonina terminou o Grupo B com
oito pontos e um saldo positivo de 30 golos
(195-165), enquanto os gauleses do Nantes
foram segundos do Grupo C com a mesma
pontuação, mas apenas 22 golos à maior
(176-154).
Ontem, na sexta e última jornada do Grupo B,
o Sporting perdeu por 36-31 em França, no re-
duto do Montpellier, que também se qualifi-
cou, como vencedor do agrupamento.
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JUNIORES

ABC recebe hoje Sporting
A equipa de juniores do ABC recebe hoje o Sporting, 

pelas 15h00, em encontro a jornada inaugural da fase 
final do campeonato nacional da categoria.
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ANDEBOL

Águas Santas venceu Horta
O Águas Santas recebeu e venceu, ontem, o Spor-

ting da Horta por 35-32, em encontro da 4.ª jornada 
da fase final do campeonato de andebol da primeira 
divisão. Para as 17h00 de hoje está agendado o FC 
Porto-ABC.
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TAÇA EHF

Sporting nos “quartos”
O Sporting garantiu ontem o apuramento para os 

quartos de final da Taça EHF de andebol, ao assegu-
rar que será, na pior das hipóteses, o terceiro pior 
segundo classificado da fase de grupos, o último que 
se qualifica.
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ANDEBOL. O Marítimo foi
vencer, ontem, ao reduto do
Ginásio de Santo Tirso por 24-23
(11-10 ao intervalo e 13-13 na 2.ª
parte) em jogo a contar para a 2.ª
divisão masculina/zona norte de
andebol. Pedro Rodrigues (sete
golos) e Márcio Abreu (5) foram os
melhores marcadores dos “verde-
rubros”. Para encerrar a 1.ª fase
faltam dois encontros, com o
Marítimo a ocupar o 5.º lugar.
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ANDEBOL
| Sílvio Gonçalves | 

Com três vitórias em três jogos
na fase final do Campeonato de
Andebol, o ABC/UMinho tem
amanhã um teste de fogo à in-
vencibilidade nesta segunda fase
da competição. Pela frente a
equipa orientada por Carlos Re-
sende vai ter o FC Porto, actual
líder do campeonato e que soma,
igualmente, por triunfos as parti-
das disputadas até ao momento
nesta fase final.

As dificuldades são por isso
mais do que evidentes, mas não
é esse facto que tira o sono a
Carlos Resende. “Vai ser um jo-
go extremamente exigente, uma
equipa que está muito moraliza-
da, mas por outro lado acaba por
ser uma situação agradável por-
que não temos nada a perder e
temos tudo a ganhar. Acima de
tudo temos a convicção que se
jogarmos ao nosso nível pode-
mos sair do Porto com a vitória”.

Com sete jogos para terminar o
campeonato nacional (mais dois
para a Taça de Portugal), o técni-
co dos bracarenses apela à união
e à concentração para o que resta
da temporada. “Ainda não con-
seguimos rigorosamente nada.
São sete finais que faltam e te-
mos de encará-las com toda a

união e ambição. Ainda há um
longo percurso por percorrer”.
Corroborando as palavras do seu
treinador também João Pinto, jo-
gador do ABC/UMinho, remata
referindo que “a nossa equipa
entra em todos os jogos com o
objectivo de ganhar e este en-
contro não foge disso. Temos de
defender bem e contra-atacar
ainda melhor”.

“Neste jogo temos
pouco a perder”
CARLOS RESENDE antevê jogo “extremamente difícil” diante do FC Porto.
Técnico espera que jogadores encarem partida como uma de sete finais.

DR

Carlos Resende e João Pinto na conferência de antevião do jogo frente ao FC Porto

Depois dos triunfos na fase
final da competição diante
de Benfica, Sporting da
Horta e Sporting CP, o
ABC/UMinho procura
seguir na senda vitoriosa.

+ mais
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REPORTAGEM
| Rui Serapicos | 

“A freguesia conta com muitos
jovens que me vão pedindo: ó
presidente, nós temos que ter
basquete, temos que ter futsal,
temos que ter atletismo” — con-
ta-nos Delfino Ferreira, o presi-
dente do FC Ferreirense. 

Em face destas solicitações, e
considerando que este foi dos
clubes “que mais cresceu no dis-
trito de Braga em termos de mo-
dalidades e de atletas”, o diri-
gente confessa que veria com
bons olhos, se um dia “alguém

se lembrasse” de ajudar com um
pavilhão gimnodesportivo. 

“Nós tentamos protocolos com
as escolas, mas não temos espa-
ço para praticar as modalidades
que as escolas gostariam de ter
connosco em parceria”, observa.

Em declarações ao Correio do
Minho, o presidente do Ferrei-
rense realça a singularidade des-
te clube que comprou o terreno
para o campo de futebol e er-
gueu infra-estruturas a expensas
dos dirigentes, revelando sentir-
se “injustiçado” por não contar,
diz-nos, com apoios municipais.
que são concedidos a outras co-

lectividades. Como é do conhe-
cimento público, lembra, “o
campo do Ferreirense foi com-
prado em 1962/63, pelos sócios.
Cada um comprou três metros e
meio do mesmo”.

“No dia-a-dia sofremos aqui de
um flagelo, que é o ter de pintar
o campo com as faixas amarelas,
mensalmente, o que nos deixa
uma despesa de 250 euros por
mês”, exemplifica, apontando
para as linhas de marcação do
campo de futebol.

Delfino Ferreira revela-nos
ainda “um sonho que esperamos
ver tornado realidade, visto que

quase todos os clubes da Distri-
tal o têm, que é a situação da
EDP com a luz, em que nós te-
mos uma despesa mensal de mil
euros”.  

“Tem sido uma batalha muito
grande, pelo facto de este clube
ter património próprio. Enquan-
to os meus colegas (de outros
clubes) são extremamente apoia-
dos pelo poder local, que lhes
comparticipa quase sempre a luz
e a água, o FC Ferreirense, com
dezoito equipas, com mais de
trezentos atletas, não tem essa
benesse”, salienta.  O presidente
do clube avança outro “sonho”,

o lançar por cima dos balneários
um posto médico. “Temos cerca
de quatro metros quadrados para
gerir esta multidão de atletas,
treinadores e delegados”, argu-
menta.

Delfino Ferreira realça ainda
que o Ferreirense possui uma se-
de e um edifício “que também
foi comprado pelos sócios onde
temos de andar de guarda-chuva,
o que faz com que a logística de
toda esta estrutura, de toda esta
massa em movimento, ao fim-
de-semana, seja dramática” e re-
vela-nos ter um um projecto pa-
ra a requalificação da sede. 

Futebol Clube Ferreirense

Ferreirense sonha com pavilhão
para várias modalidades
BASQUETEBOL E FUTSAL são modalidades que jovens de Ferreiros pedem ao presidente do clube.
Delfino Ferreira, tendo iniciado o voleibol e o andebol, lamenta não poder corresponder aos pedidos
por não ter pavilhão próprio. Veria com bons olhos se “alguém” ajudasse, confessa.

DR 

Presidente do Ferreirense rodeado de jovens praticantes do clube na festa de aniversário

DR

Delfino Ferreira, presidente do clube

§perfil

Delfino Ferreira
Empresário, praticante 
e dirigente desportivo
Nascido em 1970, Delfino Ferrei-
ra é empresário com actividade
desenvolvida no sector da ilumi-
nação, em paralelo com o de-
sign. Mantém desde a juventude
uma ligação ao desporto que ini-
ciou como praticante de futebol,
com passagem pelos escalões de
formação do Sporting de Braga e
representação de vários clubes.
Como dirigente, exerce funções
no Ferreirense  desde 2011, ten-
do sido reeleito, como presidente
da Direcção, para 2014/15.
No Ferreirense, os mandatos da
direcção são anuais.
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REPORTAGEM
| Rui Serapicos | 

O Futebol Clube Ferreirense co-
memorou no passado dia 18 de
Março o seu 56.º aniversário. A
celebração incluiu torneios de
futebol, voleibol feminino e an-
debol e ao fim do dia um jantar-
convívio.

No Campo do Sobreiro e no
Pavilhão de Ferreiros participa-
ram em actividades desportivas
cerca de trezentas e cinquenta
pessoas, jovens e adultos. 

O encontro da “família ferrei-
rense” continuou, em festa, num
restaurante.

Partilhou-se um bolo, apaga-
ram-se velas e cantaram-se para-
béns. Antigas glórias do clube,
atletas, pais de atletas, sócios e
simpatizantes partilharam com
os dirigentes e com convidados,
entre os quais representantes da

Associação de Futebol de Braga
e da Junta de Freguesia de Fer-
reiros, o sentimento de “juntar
gerações que ajudaram este clu-
be a crescer ”, refere o presiden-
te da direcção, Delfino Ferreira.

“Este é o momento em que

lembramos o passado, recupe-
rando dele só o que de positivo
formos capazes de transplantar
para um futuro melhor que que-
remos construir para este clube”,
acrescenta.

Na perspectiva de Delfino Fer-
reira, o FC Ferreirense “tem res-
ponsabilidade social” e “é obra
atrair mais jovens à pratica do
desporto”. “Estamos cada vez
maiores” e  “todas as actividades
que sonhamos construímos e
acabamos por realizar”, conti-
nua, dando os exemplos desta
época em que a colectividade
alargou as suas ofertas à criação
de futebol feminino, voleibol fe-
minino e andebol.

Segundo Delfino Ferreira, “te-
mos capacidades para fazer cada
vez melhor todos os dias, inovar
e criar novas actividades despor-
tivas e por tudo isto este clube
merecia ser mais apoiado”. 

Torneios e jantar-convívio
na glória do 56.º aniversário
CAMPO DO SOBREIRO e Pavilhão de Ferreiros acolheram torneios entre
equipas de várias gerações do Ferreirense, no 56.º aniversário, cuja
comemoração terminou com um jantar-convívio.

DR

Momento do jantar-convívio, sábado à noite

§flashes

Actividades desportivas
para adultos e seniores,
futebol feminino e voleibol
feminino são algumas das
modalidades mais recentes
do FC Ferreirense.
Em futebol, o clube esteve
durante uma década sem
equipa sénior, que retomou
na época passada. Nesta
modalidade, o clube conta
ainda com traquinas,
benjamins, iniciados e
juvenis.

Futebol Clube Ferreirense
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FERREIRENSE

Pavilhão
para várias
modalidades
é o grande
sonho  Págs. 23 e 24
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João Pinto e Carlos Resende confi antes para o jogo  no Dragão Caixa, frente ao FC Porto

LUÍS FILIPE SILVA

O técnico do ABC/UMi-
nho, Carlos Resende, sa-
lientou ontem que caso 
o ABC se apresente ama-
nhã no Dragão Caixa ao 
seu nível poderá levar de 
vencida o campeão FC 
Porto, no jogo referente 
à 4.ª jornada da fase final 

do grupo A do campeona-
to nacional de andebol da 
I Divisão.

Carlos Resende, que fa-
lava em conferência de im-
prensa, realçou que a des-
locação ao Porto «é um 
jogo de muita exigência» 
mas deixou claro que o 
ABC tem argumentos para 
discutir o triunfo na casa 

dos portistas.
«Vai ser um jogo muito 

exigente por vários moti-
vos. Primeiro porque va-
mos defrontar o campeão 
nacional e vamos jogar 
contra o líder. 

Por outro lado é uma si-
tuação agradável porque 
não temos muito a perder 
e tudo a ganhar.

«É possível vencer 
o FC Porto no Dragão»

CARLOS RESENDE, TÉCNICO DO ABC/UMINHO

Se estivermos ao nos-
so nível é possível ven-
cer no Porto e temos que 
ter essa consciência», su-
blinhou.

João Pinto: 
«Queremos vencer 
todos os jogos»

João Pinto, jogador do 
ABC, destacou a moral 
em alta no seio do plan-
tel para esta fase decisiva 
da prova.

«Queremos vencer todos 
os jogos em que entramos 
e a moral do grupo tem 
que estar sempre em cima 
nesta fase final».

Para ser possível der-
rotar o FC Porto no Dra-
gão Caixa, João Pinto deu 
a receita: «Defender mui-
to bem, anular os contra-
-ataques do FC Porto e de-
pois contratacar bem. Te-
mos que nos apresentar ao 
melhor nível», disse.

LUÍS FILIPE SILVA
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Raul Maia e Tomás Albuquerque fi zeram a projeção do arranque da fase fi nal

LUÍS FILIPE SILVA

Os juniores do ABC/
UMinho iniciam amanhã 
a competição na fase fi-
nal do campeonato nacio-
nal, frente ao Sporting, às 
15h00, no pavilhão Flávio 
Sá Leite.

O técnico da equipa aca-
demista, Raul Maia, espe-

ra entrar com o pé direi-
to numa fase que vai co-
locar os seus atletas num 
patamar competitivo mui-
to mais elevado.

«Acima de tudo estamos 
na expectativa porque esta 
fase final vai representar 
uma competição mais ele-
vada. Neste escalão ainda 
temos aspetos que só po-

dem ser potenciados com 
um nível de competição 
elevado.

Vamos encontrar a equi-
pa que nos últimos quatro 
anos foi campeã nacional 
e estaremos lá para tentar 
vencer os jogos», disse.

Para o treinador, Benfica, 
FC Porto e Sporting têm 
vantagens em termos an-

ABC/UMinho quer entrar 
a vencer na fase final

JUNIORES RECEBEM AMANHÃ O SPORTING

tropométricos, mas a nível 
tático e técnico, o ABC po-
derá bater-se de igual com 
os seus adversários.

Tomás Albuquerque: 
«ganhar 
ao tetracampeão 
seria motivante

Para o capitão Tomás Al-
buquerque será importante 
entrar a vencer nesta pro-
va. «Ganhar ao tetracam-
peão nacional de juniores 
seria muito motivante e 
nós vamos entrar em to-
dos os jogos para vencer. 
É isso que as pessoas po-
derão esperar de nós», re-
feriu. Tomás Albuquerque 
está confiante na conquis-
ta do título. «É muito difí-
cil para os nossos adver-
sários jogar no Sá Leite e 
nós poderemos tirar van-
tagem disso».

LUÍS FILIPE SILVA

Página 29



A30

  Tiragem: 8500

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 30

  Cores: Cor

  Área: 8,33 x 6,94 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 53170115 29-03-2014

ANDEBOL (GRUPO B)

AC Fafe recebe Passos Manuel
O AC Fafe recebe, esta tarde, a partir das 18h00, 

a equipa do Passos Manuel, em partida relativa 
ao grupo B do Nacional da I Divisão em andebol. 
A maioria dos jogos dos dois grupos disputa-se  
amanhã, com destaque para o FC Porto-ABC/UMinho 
(17h00). Eis os jogos de hoje:

Grupo A
Águas Santas-Sporting Horta ..................... 18h00
Grupo B
Belenenses-Avanca ...................................... 15h00
AC Fafe-Passos Manuel .............................. 18h00
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TAÇA DE PORTUGAL

Jogos da final four de andebol 
já têm os horários definidos

Os jogos da final four da Taça de Portugal em 
andebol, que se disputam a 12 e 13 de abril no 
pavilhão do Águas Santas, já têm horários de-
finidos. Assim, no dia 12, o ABC defronta o Xico 
Andebol, às 19h00, antes, o Sporting mede forças 
com o Benfica, às 16h45. A final joga-se no dia 13 
de abril, às 16h00.
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Ø Joana Sousa

NoNoNoNoNovvvvvo piso apo piso apo piso apo piso apo piso apttttto paro paro paro paro para os tra os tra os tra os tra os treinoseinoseinoseinoseinos
   A direção da Associação Cultural de Salreu já conseguiu realizar um dos seus grandes anseios, colocar um novo piso no pavilhão. Agora com o piso novo

colocado, o desporto pode decorrer normalmente em Salreu.

   No próximo dia 6 de abril, a Associação Cultural de Salreu vai ainda realizar um almoço convívio com vista a homenagear um homem da terra, Manuel

Figueira, um dos benfeitores da ACS.

Jornal de Estarreja (JE): O piso
está pronto agora o andebol
já pode correr normalmente
aqui no pavilhão.
Fátima Cabral (FC): É verdade,
o andebol já pode correr
normalmente aqui no
pavi lhão. Vamos ter aqui
outras atividades, vamos dar
também uma oportunidade
ao futsal mais a nível não
profissional mas amador, e
vamos rentabiliza-lo para que
também possamos de alguma
forma mostrar o trabalho feito
por nós.

JE: Como é que conseguiram
colocar este piso. Nos dias que
correm não é fácil as
coletividades terem dinheiro
para grandes obras.
FC: De facto não é fácil, mas o
associativismo, pelo menos
eu tenho aprendido que é um
bicho que primeiro se
estranha e depois se entranha
e portanto com muito
empenho e com uma vertente
social e também amadora,
nenhum de nós vive e respira
100% a Associação Cultural de
Salreu, mas conseguimos com
alguns patrocínios, o nosso
maior apoio foi a Câmara
Municipal de Estarreja, ainda
com o executivo anterior, com
o Dr. José Eduardo de Matos e
o Dr. Abílio Silveira, que se
deslocou propositadamente
ao pavilhão para ver as suas
condições e tomou
consciência que não
estávamos no bom caminho,
portanto a ajuda deles foi
fundamental, a parte com que
colaboraram que foram 20 mil
euros, dos 35 mil que o piso
nos custou, foi primordial para
que pudéssemos avançar. Os
restantes 15 mil claramente
tivemos que dar a cara e houve
também uma instituição,
Crédito Agrícola, que nos
facilitou esse empréstimo.
Agora, é claro falta-nos
trabalhar para pagar esses 15
mil mas penso que estamos
no bom caminho.

JE: Para além deste piso que
necessitava urgentemente de
ser mudado, vocês continuam
a ter graves problemas neste
pavilhão. Há pouco tempo,

devido ao temporal as telhas
voltaram a ceder.
FC: Era um risco a colocação do
piso antes de fazer uma obra
no telhado, mas a obra no
telhado implica um custo
muito maior e o piso também
precisava ser arranjado
porque já colocava a
integridade física das atletas
e das outras pessoas que usam
o pavilhão numa posição
muito frágil. Infelizmente
este processo depois de
terminado, o temporal veio e
levou-nos as telhas, a
Prozinco foi fundamental
neste arranjo. Prontificou-se
logo a apoiar-nos no sentido
de estar disponível aqui logo
a 100% para que o piso não
sofresse consequências de
maior. Depois tivemos de
colocar peças novas mover o
piso, voltar a colocar o piso
mas pronto mais uma etapa
ultrapassada. Nesse sentido,
gostava de agradecer à Dona
Célia da Prozinco que foi
incansável. A Câmara
Municipal de Estarreja
também foi muito importante
neste processo porque se
prontificou de imediato a
ajudar no que fosse
necessário.

JE: Vocês sentem esse apoio
das empresas?
FC: Nós também temos de
procurar. Eu normalmente
digo que quem não é visto não
é lembrado. Sim de alguma
forma sentimos. É claro que
houve um decréscimo desse
apoio mas sentimos sim e a
Prozinco pode-se dizer que é
uma das nossas maiores
aliadas, a Junta de Freguesia
de Salreu, apesar de ter
mudado o executivo mostra-
se interessada nos nossos
problemas e a Câmara, o
engenheiro Adolfo, o Dr.
Diamantino vão-se mantendo
sempre a par das nossas
questões e depois claro temos
os apoios mais locais. Acho
que são fundamentais para
nós porque o comércio local,
apesar de sofrer com as
grandes superficiais, continua
a apoiar.

JE: Já tentaram apoios mais
relevantes junto das
empresas do Parque
Químico?

FC: Este ano candidatamo-nos
ao PACOPAR, apresentamos
um projeto, quanto a mim
muito bem fundamentado,
infelizmente foi vetado, não
vai ser concretizado. O apoio
que pedimos foi no valor de
7500 euros, portanto
justificava-se no valor pedido
ao banco. Claro que
entendemos que existem
instituições que possuem
uma componente social
muito importante, se calhar
com maiores lacunas
económicas que nós, mas eu
receio que a cultura e o
desporto estejam nesta fase,
da chamada crise a ocupar um
lugar muito vago na sociedade
e isso preocupa-me. Quando
tudo está bem nós estamos
aqui e é tudo muito bonito,
mas quando as coisas correm
mal somos o parente pobre.
Entendemos mas não
podemos concordar a 100%
com a decisão final do
PACOPAR.

JE: Da última vez que cá estive,
vocês estavam com um
problema na carrinha. Está
resolvido?
FC: Está resolvido, também
com muito empenho do
Andebol que são uma equipa
bastante dedicada, vão há
procura dos tais patrocínios.
No fundo, os pais das atletas
também têm ajudado, uns
sabem de mecânica e vão
ajudando, outros sabem de
outra coisa qualquer e ajudam
também e vamos mantendo
assim. É bom que assim seja,
somos uma família.

JE: Vamos ter um almoço no
dia 6 de abril. É uma forma de
angariar mais fundos para a
Associação. Onde vai decorrer
o almoço e o que está
preparado para o mesmo?
FC: O almoço será realizado na
sede da Associação Cultural de
Salreu. Escolhemos este local
porque acho que temos de nos
dar a conhecer. O nosso salão
já foi alvo de grandes festas
da nossa e de outras
Associações e penso que está
na hora de começarmos não só
a rentabilizar mas nós próprios
a sentir talvez aquilo que as
pessoas que a construíram
sentiram quando o fizeram. O
salão está ali para as pessoas
de Salreu e para as pessoas do

concelho de Estarreja. Está
tudo aposto ou quase aposto
para o almoço. O custo é de 15
euros e vai ser um dia em
grande. Vamos ter algumas
surpresas, uma delas será a tão
merecida homenagem ao Sr.
Manuel Figueira e para isso
pedimos a um conjunto de
pessoas que lidaram com ele
para idealizarem o momento
e a forma como ele será
homenageado.

   Um dos responsáveis pela
organização da homenagem a
Manuel Figueira é Dario Matos
que contou o que está
previsto e revelou um pouco
do homem por detrás de um
nome.

JE: O que está a ser preparado
para esta homenagem?
Dario Matos (DM):
Fundamentalmente, vamos
tentar passar um pouco em
jeito de corrida porque é
muito rica, a vida associativa
do Sr. Manuel Figueira.
Manuel Figueira foi um marco
muito importante na vida
associativa, não apenas aqui
da coletividade, interessa-nos
marcar isso. O Manuel Figueira

começou a vida Associativa
muito jovem ele é um dos
fundadores aqui em Salreu do
Núcleo da Juventude Agrária
Católica, e a sua atividade
Associativa, cultural e
desportiva estende-se por
campos tão diversos como o
Carnaval de Estarreja, a
Associação Cultural de Salreu,
o Grupo Coral de S. Martinho
de Salreu, a Associação
Humanitária de Salreu,
também é um dos fundadores
e portanto não vamos
restringir a homenagem que
queremos prestar,
unicamente à Associação
Cultural de Salreu, nós
queremos homenagear o
homem e a ACS foi apenas
uma das facetas de uma
atividade muito profícua no
campo associativo.
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ACS

Novo piso

 A Associação Cultural de Salreu já tem
novo piso no pavilhão. Quase a fazer

anos, a ACS vai homenagear no dia 6 de
abril um dos seus fundadores: Manuel

Figueira.

Página 12
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ANDEBOL
DIDÁXIS DOMINA

DESPORTO ESCOLAR
No domingo, as iniciadas da Didáxis receberam e venceram a Juventude do Mar por 24-
13. No final da 1ª parte, a Didáxis já vencia confortavelmente por 10 golos de diferença,
resolvendo assim o jogo. A atleta Ana Margarida cotou-se como a melhor marcadora do
jogo com 7 golos. Após dois resultados negativos, a Didáxis encontra-se no 3º lugar da
zona 1 do campeonato nacional de iniciadas.
No campeonato do desporto escolar, as juvenis venceram os jogos disputados contra o
Colégio de Gaia e a Escola de Alfena. Um regresso às boas exibições. No próximo fim-
de-semana recebem o ARC Alpendorada, desta feita a contar para o campeonato nacional
de juvenis.

Fim-de-semana intenso para a AC Vermoim
As equipas da ACV Andebol tiveram um fim-de-semana de intensa actividade. No sábado,
em Leça da Palmeira, a equipa júnior feminina defrontou a equipa local e deu boa conta
de si. As marcadoras de serviço foram Mélanie Oliveira, que com os 12 golos reaparece
na tabela das melhores marcadoras; Bárbara Soares marcou por 3 vezes, Maria Oliveira,
Raquel Torres, e Bruna Silva, um golo cada. Toda a equipa, única representante do
distrito de Braga nesta competição nacional, esteve em grande nível proporcionando
uma surpreendente resposta face a uma equipa de longo historial.
No domingo, o escalão mini recebeu as formações da Associação de Andebol da Póvoa
de Lanhoso e dos bracarenses Arsenal Clube da Devesa. Foram encontros repletos de
alegria, boa disposição e desportivismo.
Esta jornada de andebol, terminou em Braga, no Pavilhão Flávio Sá Leite, com o último
encontro da equipa de infantis masculina nesta fase da competição frente ao histórico
ABC. A equipa ACV venceu, por 3-24, finalizando esta fase isolada em primeiro local
apenas com vitórias. Os marcadores de serviço foram João Oliveira, segundo na lista
dos melhores marcadores da competição e Diogo Silva, ambos com 9 golos, mas também
Luis Carvalho, com 3 golos, João Pacheco, com 2 golos, e Tiago Carvalho com 1 golo
ajudaram a colorir o marcador.
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No Instituto Politécnico da Guar-
da vai realizar-se, nos dias 31 de Mar-
ço e 1 de Abril, o I Congresso Ibérico 
Técnico e Científico de Andebol.

Este Congresso pretende ser um 
momento de encontro de todos quan-
tos se interessam pela modalidade: 
investigadores, técnicos, professores, 

estudantes e público geral.
De acordo com a organização, o 

Congresso fará uma abordagem multi-
disciplinar procurando, especialmente, 
discutir e debater a investigação que 
está a ser produzida neste domínio.

No decorrer do congresso será 
ainda debatido todo um conjunto de 

aspetos técnicos inerentes à formação, 
ao ensino e treino da modalidade, com 
o objetivo de deixar contributos que 
visem melhorar o ensino e a prática 
da modalidade.

Os interessados podem obter 
mais informações em http://www.ipg.
pt/congresso-iberico-andebol-2014/.

Congresso Ibérico sobre Andebol
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 Ò festival

sopas 
‘brilharam’ 

em picassinos

Pela quinta vez consecutiva o 
Festival de Sopas, organizado 
pela Secção de Andebol da SIR 
1º de Maio, de Picassinos, foi 
um sucesso.

Quarenta e sete sopas colo-
cadas à prova, desde as mais 
tradicionais até às mais elabo-
radas, algumas sopas de autor, 
foram um “ai Jesus” para os 
visitantes, que se “viram gre-
gos” para escolher e provar as 
melhores. E os visitantes foram 
muitos! Pelas contas da organi-
zação, passaram pelo Festival à 
volta de trezentas e oitenta pes-
soas, de várias faixas etárias.

Uma iniciativa que se repe-
te, cada vez com mais sucesso 
e que enche de orgulho todos 
quantos trabalham para a Sec-
ção de Andebol da SIR 1º de 
Maio, atletas, dirigentes, fa-
miliares e amigos, bem como 
para aqueles que ofereceram, 
de bom grado, as sopas, que 
foram o centro da festa. Para o 
ano há mais. ß
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Campeonato Regional de 
Minis Masculinos

Avanca, 21
Sanjoanense, 19

Sanjoanense: André Ferreira; Gonçalo 
Pinto; Afonso Moreira; Bruno Costa; 
Carlos Coelho; Miguel Almeida; Miguel 
Leite; Pedro Silva, Francisco Silva; Henri-
que Novo; Francisco Mesquita, Eugénio; 
Rodrigo Lopes ;Ivo; Duarte Silva; João 
Mesquita.
Treinador: Sérgio Paiva.

Jogo muito disputado, 
onde se defrontaram duas das 
melhores equipas do campeo-
nato. A entrada da Sanjoanense 
foi muito fraca, permitindo oito 
golos de vantagem ao adversá-
rio nos primeiros cinco minutos 

do jogo. Todo o restante tempo 
do encontro foi uma recupera-
ção lenta da Sanjoanense, que 
culminou com uma derrota 
tangencial.

Campeonato Nacional de 
Iniciados femininos

Sanjoanense, 23
Valongo Vouga, 32

Sanjoanense: Catarina Ferreira, Lali, Rita, 
Mariana Neves, Kika, Catarina Arrojado, 
Joana Alves, Andreia Fernandes, Ana 
Luísa, Joana Pinho, Ana Tavares, Andreia 
Santos, Cheila, Mariana Brandão, Pipa, 
Carolina.
Treinador: Rui Andrade.

Já se previa um jogo di-

fícil, mas a Sanjoanense até 
começou bem e aguentou até 
ao intervalo, cujo resultado era 
de 13-13. Na segunda parte 
tudo se alterou. O adversário 
foi ganhando vantagem e a 
Sanjoanense não conseguiu 
responder. Com este resultado 
está tudo mais difícil, mas ainda 
é possível a equipa alcançar o 
objetivo.

agenda

Seniores masculinos
Sanjoanense-FC Gaia
Dia 22, às 19h00, Pavilhão Travessas

Juvenis masculinos
Sanjoanense-Avanca
Dia 22, às 15h00, Pavilhão Travessas

Juvenis femininos
Jevelis-Sanjoanense
Dia 22, às 18h00, Leiria

Iniciados masculinos
Sanjoanense-Espinho B
Dia 22, às 09h30, Pavilhão Travessas

Seniores femininos
Porto Salvo-Sanjoanense
Dia 23, às 16h00, Pavilhão Aquilino 
Ribeiro

Iniciados masculinos
Penedono-Sanjoanense
Dia 23, às 15h00, Penedono

Iniciados femininos
Sanjoanense-S. Félix
Dia 23, às 15h00, Pavilhão Travessas

Infantis masculinos
CAIC-Sanjoanense
Dia 23, às 12h30, Cernache

Pts J V E D GM GS
1.º Stª	  Joana 12 4 4 0 0 104 67
2.º Alpendorada 11 5 3 0 2 140 127
3.º Passos	  Manuel 10 4 3 0 1 100 72
4.º Porto	  Salvo 8 4 2 0 2 101 112
5.º AA	  Espinho 8 4 2 0 2 110 98
6.º S.	  Felix	  Marinha 7 3 2 0 1 70 70
7.º Sanjoanense 4 4 0 0 4 64 103
8.º AC	  Lusitânos 4 4 0 0 4 80 120

Jornada	  5
AC	  Lusitânos Porto	  Salvo Passos	  Manuel-‐AC	  Lusitânos
Stª	  Joana Passos	  Manuel Porto	  Salvo-‐Sanjoanense

Sanjoanense S.	  Félix	  Marinha AA	  Espinho-‐Stª	  Joana
Alpendorada AA	  Espinho S.	  Félix	  Marinha-‐Alpendorada

Jornada	  4
28-‐20
23.16
19-‐24
33-‐26

campeonato nacional da 2ª diviSão de SenioreS FemininoS
FaSe de Subida

resultado poderia ter sido outro
Sanjoanense, 19

São Félix, 24

Sanjoanense: Tânia Pinho; Patrícia Silva; 
Maria Teixeira; Branca Santos; Ana Silva; 
Ana Gomes; Mónica Agrela; Carla Olivei-
ra; Ana Araújo; Ana Silva; Cláudia Alves; 
Ana Duarte; Ana Silva, Joana Santos, 

Carina Gonçalves.
Treinador: Filipe Rosário.

Nesta fase em que se en-
contram inseridas as melhores 
equipas da segunda divisão, a 
Sanjoanense tem sido fustigada 
por lesões e alguns castigos, que 

não têm permitido amealhar os 
pontos necessários para que 
a equipa pense em voos mais 
altos.

Neste momento, face a 
tantas contrariedades, a equipa 
tudo faz para deixar uma boa 

imagem. Foi o que se verificou 
neste encontro, em que a San-
joanense recebeu a formação 
do S. Félix. Foi uma partida 
bastante disputada e que em 
condições normais o resultado 
seria bem diferente.
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Andebol: Juvenis do Dom 
Fuas continuam sem vencer

Os juvenis masculinos do dom Fuas AC fo-
ram infelizes na deslocação a Benavente, onde 
perderam (37-35) na 5.ª jornada da fase dos 
últimos da 1ª divisão nacional de andebol. Os 
jovens nazarenos ainda não ganharam na fase 
decisiva da temporada e estão na penúltima 
posição da tabela. O Cister SA folgou na jornada 
5 e procura deixar o último lugar.
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Andebol

Xico somou
mais um triunfo

Triunfo importante do Xico Andebol (28-26), diante de 
um adversário directo, no encontro mais importante da 
jornada. O jogo representava importância acrescida para 
a equipa da Académica de S. Mamede, pois está na luta 
directa com o FC Porto B para o apuramento para a Fase 
Final da competição. Uma vitória para o Xico Andebol 
significava a manutenção da liderança no campeonato, 
que se aproxima do seu final, assim como, quase mate-
maticamente, o apuramento para a Fase Final.

Esta vitória acaba por ser muito importante para o Xico 
Andebol, face a um adversário que tinha como objectivo 
um resultado positivo que pudesse alimentar a sua posição 
de apuramento para a Fase Final. 

Na deslocação à Madeira para defrontar o Marítimo, o 
Fermentões acabou por sofrer nova derrota (30-25), apesar 
de ter dado uma boa resposta. A equipa de Luís Pereira 
entrou muito bem no jogo e esteve em vantagem durante 
largos minutos, forçando uma reacção madrugadora do 
banco dos madeirenses. 

O Fermentões continua em 6º lugar, sendo que até final 
desta Fase Regular tem mais quatro jogos e a possibilidade 
de angariar mais pontos para a fase que se segue, a da 
manutenção, com as equipas a transportarem 50% dos 
pontos conquistados.
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A Casa do Benfica em Castelo
Branco e a Junta de Freguesia
albicastrense promoveram, no
passado sábado a Festa do
Andebol/Festa do Desporto
aberto á comunidade especifi-
camente  às crianças do 1º ci-
clo (7 aos 10 anos). Esta inicia-
tiva organizada pela aluna

Festa do Andebol em Castelo Branco

estagiária do Curso Tecnológi-
co de Desporto do agrupa-
mento de Escolas Amato lusi-
tano, Inês Rito Ribeiro, contou
com a presença da Escola de
Judo Ana Hormigo e do Clube
de Atletismo do Valongo. Sen-
do uma iniciativa virada para
a prática do mini andebol a in-

clusão destas duas modalida-
des proporcionou a mais de 70
crianças a possibilidade de ex-
perimentarem durante uma
manhã  três áreas desportivas
distintas terminando com uma
coreografia   ministrada por
Marcia Cernawsky. Para além
das equipas da CBCB e ADA,

participou a recém formada
equipa do Desporto Escolar da
Escola João Roiz e mais de 45
crianças das diversas escolas
do 1º ciclo da Cidade.  Esta ini-
ciativa foi do agrado de todas
as partes envolvidas que des-
tacaram a adesão das crianças
como a dinâmica da atividade

Página 40



A41

  Tiragem: 14500

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 22

  Cores: Preto e Branco

  Área: 12,30 x 20,26 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 53140673 19-03-2014

 ANDEBOL

Juvenis e iniciadas da CPVV 
ganham para o nacional

As equipas de iniciados femininos e 
de juvenis femininos da CPVV somam 
apenas vitórias na segunda fase dos 
respeti vos campeonatos nacionais.

No domingo, as iniciadas venceram 
(32-23) a Sanjoanense, em São João da 
Madeira, tendo alinhado e marcado: 
Tânia Veiga (2), Nadia Gonçalves (19), 
Inês Chaves (5), Filipa Silva, Inês Alves 
(3), Marta Arede (2), Juliana Arede, 
Etelvina Santos, Joana Santos (1), Ana 
Gonçalves e Ana Saraiva. Treinador: 
Diogo Santos. A zona 2 é comandada 
pela CPVV (15 pontos em 5 jogos), se-
guida da Sanjoanense (13), Alavarium 
(11), Ac Espinho (9), SF Marinha (7) e 
Colégio João de Barros (5).

As valonguenses só voltam a jogar 
a 30 de março, recebendo a Ac. Espi-
nho (15h).

Em juvenis femininos, a CPVV ven-
ceu na receção à Juve (32-27), tendo 
alinhado e marcado: Inês Chaves (4), 
Tânia Veiga (6), Nadia Gonçalves (8), 
Inês Alves (7), Juliana Arede, Beatriz 
Rocha, Ana Saraiva, Bruna Santos (5), 
Marta Arede, Joana Santos (2), Ma-
riana Ferreira, Etelvina Santos e Filipa 
Silva. Treinador: Diogo Santos.

Na zona 2, CPVV e Alavarium so-
mam 12 pontos (4 jogos, 4 vitórias), 
seguidos de Sanjoanense (8), Ansião 
e Juve (6) e SF Marinha (4).

As aveirenses do Alavarium, a “bes-
ta negra” das valonguenses nos últi -
mos tempos, venceram amplamente 
em SF Marinha (52-22) e levam van-
tagem na diferença de golos (67 para 
46) em relação à CPVV. As duas equi-
pas defrontam-se sábado (15h) no 
pavilhão do Alavarium.

Infanti s femininos da CPVV  – A 
equipa A da CPVV recebeu e ven-
ceu (35-17) o São Pedro do Sul para 
o campeonato nacional, tendo ali-
nhado e marcado: Ana Gonçalves, 
Juliana Pinheiro (4), Maria Figueire-
do (2), Mariana Morais (12), Catari-
na Pires, Juliana Marques (5), Nanci 
Lopes (6), Inês Pereira e Verónica 
Nelson (6). Treinador: Rui Calhau. 
Sábado (14h30) joga no Monte. Se-
gue em 2º lugar co 44 pontos em 
16 jogos, a quatro do líder Canelas. 
A equipa B da CPVV perdeu (10-39) 
com o Alavarium, em Aveiro, tendo 
alinhado e marcado: Marta Corga, 
Tati ana Moita, Erica Moita, Bruna 
Ladeira (2), Naide Gonçalves, Ana 
Silva, Ana Costa (3), Ana Saraiva (5) 
e Inês Almeida. Treinador: Diogo 
Santos. Domingo (11h) recebem o 
Vacariça. Esta equipa valonguense 
está classifi cada em 9º lugar no 
campeonato nacional.
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Xico cimenta
liderança,
Fermentões
derrotado

Vimaranenses com resultados distintos. O Xico Andebol deu um aboa 
resposta diante de um candidato directo. Na Madeira, o Fermentões esteve 
a vencer, mas permitiu a reviravolta.

Triunfo importante do Xico 
Andebol, diante de um ad-
versário directo, no encontro 

mais importante da jornada. O jogo re-
presentava importância acrescida para 
a equipa da Académica de S. Mamede, 
pois está na luta directa com o FC Porto 
B para o apuramento para a Fase Final 
da competição. Uma vitória para o Xico 
Andebol significava a manutenção da 
liderança no campeonato, que se apro-
xima do seu final, assim como, quase 
matematicamente, o apuramento para 
a Fase Final.

Foi um jogo que esteve muito equi-
librado até aos 20 minutos da primeira 
parte, com a Académica de S. Mamede 
a distanciar-se na parte final dos 30 mi-
nutos iniciais, assim ao intervalo vencia 
por 12-16. Este resultado era fruto, um 
pouco, pelas lesões que condicionaram 
o Xico Andebol, mas também pelo facto 
do treinador Eduardo Rodrigues ter op-

tado por dar minutos de jogo aos joga-
dores mais jovens, que fazem também 
parte da equipa júnior que se apurou 
para a Fase Final.

Na segunda parte, o técnico do Xico 
Andebol conseguiu repor um pouco de 
ordem na constituição da equipa, com 
mais experiência, entrando jogadores 
normalmente titulares para a equipa, e 
assim os vimaranenses equilibraram o 
jogo numa primeira fase, e depois ven-
ceram por uma margem de dois golos, 
28-26, o que significa uma recuperação 
de seis golos, feito assinalável em 30 mi-
nutos. Esta vitória acaba por ser muito 
importante para o Xico Andebol, face a 
um adversário que tinha como objecti-
vo um resultado positivo que pudesse 
alimentar a sua posição de apuramento 
para a Fase Final. 

 

 
Na deslocação à Madeira para de-

frontar o Marítimo, o Fermentões aca-

   J V E D  Gm-Gs  Dif. P

1 Xico Andebol 22 19 1 2 724:532 192 61
2 Ginásio Stº. Tirso 22 19 1 2 693:565 128 61
3 Ac. S. Mamede 22 16 1 5 631:551 80 55
4 Porto B 22 15 1 6 616:568 48 53
5 Marítimo 22 13 3 6 596:567 29 51
6 Fermentões 22 11 2 9 576:599 -23 46
7 Santana 22 9 2 11 604:600 4 42
8 S. Bernardo 22 10 0 12 596:612 -16 42
9 Infesta 22 7 2 13 548:608 -60 38
10 Gaia 22 6 2 14 563:594 -31 36
11 Módicus 22 4 4 14 549:624 -75 34
12 Académico 22 5 1 16 518:636 -118 33
13 Sanjoanense 22 4 2 16 540:617 -77 32
14 Oleiros 22 4 2 16 513:594 -81 32

Marítimo - Fermentões 30:25 
G. Stº. Tirso - Porto B 30:28 
S. Bernardo - Académico 23:24 
Gaia - Módicus 23:23 
Xico Andebol - Ac. S. Mamede 28:26 
Oleiros - Santana 24:21 
Infesta - Sanjoanense 31:23 

ANDEBOL - 2ª DIVISÃO

22ª jornada

Santana - Marítimo 
Fermentões - Ginásio Stº. Tirso
Porto B - S. Bernardo
Sanjoanense - Gaia
Módicus - Xico Andebol
Ac. S. Mamede - Oleiros
Académico - Infesta  

22ª jornada

MARÍTIMO 30
Francisco Freitas, José Santos, João Gomes, Miguel 
Moreira, Bruno Nunes (3), Marco Gil (5), Tiago Ro-
drigues, José Menezes, Márcio Abreu (5), António 
Franco (2),  José Jesus, Diogo Abreu, Pedro Rod-
rigues (4), Paulo Moura (9) e José Azevedo (2)
T: SÉRGIO FERREIRA

Rui Paulo, José Martins (3), Hélder Cunha (1), João 
Carvalho (2), Filipe Silva, Rui Carvalho (2), Sérgio 
Ribeiro (3),  Raul Nunes, Carlos Fernandes (5), 
António Salgado (2), João Martins (5), Bruno Silva, 
Armando Silva (2) e Ricardo Pinto 
T: LUÍS PEREIRA

LOCAL: Pavilhão do C.S. Marítimo
Árbitros: Andre Andrade e Luís Sousa

FERMENTÕES 25

bou por sofrer nova derrota, apesar de 
ter dado uma boa resposta. A equipa de 
Luís Pereira entrou muito bem no jogo 
e esteve em vantagem durante largos 
minutos, forçando uma reacção ma-
drugadora do banco dos madeirenses. 
Mas, apesar do equilíbrio, o Fermen-
tões parecia controlar o jogo e assim 
o marcador evoluíu para 10-12, daí até 
ao intervalo o resultado esteve sempre 
com diferenças de dois golos favoráveis 
aos vimaranenses, que chegaram ao 
descanso em vantagem por 14-16.

A segunda parte começou com um 
Marítimo mais forte, que nos primeiros 
15 minutos conseguiu dar a volta ao 
resultado e dilatar a diferença numa pri-
meira fase para cinco golos (25-20), para 
de seguida colocar o resultado em 28-
21. Com uma diferença tão significativa, 
o Fermentões ainda reagiu e até final re-
duziu o resultado, que lhe foi desfavorá-
vel pela margem de cinco golos (30-25).

O Fermentões continua em 6º lugar, 
sendo que até final desta Fase Regular 
tem mais quatro jogos e a possibilida-
de de angariar mais pontos para a fase 
que se segue, a da manutenção, com as 
equipas a transportarem 50% dos pon-
tos conquistados.

Fermentões deixou fugir
vantagem na Madeira

REPORTAGEM DE
REDACÇÃO

XICO ANDEBOL 28
Ricardo Castro, João Macedo (1),  José Pinto, Tiago 
Cunha, Gustavo Castro (2), Pedro Correia, João San-
tos (6),  Mário Peixoto, André Caldas (5), Rui Olivei-
ra, Pedro Carvalho, Luís Sarmento, João Gonçalves 
(2), Rui Lourenço (10) e Daniel Santos (2)
T: EDUARDO RODRIGUES

Luís Quelhas, Nuno Silva (5), Fernando Magalhães, 
Tomás Garcez (2), Manuel Sousa (3), Reginaldo 
Modenes, Jerúsio Albuquerque, João Magalhães, 
Vasco Nogueira (4), Tiago Andrade (8), Diogo Perei-
ra (3), Luís Cunha (1),  Carlos Oliveira, Daniel Paiva 
e José Xavier
T: FERNANDO BATISTA
LOCAL: Pavilhão do Francisco de Holanda
Árbitros: Ana Silva e Susana Marques

AC. SÃO MAMEDE 26

A 12 DE ABRIL NA MAIA

Xico - ABC nas 
meias-finais da Taça

O sorteio das meias-finais da Taça de Portugal de Ande-
bol ditou um confronto minhoto entre Xico Andebol e ABC, 
no dia 12 de Abril na Maia. A outra meia-final será o derbi 
de Lisboa entre Sporting e Benfica, igualmente a 12 de Abril 
e no mesmo pavilhão que acolhe a final four.

A final está marcada para o dia seguinte, um domingo.
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