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Artística “escorrega” frente ao Fafe
ARTÍSTICA AVANCA

21

AC. FAFE

25

Treinador: Carlos Martingo.
Luís Silva; Victor Alvarez (4), Miguel
Baptista (5), Ricardo Mourão, Vasco
Santos (2) e Ricardo Ramos (2) - sete
inicial - Hélder Oliveira, João Valente,
Nelson Almeida, Marcelo Ferreira, Carlos Santos, Marco Ferreira, Diogo
Oliveira (6) e Nuno Carvalho.

Treinador: José Silva.
Miguel Marinho; Sérgio Ribeiro (2), Cláudio
Mota (3), Tiago Silva (4), César Gonçalves
(6), Nuno Fernandes (2) e João Fer- nandes
(1) - sete inicial- Victor Ribeiro, Mário
Pereira, João Freitas, Valdemiro Pires, João
Castilho, José Sampaio (3), Hugo André,
Nuno Pinheiro e Armando Pinto (4).

Pavilhão Municipal Adelino Dias
Costa, em Avanca.
Assistência: cerca de 120 espectadores.
Árbitros: César Carvalho e Daniel Frei-

tas (Associação de Andebol de Braga).
Oficial de Mesa: António Brousse.
Ao intervalo: 11-12.

Andebol

no arranque da Fase Final da
2.ª Divisão Nacional, que vai ditar as duas equipas que vão subir ao primeiro escalão, no passado domingo foi derrotada em
casa pelo AC Fafe, num que foi
disputado num piso que se encontrava algo escorregadio.

Xxxxxx xxxxx

Avelino Conceição
DESAIRE A Artística de Avanca, depois de na sexta-feira ter
vencido no recinto do Sismaria,

A equipa de Avanca entrou
algo desconcentrada e, sem
surpresa, esteve quase sempre
atrás do marcar, ainda que pela
diferença mínima.
Colectivo desequilibrado
Mesmo quando jogou em
superioridade numérica, a formação da casa mostrou um
coletivo desequilibrado e, para
complicar as suas contas, ainda teve pela frente o inspiradíssimo Miguel Marinho. O
guardião do Fafe efectuou uma
exibição de grande nível e foi
sempre um obstáculo muito
complicado de ultrapassar por
parte dos rematadores do conjunto treinado por Carlos Mar-

tingo, que ao intervalo perdia
por um golo (11-12).
E com um parcial de 5-0 nos
primeiros minutos do segundo
tempo, a equipa visitante “cavou” uma vantagem (12-18)
que se revelou decisiva no final. AArtística nunca mais conseguiu entrar na luta pela vitória, sendo que o melhor que
conseguiu foi, a poucos minutos do final, encurtar a distância para quatro golos (20-24),
diferença pela qual acabaria
por perder.
Diogo Oliveira, no conjunto
da casa e César Gonçalves, na
formação nortenha, foram os
mais concretizadores de um
jogo algo quezilento. |
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Porto Canal - Territórios
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OCS: Porto Canal - Territórios

04-05-2015 07:22

II Congresso de Andebol de Espinho
http://www.pt.cision.com/s/?l=9944ed2d
"Pensar o andebol de futuro" foi o tema que juntou em debate, em Espinho, atletas e dirigentes
desportivos ligados à modalidade. Declarações de Joaquim Soares, diretor de andebol do Espinho.
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ABC/UMinho disputa fase final
ACADEMISTAS VENCERAM os dois jogos da fase intermédia do campeonato, frente ao CDB Perestrelo
e Sporting, garantindo o apuramento para a fase final da competição.
ANDEBOL

| Carlos Costinha Sousa |

A equipa de juvenis do ABC/UMinho garantiu, ontem, o apuramento para a fase final do Campeonato Nacional da I Divisão
do escalão, depois de vencer os
dois jogos disputados na fase intermédia.
No primeiro jogo, frente ao
CDB Perestrelo, a equipa bracarense venceu por 29-35, dando
um passo importante rumo ao
apuramento. No segundo jogo,
ontem disputado, os academistas
conquistaram a vitória por 31-26
na partida com o Sporting, garantindo desde logo o apuramento para a fase final, sendo que a
equipa do Perestrelo acabou por
garantir também o apuramento.
Assim, o ABC/UMinho vai
disputar agora a fase final com o
CDB Perestrelo, Águas Santas e
Benfica.

DR

Juvenis do ABC/UMinho festejaram o apuramento para a fase final do Campeonato Nacional da I Divisão do escalão
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§andebol
II Divisão Nacional
Arsenal vitorioso
em jornada dupla
e lidera campeonato

Depois de um arranque de fase
final do campeonato vitorioso,
com triunfo sobre a formação do
Benfica B por 33-23, na passada
sexta-feira, ontem, a equipa do
Arsenal da Devesa Andebol repetiu o triunfo na recepção à equipa do AC Sismaria, com o resultado final a fixar-se num equilibrado 31-30.
Uma vitória muito importante
para as aspirações dos bracarenses que procuram conquistar a
subida à divisão maior do andebol português e também o título
de campeões nacionais.
Com estes resultados a equipa
bracarense está na liderança da
prova, com seis pontos, os mesmos que a formação do AC Fafe,
que ocupa o segundo lugar.
Curiosamente, na próxima jornada as duas equipas defrontam-se
num dérbi minhoto que promete
muitas emoções e andebol de
grande qualidade.
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Andebol

Portugal repetiu triunfo
e mantém-se na luta
pela qualificação

A selecção portuguesa de andebol ascendeu
ontem ao segundo lugar do Grupo 5 de qualificação para o Europeu de 2016, ao vencer a
Ucrânia por 34-24, em encontro da quarta jornada, disputado em Vila Nova de Gaia.
Depois do triunfo por 32-26 em Brovary, a formação das quinas, que vencia ao intervalo por
19-12, somou o segundo triunfo, ultrapassan-
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do a Rússia, que tinha perdido sábado na Hungria (29-25), que se qualificou, e tem menos
um encontro disputado.
A formação das quinas, que recebe a Hungria
(10 de Junho) e desloca-se à Rússia (dia 14)
nas duas últimas rondas, soma quatro pontos,
contra oito da Hungria e dois da Rússia. Apuram-se os dois primeiros, mais o melhor terceiro dos sete grupos.
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Andebol

DM

ABC na fase final de juvenis

ABC está na luta pelo título nacional

equipa de juvenis
do ABC garantiu,
ontem, a respetiva presença na fase final do campeonato
nacional da categoria, ao
terminar em primeiro lugar a fase de apuramento disputada no Pavilhão
Flávio Sá Leite.

A

O feito foi ainda conseguido pelo Perestrelo, que
terminou na segunda posição, enquanto o Sporting, terceiro classificado, foi afastado da prova.
Na primeira jornada o
ABC bateu o CD B. Perestrelo por 35-29, enquanto
no segundo o CD B. Pe-

restrelo bateu o Sporting
por 25-19. Ontem , no jogo decisivo, o ABC derrotou o Sporting por 31-26,
e garantiu o primeiro lugar do grupo.
Na fase final da competição estarão, para além do
ABC e Perestrelo, o Benfica e o Águas Santas.

Europeu: Portugal
venceu Ucrânia
A seleção portuguesa de
andebol ascendeu ontem ao segundo lugar do
Grupo 5 de qualificação
para o Europeu de 2016,
ao vencer a Ucrânia por
34-24, em encontro da
quarta jornada, disputado em Vila Nova de Gaia.
Depois do triunfo por
32-26 em Brovary, a formação das ‘quinas’, que
vencia ao intervalo por
19-12, somou o segundo triunfo, ultrapassando a Rússia, que perdera sábado na Hungria
(29-25), que se qualificou,
e tem menos um encontro disputado.
A formação das ‘quinas’, que recebe a Hungria (10 de junho) e desloca-se à Rússia (14) nas
duas últimas rondas, soma quatro pontos, contra

oito da Hungria e dois da
Rússia. Apuram-se os dois
primeiros, mais o melhor
terceiro dos sete grupos

Fase final: II Divisão
Arsenal da Devesa
venceu Sismarias
O Arsenal da Devesa recebeu e venceu o Sismarias por 38-30, em encontro da segunda jornada da
fase final do campeonato
nacional de andebol da
segunda divisão, e segue
na frente da tabela classificativa, com seis pontos,
os mesmos que o AC Fafe, seu adversário da próxima jornada.O conjunto
fafense venceu, ontem,
no pavilhão do Avanca
(25-21) depois de na sexta
feira ter recebido e batido o Boa Hora por 24-22.
No dia 9 de maio, pelas 18h00, o AC Fafe recebe o Arsenal.
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§andebol
Frente ao Sismaria

Arsenal disputa hoje
segunda jornada da fase final
Depois da vitória, na jornada inaugural da fase final do
Campeonato Nacional da II Divisão, por 33-23, na recepção à equipa B do Benfica, a formação do Arsenal da Devesa Andebol disputa hoje o segundo jogo desta fase da
competição, recebendo a equipa do Sismaria, numa partida que tem início marcado para as 17.30 horas.

Por sua vez, a formação do AC Fafe defronta, nesta segunda jornada da competição, jogando em casa do Avanca,
depois de ter também conquistado um triunfo na primeira jornada, por 24-22, na recepção ao Boa Hora.
À partida para esta segunda jornada, a equipa do Arsenal
da Devesa Andebol ocupa o primeiro lugar desta fase da
competição, com três pontos conquistados, com o segundo lugar ocupado pelo Avanca e o terceiro pelo AC Fafe,
ambos com os mesmos três pontos que o actual líder.
Seguem-se na classificação as equipas do Boa Hora, Sismaria e Benfica B, todos com um ponto.
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Juvenis: apuramento para a fase final

ABC discute passagem com Sporting
no Pavilhão Flávio Sá Leite
As equipas do ABC e Sporting discutem hoje, a partir
das 12h00, no Pavilhão Flávio Sá Leite, a passagem à
fase final do campeonato de juvenis com o Sporting.
Os leões perderam ontem com o Perestelo, por
25-19, e para o tira-teimas de hoje, o ABC está em vantagem porque até pode perder o jogo por uma diferença de cinco golos.
Como passam duas equipas, o Perestelo está já apurado e o ABC deverá confirmar hoje a passagem
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Derbi madeirense termina com vitória do Madeira SAD
O Madeira SAD venceu na tarde de ontem
o Sports Madeira por 31-24. Num jogo repleto de emoções e com muito equilíbrio a
SAD acabou por superiorizar-se e acabou
por vencer por uma diferença de sete golos.
O Madeira Sad, que venceu o primeiro jogo,
apresentou-se motivado e garantiu a vitória no segundo jogo, resultado que garan-

tiu a passagem às meias-finais do play-off.
No Madeira SAD Renata Tavares acabou
por destacarr-se na partida ao fazer sete
dos 31 golos da sua equipa, mas também
Cláudia Aguira com cinco e Érca Tavares
com outros tantos. Ana Andrade (4), Frederica Jesus (3), Anais Gouveia (2), Catarina
Ascensão (2), Filipa Correia (2), e Márcia

Abreu (1) fizeram os restantes.
Pelo Sports Madeira, Sara Gonçalves acabou mesmo por ser a goleadora “mor” da
partida com um total de 9 golos. Cláudia
Vieira (4), Joana Ribeiro (3), Odete Freitas
(3), Jessica Gouveia (3) e Mónica Gomes
(2), fizeram os restantes golos do Sports
Madeira.
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Vitória sobre a formação do CDB Perestrelo

ABC/UMinho no bom caminho para a final
ANDEBOL
| Redacção |

Foi sem grandes dificuldades
que a equipa de juvenis do
ABC/UMinho conquistou, ontem, a vitória sobre o CDB Perestrelo, no primeiro jogo da fase intermédia de apuramento
para a fase final do Campeonato
Nacional do escalão.
A jogar em casa, a equipa academista recebeu e levou de vencida, por claros 29-35, a formação madeirense, apoiando a sua
vitória principalmente na eficácia ofensiva de André Gomes,
que apontou dez golos na parti-

da, e também Oleksandr Nekrushets e Rui Ferreira, que apontaram sete tentos cada um.
Em disputa nesta fase intermédia estão os dois últimos lugares
ainda em aberto na fase final do
campeonato, sendo que Benfica
e Águas Santas já têm presença
garantida nessa prova. Por isso
mesmo, as equipas do ABC/
UMinho, Sporting e CDB Perestrelo procuram um lugar que
permita entrar na disputa pela
conquista do título nacional.
Hoje há novo jogo desta fase
intermédia da prova, com o
Sporting a entrar em acção na
competição, defrontando o Pe-

restrelo. O ABC/UMinho cumpre hoje um dia de folga e prepara já a partida de amanhã, em
que defronta a formação do
Sporting, num jogo que é decisivo para as aspirações bracarenses nesta competição.
Dependendo do resultado do
jogo de hoje, os academistas podem até nem precisar do triunfo
sobre o Sporting, mas o objectivo bem claro do ABC passa por
conquistar a vitória também nesse encontro. Assim, a partir das
16 horas de hoje, Sporting e Perestrelo lutam pela final. Amanhã, às 12 horas, o ABC/UMinho defronta o Sporting.

CDB PERESTRELO 29

João Freitas (1), António Freitas (2), Diogo
Bento (10), João Gomes (1), João Miranda
(8), Diogo Alves (7), João Góis, Diogo Costa, Miguel Abreu, Bruno Vieira, João Gonzalez e André Meneses.
Treinador: Hélder Sapeta.

ABC/UMINHO 35

Francisco Peixoto (4), Rui Araújo, Gonçalo
Costa, Oleksandr Nekrushets (7), José Fins,
Alexandre Pinheiro (2), André Gomes (10),
Gonçalo Areias (3), David Cunha, Pedro
Costa, José Ferreira, Ricardo Ferreira, Lucas Ferrão (2) e Rui Ferreira (7).
Treinador: Filipe Magalhães.
Árbitros: César Carvalho e Daniel Freitas.
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Alavarium
a um passo
das “meias”
Andebol
1.ª Divisão Feminina

OAlavarium/Love Tiles, depois
de ter vencido fora o Juve Lis,
por 24-21 (Mariana Lopes e Filipa Fontes estiveram em destaque ao marcar 8 e 7 golos, respectivamente), no “jogo 1” dos
quartos-de-final do “play-off”da
1.ª Divisão Feminina deAndebol,
pode, esta tarde, “carimbar” a
passagem para as meias-finais
da prova. Para isso, a equipa
orientada por Carlos Neiva terá
que repetir a dose frente à formação leiriense, mas emAveiro.
O jogo está marcado para as
18.30 horas.
Em caso de vitória do Juve Lis,
as duas equipas voltam a defrontar-se amanhã (18.30 horas),
novamente emAveiro, para disputar a “negra”, jogo que obrigatoriamente daria a conhecer
um dos semi-finalistas do campeonato, que o Alavarium venceu nas últimas duas épocas. |
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ANDEBOL
A equipa do ABC entrou
com o pé direito na fase de
apuramento do Nacional de
juvenis em andebol, ao bater, em Braga, o Bartolomeu
Perestrelo, por 35-29
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Andebol (juvenis) -– Fase de apuramento

ABC entra com a mão direita
Pedro Vieira da Silva

ABC entrou, com o
pé direito, ou será
mais correto dizer
com a mão direita,
na fase de apuramento
do Campeonato Nacional de juvenis.
Em partida disputada

O

no Pavilhão Flávio Sá Leite, a equipa academista,
treinada por Filipe Magalhães, bateu, sem grandes
dificuldades, o CD Bartolomeu Perestrelo, por
35-29.
Destaque, na turma
do ABC, para Oleksandr
Nekrushets, autor de sete

golos, e ainda André Gomes (10) e Rui Ferreira (7).
O ABC comanda, assim, esta fase intermédia que serve para apurar
duas equipas para a final
do Nacional de juvenis.
Hoje à tarde, a partir
das 16h00, o Sporting, um
dos favoritos à conquis-

ta da prova, mede forças
com a equipa que, ontem,
perdeu com o ABC.
Amanhã, pelas 12h00,
novamente na catedral do
andebol, o ABC joga com
o Sporting, sendo que este é um encontro aguardado com alguma expectativa pelos adeptos.
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FUTEBOL
• Liga Espanhola, 35.ª jornada: Córdoba-Barcelona
(15:00); Sevilha-Real Madrid (19:00). • I Liga, 31.ª jornada: Gil Vicente–Benfica (18:00, SportTV), Sporting–
Nacional (20:15, SportTV), • II Liga, 42.ª jornada:
Guimarães B-Marítimo B (16:00) e União da MadeiraLeixões (16:00). • Fase de Apuramento do Campeão
Nacional de Juvenis, 1.ª jornada: Nacional-FC Porto
(11:00), no Cristiano Ronaldo Campus Futebol. • I Divisão Regional, 13.ª jornada: Santo António da Serra –
Sporting do Porto Santo (16:00), campo do St.º Serra.
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ANDEBOL
• “Play-off” (1/8 de final) da I divisão feminina, 2.º jogo:
Madeira SAD-Clube Sports Madeira, às 17:00, no pavilhão do Funchal.
BASQUETEBOL
• “Play-off” da Liga masculina, 3.º jogo: CAB MadeiraVitória de Guimarães, às 16:00, no pavilhão do CAB. •
I Divisão Feminina, 2.º jogo “play-off”: Coimbrões-Marítimo às 21:30. • CAB e Núcleo Regional da Madeira
da LPCC promovem jogo solidário “Um Cesto por Uma
Causa”, às 18:00, no Pavilhão do CAB.

CICLISMO
• 2.ª prova Taça Regional de Enduro – Enduro Challenge, durante o dia na Calheta.
ORIENTAÇÃO
• VII Madeira Orienteering Madeira com percurso de
distância média no Montado do Pereiro, às 10:00. Percurso Sprint no Funchal, às 16:30, pontuável para o
Circuito Nacional Urbano.
CANOAGEM
• Madeirenses David Fernandes e Helena Rodrigues
participam no Europeu em Racice, na República Checa.
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Duração: 00:01:39

Sport TV1 - Títulos
ID: 59122461

OCS: Sport TV1 - Títulos

01-05-2015 09:08

Andebol: Portugal venceu a Ucrânia
http://www.pt.cision.com/s/?l=fe22e0af
Andebol: Portugal venceu a Ucrânia por 32-26.

Repetições: Sport TV1 - Notícias , 2015-05-01 11:57
Sport TV1 - Notícias , 2015-05-01 14:26
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Qualificação para Campeonato da Europa 2016

Portugal vence na Ucrânia
e mantém-se na corrida
ANDEBOL

| Redacção |

Portugal venceu, ontem, a Ucrânia por
26-32, em jogo da terceira jornada do
grupo 5 da fase de qualificação para o
Campeonato da Europa – Polónia 2016.
Com este resultado, os portugueses mantêm-se na corrida pelo apuramento para a
fase final do Europeu, com o próximo
confronto com os ucranianos, a disputar
domingo, em Vila Nova de Gaia, a assumir especial importância.
Portugal entrou bem na partida, rapidamente invertendo o marcador que arrancou favoravelmente à Ucrânia. A primeira vantagem de dois golos favoreceu
Portugal, após um contra-ataque bem sucedido de Pedro Portela. À passagem do
minuto 18, dois golos consecutivos do
bracarense Fábio Antunes, ambos de contra-ataque, cavaram a diferença no marcador até aos sete golos (4-11). O intervalo chegou com Portugal a ganhar por
12-17, com o último golo luso a ser apontado por Gilberto Duarte, num livre de
nove metros já com o tempo de jogo esgotado.
Portugal entrou no segundo tempo com
o mesmo sete que começou a partida. À

DR

Portugal venceu por 26-32

passagem do minuto 36, Alfredo Quintana aguentou a vantagem de cinco golos
(15-20) ao defender mais um livre de sete
metros seguido de recarga. Alguns erros
consecutivos do ataque português permitiram que a Ucrânia aproveitasse as situações de contra-ataque para se chegar até
aos três golos (17-20, aos 39 minutos).
A seis minutos do final, a Ucrânia reduziu para 24-26, o pavilhão acordou, mas
Pedro Spínola e Fábio Antunes deram o
conforto (24-29) para os instantes finais.
No final, Rolando Freitas considerou ter
uma vitória “que não deixou dúvidas”.

Página 22

A23

ID: 59079895

01-05-2015

Tiragem: 8000

Pág: 25

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Diária

Área: 25,00 x 15,28 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

“Garantir apuramento para a fase final”
EQUIPA DE JUVENIS DO ABC começa hoje a disputar a fase intermédia de apuramento do Campeonato Nacional de Juvenis.
Bartolomeu Perestelo e Sporting são os adversários. Vencer é a palavra de ordem para jovens academistas chegarem à fase final.
ABC

+ jogos

| Joana Russo Belo |

Garantir um lugar na fase final.
É com este espírito que a equipa
juvenil do ABC vai entrar em
campo esta tarde, pelas 16 horas,
no arranque da fase intermédia
de apuramento do Campeonato
Nacional de Juvenis. O técnico
Filipe Magalhães é o rosto do
optimismo que paira na equipa e
deixa claro que só os triunfos interessam aos jovens academistas.
“Queremos duas vitórias para
conseguirmos o apuramento para a fase final, que é o grande
objectivo da época”, sublinhou o
treinador.
Assumindo a confiança da
equipa, o técnico lembra que
“estas fases, por si só, tornam as
coisas apetecíveis, porque os
atletas sentem essa motivação
extra, trabalham o ano todo para

ABC ‘A’, Bartolomeu
Perestrelo e Sporting CP
vão disputar, este fim-de-semana, a fase de
apuramento do
Campeonato Nacional de
Juvenis Masculinos.

ABC/UMINHO

Os jogos realizam-se no
Pavilhão Flávio Sá Leite,
hoje e amanhã, pelas
16 horas, no domingo,
o encontro é às 12 horas.

Filipe Magalhães e Gonçalo Areias fizeram a antevisão à fase intermédia de apuramento

os momentos das decisões”.
Pela frente vão estar dois adversários difíceis, um deles algo
desconhecido para a equipa bracarense: “jogámos contra o

Sporting em dois torneios e perdemos os dois jogos. Nesta fase
não há jogos fáceis, são equipas
equilibradas. O Perestrelo não
conhecemos muito bem, sabe-

mos as características dos atletas
madeirenses e sabemos mais ou
menos da qualidade, já o Sporting temos um conhecimento total”.

Das três equipas, duas passam
à fase final, portanto, mesmo perante as dificuldades, “uma vitória, à partida, garante o apuramento”.
Caso o ABC consiga chegar à
fase final, está já também definida a meta: “obviamente que o
objectivo é ser campeão”.
O optimismo é transversal aos
jogadores. Gonçalo Areias garante que vão fazer tudo para
atingir a fase final. “A equipa está motivadíssima, toda a gente
quer jogar estes jogos. Podíamos
ter alcançado o apuramento da
primeira fase, tínhamos qualidade para isso. Assumimos os nossos erros e queremos emendar
isso agora. O nosso objectivo é
chegar à fase final e então sermos campeões”, destacou, apelando a todos os bracarenses para apoiarem a equipa. “O apoio é
fundamental. São sempre o oitavo jogador”, rematou.
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Artística de Avanca
só pensa num final feliz
Ambição A equipa sénior de Avanca dá hoje o pontapé de saída na luta pela subida
à Divisão A1, partindo como principal favorita de um grupo de seis formações
FOTOS: PEDRO ALVES/PHOTOREPORT.IN

Andebol
2.ª Divisão Nacional

Avelino Conceição
Chegou o momento decisivo
para a Artística de Avanca. Hoje
arranca a fase final da II Divisão
Nacional de Andebol, que dá
acesso ao principal campeonato português, meta para a
qual equipa sénior avancanense se assumiu, desde a primeira hora, como o principal
candidato.
AArtística de Avanca liderou,
quase desde o primeiro dia, a
primeira fase do campeonato,
alcançando triunfos atrás de
triunfos que lhe conferiram o
estatuto de candidato número
um ao primeiro lugar, como
ficou comprovado, no final das
26 jornadas, pelas 23 vitórias,
um empate e duas derrotas,
juntando ainda o melhor ataque da prova.
A tranquilidade permanente
que foi vivida de jornada em
jornada foi criando nas hostes
avancanenses a expectativa
de que o sonho da subida,
como aconteceu há três épocas, poderá ser uma realidade.
E num plantel onde impera a
juventude mas também alguma experiência, sob a liderança de um técnico (Carlos Martingo) também jovem, a equipa promete grandes jogos numa fase que as seis equipas

Equipa sénior da Artística de Avanca procura subida de divisão

quererão mostrar as suas credenciais.
Sabendo-se que, à partida, a
equipa do Benfica B não poderá
subir, segundo o regulamento
da prova, o sorteio ditou que a
Artística de Avanca comece
com a deslocação ao recinto do
Sismaria, equipa que, na Zona
Sul, ficou na terceira posição.
Um jogo onde a equipa de
Avanca quer entrar com a “mão
direita”, já que dois dias depois
(domingo), recebe o Fafe.
Carlos Martingo
assume favoritismo
Lembrando que a sua equipa
fez o pleno de vitórias em casa
(13), Carlos Martingo considerou de “extremamente positiva”
a carreira da Artística de Avanca
na primeira fase da prova, onde
só não ganhou em três jogos
fora, frente a São Bernardo, FC

Gaia e Sanjoanense, referindo
no entanto que, no global, “atingimos um nível elevado”.
Na hora da grande decisão, o
técnico olha para o sorteio da
fase final como qualquer outro.
“Sorteio é sorteio, mas gostava
de jogar primeiro em casa. O
importante é ganhar, porque temos dois jogos no espaço de
três dias, que desde logo poderão definir alguma coisa. Cada
jogo será uma final, não só para
nós, como para os nossos adversários”.
Apesar de saber que só duas
equipas vão subir de divisão,
Carlos Martingo assume que a
Artística de Avanca é uma das
mais candidatas à subida: “Desde o inicio que assumimos ser
candidatos”, recordando que
“outros não o fizeram e mesmo
agora continuam a não o fazer,
mas se assim não fosse não es-

tariam nesta fase”. O treinador
considera que, excepto o Benfica B que por razoes regulamentares não pode subir, “todas
as outras terão uma palavra a
dizer”.
E para que a sua equipa atinja
o objectivo, Carlos Martingo espera contar com o apoio da
massa associativa nesta fase decisiva da prova. “Queremos,
como em grande parte nos jogos da primeira fase, sentir o
apoio vindo das bancadas”, refere o técnico, deixando um desafio aos adeptos: “encham o
pavilhão, pois o vosso apoio é
muito importante para atingirmos o nosso objectivo”. |

Números
dos Finalistas
Melhor ataque
Artística Avanca
Arsenal Devesa
AC Fafe

776
768
752

Melhor defesa
Boa Hora
Benfica B
Artística Avanca

543
545
558

Mais vitórias
Artística Avanca
Boa Hora
AC Fafe

23
22
21

Mais derrotas
Sismaria
Arsenal Devesa
AC Fafe

7
6
5
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Artística de Avanca
ambiciona a subida
2.ª Divisão de Andebol | P27
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Campeonato nacional de Andebol da II Divisão: Fase final

Avelino Lima

Arsenal com jornada dupla
frente a Benfica e Sismaria

Arsenal da Devesa quer começar bem a sua participação na fase final

Luís Filipe Silva

Arsenal da Devesa
arranca a sua participação na fase final do campeonato
nacional de andebol da
II Divisão com uma jornada dupla no Pavilhão
Flávio Sá Leite entre hoje e domingo. A formação bracarense arranca
hoje para a primeira jornada com a receção ao
Benfica B, às 21h00, no
pavilhão Flávio Sá Leite
e prossegue no domingo, às 17h30, com jogo
frente ao Sismaria, também no Flávio Sá Leite,
mas referente à segunda jornada.

O

O técnico Rui Ferreira, em declarações prestadas ao Diário do Minho,
começou por analisar o
jogo diante do Benfica B.
Para o responsável da
equipa arsenalista, o jogo
diante do Benfica B encerra «grandes dificuldades». Em primeiro lugar
por não haver certezas
qual a equipa que os lisboetas irão colocar em
jogo, mas também «por
se tratar de uma equipa
sempre forte e de uma
boa escola de andebol».

«Importante
começar bem»
Com bastante experiência
em fases finais como atle-

Arsenal
da Devesa
está a ter
um bom
desempenho
na estreia na
II Divisão

ta, Rui Ferreira sabe da
importância de começar bem, por isso, classifica a partida de hoje de
«a mais importante».
«Em termos psicológicos para os jogadores,
entrar a vencer numa fase destas é fulcral. É meio
caminho andado para termos uma boa prestação,
por isso vamos ter especial atenção», disse.
Relativamente ao Sismaria, Rui Ferreira coloca-se num nível semelhante ao do Arsenal da
Devesa. «Tem uma equipa parecida com a nossa
e teremos de estar bem
focados no jogo, se não

quisermos
ser surpreendidos», disse.

«Não somos
candidatos à
subida mas se nos
derem abébias»
Sobre os objetivos para
esta fase final que decide
a subida à I Divisão, Rui
Ferreira e o seu grupo de
trabalho, vão continuar a
adotar a filosofia de «jogo
a jogo». «Não somos candidatos à subida pois continuamos a ser um clube
com dificuldades de logística e há outros bem apetrechados para isso, mas
se nos derem abébias...»,
rematou.
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