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Cid Ramos

 Sabia-se que o Colégio João de
Barros teria uma tarefa pratica-
mente impossível na 3.a elimina-
tória da Taça EHF, diante o Vejen
da Dinamarca. 

Os dois encontros confirma-
ram a clara superioridade da for-
mação dinamarquesa perante
um Colégio João de Barros esfor-
çado, mas sem argumentos
perante o poderio do colosso
escandinavo.

No primeiro jogo, o conjunto
orientado por Paulo Félix perdeu
por 38-16, num encontro em que
cedo viu o adversário ganhar
uma vantagem considerável.

No segundo encontro, o Colé-
gio João de Barros ainda deu um
ar da sua graça no primeiro tem-
po, mas na etapa complementar
foi totalmente dominado. Ao

intervalo,  o marcador registava
13-6 para os da casa. No final, der-
rota por 30-17.

Nesta eliminatória alinharam
pelo Colégio João de Barros Ana
Teixeira, Beatriz Santos, Nathalie
Lopes, Maria Pereira, Joana Fer-
raz, Andreia Francisco, Andreia
Neves, Karine Lopes, Carolina
Costa, Joana Biel, Inês Catarino,
Eduarda Pinheiro, Bárbara
Homem e Natalina Melo. l

ANDEBOL FEMININO

Colégio João de Barros
afastado da Taça EHF

Página 2



A3

  Tiragem: 2327

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 12

  Cores: Cor

  Área: 12,28 x 13,33 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 38468772 10-11-2011

ANDEBOL - 3.ª DIVISÃO NACIONAL

Académico de Viseu retoma 
a prova com triunfo suado
Silvino Cardoso

� O Académico de Viseu con se -
guiu uma vitória que não lhe
permitiu mais do que a subida
de um lugar na tabela classifi -
cativa. Mas o triunfo teve o con -
dão de não deixar fugir o Nú cleo
de Andebol de Samora Correia
que lidera, por ter me nos um jo -
go que a Académica que soma
os mesmo pontos no topo da
cla ssificação geral 

Já se sabia que não seria fácil
aos academistas ultrapassar
mais um dos grandes obstá cu -
los na rota para a fase da discus -
são da subida à 2.a Divisão Na -
cional, um objectivo que per -
segue há várias épocas. 

O seu regresso à competição,
depois da jornada em que folgou,
foi feito com êxito. É que a equipa
do Ílhavo é, também, um dos
conjuntos que está na corrida

pela chegada ao escalão secun -
dário nacional da moda lidade. 

A Académica de Coimbra,
como se esperava, foi a equipa
que obteve o resultado mais di -
latado, aproveitando bem a fra -
gilidade da turma ribatejana de
Almeirim que continua sem
saber o que é ganhar ou mes mo
empatar.  

Samora Correia invicto
Quem continua a não dar 'bal -
das' no campeonato é o Nú cleo
de Andebol de Samora Co rreia
que foi a Castelo Bran co
derrotar a Associação Des por -
tiva Albicastrense, manten do-
se invicta na prova, continu an -
do a ser um concorrente favo -
rito à fase mais apetecida. 

A turma leiriense do Juven -
tude Desportiva do Liz, perdeu
o duelo do distrito de Leira, em
casa do Batalha de Andebol

Clube, por dois golos de dife -
rença.

Nos últimos lugares con -
tinuam os habituais candidatos
à fa se pela manutenção. l

RESULTADOS

Ac.Viseu-Ílhavo AC 23-22
Batalha AC-Juv. Desp. Lis          30-28
Albicastrense-Samora Correia    26-28
Académica-20KM Almeirim        36-17

CLASSIFICAÇÃO
J V E D   GM-GS   P

Samora Correia   6 5 1 0 180-140 17
Ac. Coimbra        7 5 0 2  181-15717
Ac. Viseu            6 5 0 1 172-144 16
Ílhavo AC            7 4 0 3 182-157 15
Juv. Lis               6 3 1 2 177-158 13
SIR 1º Maio         6 3 0  3 152-153 12 
AD Albicastrense 6 1 0 5 158-172 8
Batalha AC          6 1 0 5 146-164 8
20KM Almeirim   6 0 0 6 111-214    6

PRÓXIMA JORNADA

SIR 1º Maio-Académica; 20KM
Almeirim-AD Albicastrense; NA Samora
Correia-Batalha AC e Juv. Desp. Lis-
Ac. Viseu
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Manhã e início de tarde animado e movimentado na freguesia da Camacha. Os jovens trocaram impressões e aprenderam sobre a modalidade com os profissionais.

A equipa sénior masculina do Ma-
deira Andebol SAD aceitou o convite
formulado pela da Associação Des-
portiva daCamacha e fez, ontem, uma
acção de promoção da modalidade
junto da população daquela freguesia
de Santa Cruz, abrangendo mais de
duas centenas de jovens alunos.
O plantel e equipa técnica da “so-

ciedade”madeirense visitaram, então,
na parte da manhã, a Escola B2/3 Al-
fredo Ferreira Nóbrega Júnior, na Ca-
macha, realizando uma pequena pa-
lestra aos alunos, onde foi dadoênfase
à importância da prática desportiva,

em simultâneo com um percurso es-
colar de sucesso. Por forma a abranger
omaior númerodepopulação escolar
possível, além dos alunos do referido
estabelecimento de ensino, a AD Ca-
macha convidou as escolas do Ensino
Básico, pelo que se juntaram à inicia-
tiva 120 alunos, entre os seis e os 10
anos. Poucodepois domeio-dia, a ac-
ção transferiu-se para o Pavilhão da
Camacha, onde os atletas proporcio-
naram momentos inesquecíveis aos
jovens (possíveis jogadores damoda-
lidade), interagindo e demonstrando
na prática o que é o Andebol.

Sob o comando do técnico princi-
pal Paulo Fidalgo e dos adjuntos Má-
rio Costa e Raúl Goulart, o Madeira
SAD fez deslocar à Camacha os joga-
dores Daniel Santos; Leandro Nunes;
Mauro Aveiro; Luís Carvalho; Gabriel
Jesus; Telmo Ferreira; Gonçalo Vieira
(capitão); João Nuno; Bosko Bjelano-
vic; Hugo Rosário; João Ferraz; João
Antunes e Nuno Silva.
Pela 2.ª época consecutiva, o clube

é vice-campeão nacional, num ano
(2011) que completou o seu 13.º ani-
versário de existência. 1

vascosousa@jornaldamadeira.pt

Mais de duas centenas de crianças e jovens conviveram e aprenden-
ream com os “craques” do Andebol. Além da estabelecimento de en-
sino, os vice-campeões nacionais estiveram no Pavilhão da localidade.

Madeira SAD na Camacha
7 ANDEBOL - EQUIPA MASCULINA ESTEVE NA ESCOLA B2/3 ALFREDO FERREIRA NÓBREGA JÚNIOR

Os jogadores da
“sociedade”
madeirense
prenderam a
atenção dos jo-
vens de palmo e
meio e ficaram
a par do que é a
prática da mo-
dalidade. O con-
vite partiu da
secção da AD
Camacha.
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Andebol

> A jornada deste fim de semana foi
positiva para o andebol do GEPS (Grupo
Experimental de Ponte de Sor) com uma
vitória e um empate.

A equipa de Iniciados masculinos,
deslocou-se sábado a Beja onde defrontou
à tarde a Zona Azul, jogo que terminou com
um empate (25-25).

Já os Infantis masculinos tiveram em
Ponte de Sor um derby distrital, GEPS – GAP,
no domingo à tarde. O resultado foi
favorável à equipa da casa que venceu por

21-10.
Os próximos jogos para o campeonato

nacional acontecem a 12 de Novembro em
casa do CMAC e a 13 deste mês, os Infantis
GEPS recebem em casa o Inijovem.

No campeonato de Iniciados, os azuis e
brancos acolhem em casa o Évora a 26 de
Novembro.

O GEPS de Ponte de Sor já tem à
disposição dos adeptos de andebol uma
nova imagem de site no sitio da internet
www.geps.pt 

GEPS vence GAP

Página 8



A9

  Tiragem: 13572

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 39

  Cores: Preto e Branco

  Área: 6,42 x 11,82 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 38445683 09-11-2011

Página 9



A10

  Tiragem: 15000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 21

  Cores: Cor

  Área: 22,57 x 14,18 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 38443261 09-11-2011

Na 3.ª eliminatória da Taça EHF
masculina de Andebol, o Madeira
SAD tempela frente os eslovacos do
Tatran Presov. Para esta mesma
ronda, o FC Porto terá de ultrapassar
os sérvios do RK Crvena Zvezda. O
sorteio, realizado na sede da EHF, di-
tou que os madeirenses, vice-cam-
peões nacionais, joguem como Pre-
sov, com a 1.ª “mão” a ter lugar no
Funchal, a 26ou 27destemês, e o 2.º
confronto na Eslováquia, a 3 ou 4 de
Dezembro. Os 16 vencedores pas-
sam para, depois, para os oitavos-
de-final da Taça EHF, cujo sorteio irá
ter lugar a 6 de Dezembro.
Na 2.ª rondadesta competição eu-

ropeia, recorde-se, o Madeira SAD

não teve dificuldades para afastar o
HC Neistin, das Ilhas Faroé, com 34-
20 fora de casa e 31-17 na Região,
para um acumulado de 65-37.
A nível interno, e após 10 jornadas,

a “sociedade” insular segue no 6.º
lugar (meio da tabela) com 24 pon-
tos, resultantes de cinco vitórias e
cinco derrotas. Marcou 284 golos e
sofreu 260. Antes do jogo europeu
frente ao Tatran Presov, o Madeira
SAD defronta sábado (dia 12), o
Maia/ISMAI, no Norte do País
(17h45), recebe o Sporting da Horta,
dia 19, às 17h, e desloca-se ao Res-
telo, para medir forças com o Bele-
nenses, dia 23 (19h). 1

vascosousa@jornaldamadeira.pt
Adversário é mais complicado e em causa está a passagem aos “oitavos”.

7 ANDEBOL - 3.ª ELIMINATÓRIA DA TAÇA EHF MASCULINA

Madeira SAD vs. eslovacos
Depois de uma equipa das Ilhas Faroé, a “sociedade” insular vai de-
frontar o Tatran Presov, da Eslováquia.

O 1.º jogo de-
corre este
mês no Fun-
chal e a 2.ª
“mão” está
marcada
para o início
de Dezem-
bro.
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ANDEBOL

No passado dia 30 de outubro, domingo, a equipa de Minis Masculinos da Casa do Povo da
Vacariça deslocou-se a Salreu para mais um jogo amigável frente à equipa local. Depois de terem
conquistado dois primeiros lugares no torneio do CAIC (um no escalão de Bambis e outro no escalão de
Minis), a equipa entrou em campo confiante e motivada.

Depois de um pequeno desacerto inicial, especialmente no sector defensivo, a equipa da Vacariça
ganhou a tranquilidade que precisava, acertou as marcações e conseguiu chegar ao intervalo empatada a
cinco bolas. Com um início de segunda parte muito concentrado, passou para a frente do jogo, tendo
estado a vencer 5-10. Algumas alterações no aspeto defensivo e com o acumular do cansaço, permitiram
que a equipa local recuperasse da desvantagem, mas não o suficiente para evitar a derrota. 11-12 foi o
resultado final. De destacar, ainda, a chamada ao escalão superior (Infantis Masculinos) dos atletas
Gonçalo Melo e Diogo Cabral, tendo participado na esmagadora vitória frente ao Ílhavo AC (70-1 foi o
resultado final)

Representaram a Vacariça: Bruno Marques, Sandro Robalo, Ricardo Simões, Miguel Fernandes,
Miguel Parreira, Rafael Mateus, Gil Ferreira, João José Marques e André Capela. Treinador: Rui
Baltazar.

Minis Femininas
Vitória no triangular em Aveiro.

A turma feminina da Casa do Povo da Vacariça deslocou-se, no domingo, 30 de outubro, a Aveiro para
participar no torneio triangular organizado pelo Alavarium, que contou, ainda, com a participação da
equipa da LAAC – Liga dos Amigos da Aguada de Cima. A Vacariça conquistou o primeiro lugar no
torneio, fruto das duas vitórias alcançadas frente aos seus adversários.

No jogo de abertura do torneio, a equipa da casa venceu a LAAC por 26-12. De seguida, a Vacariça
entrou em campo para defrontar a LAAC e desde cedo assumiu o comando do jogo e do marcador. A
Vacariça mostrou-se concentrada na defesa e rapidíssima no ataque chegando aos 6-0 em poucos
minutos. Com a gestão da equipa a pensar no jogo seguinte, a Vacariça baixou o ritmo e ao intervalo
chegou com vantagem de 3 golos (9-6). No segundo tempo, a Vacariça mostrou-se mais atenta na defesa
e venenosa no contra-ataque, obtendo um parcial de 7-3.

No último jogo do triangular, a Vacariça defrontou o Alavarium. Previa-se um jogo equilibrado entre
as duas equipas, que já contavam com uma vitória cada no torneio. A equipa da casa inaugurou o
marcador mas em poucos minutos a Vacariça marcou por 4 vezes, conseguindo a liderança no marcador.
O intervalo chegava com equilíbrio entre as duas equipa, mas com uma vantagem de dois golos para a
Vacariça (7-5). No segundo tempo, a Vacariça não permitiu facilidades no ataque da equipa da casa e,
graças a um desempenho defensivo quase perfeito, conseguiu em contra-ataque marcar por 13 ocasiões
contra apenas 2 do adversário.

Representaram a Vacariça: Daniela Queiró, Carolina Correia, Rute Mota, Rita Mota, Mariana
Sousa, Anaís Silva, Mariana Lima, Íris Liane, Ana Simões, Matilde Simões, Andreia Godinho, Maria
Alves, Carolina Direito e Beatriz Parreira.

Iniciados
CP Vacariça venceu Ílhavo AC, por 42-17

Na segunda jornada da 2.ª Divisão do Nacional de Iniciados, a equipa da Vacariça utilizou no sete
inicial o guarda-redes Rafael Direito, o ponta esquerda Toscano, extremo esquerdo João Paulo, central
Vasco, extremo direito Francisco e na ponta direita o infantil Pedro, um esquerdino estreante na
convocatória de Iniciados e a merecer uma oportunidade para mostrar todo o seu enorme potencial.

O Ílhavo é uma equipa orientada pelo reconhecido treinador Francisco, que se dedica ao Andebol
com alma, tendo neste coletivo jogadores com diferentes níveis técnicos. Salienta-se o trabalho de alguns
clubes, como o Ílhavo, que atravessam dificuldades a vários níveis e ainda assim fazem um esforço

Casa do Povo da Vacariça

Minis Masculinos
Derrota em Salreu, por 11-12

redobrado para dar aos jovens das suas localidades a possibilidade de ter competição em Andebol.
No jogo, ao intervalo a CP Vacariça vencia por 19-6, com Vasco Correia a marcar 13 dos 42 golos

da equipa, assumindo assim a liderança dos melhores marcadores desta fase.
Jogaram e marcaram: Rafel Direito g.r, (Cap.), Vasco Correia (13), Luís Pereira (8), João Paulo (5),

Francisco Fernandes (5), José Capela (1), Toscano (4), Bernardo, Pedro Lopes (3) e Gustavo 83).
Outros resultados da jornada: Avanca 18-17 Monte, Alavarium 37-11 Águeda AC.
Próxima Jornada: CP Vacariça recebe no seu pavilhão dia 12 Nov. às 18 horas o Monte.

Juvenis
Vacariça não subiu o Monte
A Casa do Povo da Vacariça teve na 5.ª jornada do Campeonato Nacional de Juvenis 2.ª Divisão a

visita do ACD Monte, uma equipa que estará a apostar na qualificação para a subida de divisão. A
equipa da casa esteve apática durante grande parte da primeira parte, marcando apenas 3 golos em 18
minutos! O time-out pedido pela treinadora Iolanda foi fundamental para a mudança de atitude dos
atletas, entrando em campo com mais garra defensiva, cometendo menos erros no ataque, realizando 8
golos em 10 minutos, chegando ao intervalo com um resultado desfavorável de 11-21.

A segunda parte teve protagonizada por muitas situações ofensivas, com maior domínio do Monte.
Neste jogo e mais uma vez, o capitão e guarda-redes Bruno Dias, fez muitas e boas defesas, mostrando
uma boa condição física, valendo à equipa, também, a sua rápida reposição de bola em jogo, favorecendo
o contra-ataque.

Jogaram e marcaram: Bruno Dias e Rafael Direito g.r., Gustavo (1 golo), Ricardo Ferreira (7 golos),
David Breda, João Toscano (2 golos), Francisco Fernandes, Bernardo, Miguel (6 golos), Capela, João
Paulo, Vasco Correira (4 golos), Luís Pedro (2 golos) e Luís Pereira.

Resultados da jornada: Feirense-Avanca: 33-25, Águeda-Sanjoanense: 22-26, Estarreja-Oleiros:
42-13.

Próxima jornada: AD Sanjoanense - CP Vacariça no pavilhão das Travessas, às 17 horas.

Ricardo Ferreira com a seleção de Juniores C
em Espanha
Ricardo Ferreira, atleta da Casa do Povo da Vacariça, que integra o plantel de jogadores do Centro

de Estagio de Alto Rendimento de Andebol, localizado em Resende, foi convocado pelo seleccionador
nacional, Nuno Trancoso, para o estágio de Juniores C, que decorreu de 3 a 6 de novembro, em Almada.

Os Juniores C masculinos vão disputar dois jogos particulares com a seleção espanhola. Os
dezasseis atletas convocados e a equipa técnica concentraram-se dia 3 de novembro, quinta-feira, pelas
12h 30m, em Lisboa e seguiram para Almada, onde ficaram até ao dia seguinte. Na sexta-feira, a comitiva
nacional viajou para a zona de Madrid, em Espanha, onde disputou dois jogos particulares com a
selecção espanhola, em Chinchón e Pinto.
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AAC 
derrotado

A equipa de juvenis mascu-
linos do Águeda Andebol Clu-
be (AAC) perdeu (23-31) em 
São Paio de Oleiros, em jogo 
a contar para o campeonato 
nacional da II divisão. Domin-
go (15h), recebe o Avanca em 
Travassô. A classificação é li-
derada pelo Estarreja (21p), 
seguida do Monte (19), Fei-
rense (18), Sanjoanense (15), 
São Bernardo B (14), AAC (12), 
Oleiros (11), Avanca e Vacari-
ça (9) e Ílhavo (7).

Os infanti s masculinos do 
AAC perderam na Vacariça (13-
30) para o campeonato nacio-
nal, defrontando esta sexta-fei-
ra, dia 11, o Ílhavo, na Gafanha 
da Encarnação (19h30).

Os iniciados masculinos do 
AAC regressam à competi ção 
(nacional da II divisão) no próxi-
mo sábado (11h), defrontando 
o Ílhavo na Gafanha da Encar-
nação.
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ANDEBOL

Infantis de Valongo lideram série

A equipa de infanti s masculinos da Casa 
do Povo de Valongo do Vouga (CPVV) rece-
beu e venceu o CP Vacariça por 29-14, lide-
rando a série C do campeonato nacional. 
Ao intervalo vencia por 16-6. Na próxima 
jornada recebe o Ílhavo. Jogaram e mar-
caram: Rafael Fernandes(gr); João Gaspar 
(2); Francisco Ferreira; Miguel Morais (5); 
Pedro Saraiva (5); Cristi ano Nogueira (4); 
João Almeida(gr); Bruno Esteves, Lucas 
Bem (1); José Simões (12); Rafael Santos. 
Treinador: Miguel Ribeiro.

No próximo domingo, os valonguenses 
jogam em Travassô, contra o AAC (perdeu 
13-30 na Vacariça), pelas 11 horas. Na 
classifi cação, a CPVV soma 21 pontos, con-
tra 17 do Vacariça e 12 do São Bernardo. O 
AAC tem 8 pontos e o Ílhavo 5.

Entretanto, no sábado (dia 12), os inicia-

dos masculinos da CPVV, líderes de série 
no nacional da I divisão, jogam em Estar-
reja (16h).

Infanti s femininos – A CPVV recebeu e venceu 
o Espinho por 24-9, para o campeonato na-
cional. No próximo domingo (15h), recebe 
o Canelas. A exemplo dos masculinos, a 
formação feminina valonguense lidera a 
série, somando por vitórias os cinco jogos 
realizados (15p). Segue-se Alavarium (11), 
Salreu e Sanjoanense (10), Pateira e LAAC 
(8), Espinho (5) e Canelas (3).

Iniciados femininos – No próximo fi m-de-
-semana, a equipa de iniciados femi-
ninos da CPVV regressa à competi ção 
(nacional da I divisão). Recebe o Porto 
Alto pelas 12 horas de sábado.

Juvenis femininos – Na últi ma parti da dis-
putada para o campeonato nacional, no 
dia 1 de Novembro, a CPVV recebeu e 
venceu (36-34) o Alavarium, somando 

por vitórias os cinco jogos disputados. 
Esta foi a primeira derrota da equipa 
aveirense. Domingo (17h), as valon-
guenses recebem o Saavedra Guedes.

Infantis masculinos da Casa do Povo de Valongo do Vouga
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Pateira perde em iniciados e infantis femininos
A equipa de infanti s femininos do CD Pa-

teira recebeu e perdeu (10-14) com o Salreu, 
para a 5ª jornada do campeonato nacional. 
O treinador José Melo fez jogar: Catarina 
Amorim, Ana Dias (2), Joana Vinagre, Beatriz 
Ferreira (G.R.), Inês Cruz (7), Patrícia Tava-

res, Maria Ferreira (1), Catarina Lebre, Ana 
Cruz (G.R.), Ruslana Savchuk e Maria Santos. 
Domingo (11h30), as fermentelenses jogam 
com o Alavarium, em Aveiro.

Entretanto, para a 3ª jornada do nacio-
nal de iniciados femininos, II divisão, o CD 

Pateira recebeu e perdeu (14-42) com o 
Saavedra Guedes. O treinador Armindo 
Torres fez jogar: Catarina Amorim, Ana 
Dias (3), Ruslana Savchuk, Jéssica Santos 
(G.R.), Catarina Lebre, Inês Cruz (11), Cris-
ti ana Figueiredo e Patrícia Assunção. Sá-

bado (17h), as fermentelenses jogam em 
Aguada de Cima, com a LAAC.

A equipa de juvenis femininos do CD 
Pateira regressa à competi ção no próximo 
domingo, igualmente em Aguada de Cima, 
defrontando a LAAC às 17 horas.

Iniciados femininos do CD Pateira Infantis femininos do CD Pateira
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ANDEBOL Equipa da Torre da Marinha já está no segundo lugar

Torrense continua em grande no
Campeonato Nacional da 3.ª Divisão
OIndependente Fute-

bol Clube Torrense
continua em grande

no Campeonato Nacional da
3.ª Divisão. Com a vitória al-
cançada sobre o Andebol
Clube de Sines, por números
que não deixam dúvidas a
ninguém (44-14), a equipa
da Torre da Marinha apa-
nhou o Boa Hora no segundo
lugar da tabela classifica-
tiva, posição que é também
ocupada pelo Lagoa. Na li-
derança da Zona Sul com
mais três pontos encontra-
se o Zona Azul, que tem
mais um jogo. Kleyton Eusé-
bio (com oito golos), Jorge
Pinto (7), Tiago Madeira e
Bruno Pereira (6) foram os
melhores marcadores da
formação orientada por Pe-
dro Pinheiro que ao inter-
valo ganhava já por 23-7.
Com apenas uma derrota
nos seis jogos efectuados, o
Torrense prepara-se agora
para mais um teste difícil, a
deslocação ao Redondo, já
no próximo sábado.

Menos bem nesta jornada
esteve o Almada que perdeu
com o Oriental (36-27), so-
frendo assim a quarta der-
rota, e terceira consecutiva,

no campeonato, que origi-
nou a queda para o 6.º lugar
da classificação geral. Os al-
madenses que chegaram ao
intervalo a perder apenas
por um golo (17-16) ainda
deram alguma réplica na
primeira parte mas a exibi-
ção menos bem conseguida
no período complementar
acabou por ditar um desaire
algo inesperado tendo em
conta a posição que ambas
as equipas ocupavam à par-
tida para esta jornada.
Bruno Nunes, com 9 golos e

João Guerreiro, com sete,
foram os jogadores que mais
se evidenciaram na equipa
almadense que folga na pró-
xima jornada.  

Sobre os outros jogos o
grande destaque vai para a
vitória do Lagoa (23-20) na
partida que disputou em
Lisboa, com o Boa-Hora. 

Nacional da 2.ª Divisão
está de volta

Depois da paragem de
uma semana, está de volta

o campeonato nacional da
2.ª Divisão com a realiza-
ção, no próximo sábado, da
7.ª jornada, de onde desta-
camos três partidas. Paço
de Arcos - Alto Moinho, que
se realiza no Pavilhão Jesus
Correia, às 18 horas; o Vela
Tavira - V. Setúbal, às 17
horas, no Pavilhão Municipal
de Tavira e o Ginásio do Sul
– Marienses, às 19 horas, na
Cova da Piedade. Camões –
Marítimo, às 17 horas, no
Pavilhão Moniz pereira e o
Passos Manuel – Benavente,
às 20 horas, no Pavilhão da
Escola da Quinta de Marro-
cos, são os outros jogos da
jornada.

A propósito, recorda-se
como está ordenada a ta-
bela classificativa: 1.º lugar,
Marítimo, 18 pontos; 2.º
lugar, Camões e Ginásio do
Sul, 14 pontos, 3.º lugar,
Vela Tavira, 13 pontos; 10
pontos; 5.º lugar, Marienses
e V. Setúbal, 12 pontos; 7.º
lugar, Benavente, 11 pon-
tos; 8.º lugar, Paço de Arcos,
10 pontos; 9.º lugar, Passos
Manuel e Alto do Moinho, 8
pontos. 

JOSÉ PINA

O Torreense bateu o Andebol Clube de Sines por 44-14 no
œltimo jogo
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