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ANDEBOL

> O mais recente reforço dos bracarenses, Ricardo Pesqueira, já esteve com a equipa.

PAVILHÃO DO ÁGUAS SANTAS

> rui miguel graça

O ABC de Braga perdeu na des-
locação ao pavilhão do Águas
Santas, num jogo marcado pela
escassez de golos de parte a
parte. As defesas superaram os
ataques, o jogo foi definido nos
detalhes e a vitória acabou por
sorrir à formação orientada por
Jorge Borges, por um golo de
diferença.

Ao intervalo, o Águas Santas
vencia por dois golos (9-7), con-
tudo o ABC de Braga conseguiu
marcar mais golos do que o seu
adversário, contudo insuficien-
tes para trazer um resultado po-
sitivo para a capital do Minho.

O equilíbrio foi realmente a
nota dominante. Diga-se que os
bracarenses estiveram a vencer
por 4-3, entre os sete e dez mi-
nutos, voltaram a estar em van-
tagem, mas na recta final da
primeira parte a equipa de Jorge
Borges conseguiu colocar-se na
frente do marcador, chegando ao
intervalo a vencer por dois go-
los. 

A partir daí o Águas Santas
nunca permitiu a reviravolta e,
apesar da incógnita até ao final,
dominaram sempre o resultado,
arrecadando dessa forma um
precioso triunfo.

Resultados da 14.ª jornada
Madeira SAD-Fafe (31-26)
Xico - Belenenses (29-30)
Sporting-ISMAI (15.00 horas)
Águas Santas-ABC (17-16)
Sp. Horta-Benfica (23-31)
FCPorto-S. Bernardo (32-22)

ABC de Braga derrotado
Desafio marcado pelo equilíbrio ao longo dos sessenta minutos, acabou por ser resolvido
nos detalhes. Defesas superaram amplamente os ataques.

ROSA SANTOS

ABC de Braga perdeu diante do Águas Santas

ÁGUAS SANTAS 171 

António Campos, Jorge Sousa (2), Joel
Rodrigues (1), Pedro Cruz (5), Nuno
Fernandes (3), Bruno Moreira, Mário
Lourenço, Eduardo Salgado (3), Daniel
Paiva, Mário Oliveira, Edmilson Matos,
Juan Couto (2), Marco Sousa e Albano
Lopes (1)
Tr. Jorge Borges

ABC DE BRAGA 161 

Humberto Gomes, José Rolo (2), João
Coelho, Tiago Pereira, João Rodrigues,
Pedro Seabra Marques (5), Sérgio
Caniço, Miguel Sarmento (4), Ricardo
Pesqueira, Rui Lourenço (1), Mário
Peixoto, José Pedro Coelho (3), Álvaro
Rodrigues (1) e Bruno Dias
Tr. Carlos Resende

Árbi t ros:  
Eurico Nicolau e Ivan Santos 
Intervalo: 9-7
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ANDEBOL>
ABC de Braga infeliz
em Águas Santas (17-16)  
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Na estreia de Ricardo Pesqueira

ABC com derrota
tangencial na Maia

O ABC perdeu ontem, pela 
margem mínima (17-16), no 
pavilhão do Águas Santas, na 
Maia, em encontro da 14.ª jor-
nada do campeonato de an-
debol da primeira divisão e 
que assinalou a estreia do ex-
-portista Ricardo Pesqueira 
nos bracarenses.

A perder por dois golos ao 
intervalo (9-7), o ABC teve 
uma melhor segunda parte, 
marcando mais um golo que 
o adversário, mas acabou por 
ser insuficiente para  inverter o 
rumo dos acontecimentos.

As duas equipas proporcio-
naram um espectáculo muito 
interessante, com grande equi-
líbrio no marcador, mas com 
muito pouca produção ata-
cante. O resultado ao interva-
lo (9-7) revestiu a maior van-
tagem (dois golos) que uma 
das equipas teve durante o 
primeiro tempo, e a segunda 
parte foi pouco melhor. Cou-
be ao Águas Santas aproveitar 

bem o factor casa, comandan-
do o marcador durante maior 
parte do tempo e mesmo na 
segunda parte, o maior desní-
vel (três golos) aconteceu aos 
51 minutos (16-13) e favore-
ceu o Águas Santas. As de-
fesas foram claramente mais 

eficazes que os ataques, com 
maior evidência – pela nega-
tiva – para o ABC de Braga 
que precisou de 53 remates 
para marcar 17 golos.

Os instantes finais do jogo 
representaram o corolário de 
toda esta emoção e equilíbrio, 

com os bracarenses a reduzi-
rem para a desvantagem mí-
nima (17-16) a minuto e meio 
do final. 

Com esta derrota o ABC 
continua na quinta posição, 
com 29 pontos, enquanto o 
triunfo permitiu ao conjunto 
maiato ascender ao segun-
do lugar da tabela classifica-
tiva,  com menos dois pontos 
que o comandante FC Porto, 
que ontem recebeu e bateu o 
S. Bernardo por 32-22.

Quanto ao ABC de Braga, 
teve em Pedro Seabra Marques 
o melhor marcador, com cin-
co golos, seguido de Miguel 
Sarmento, com quatro.

Fafe perdeu
Também ontem, o AC Fafe 

perdeu por 31-26 no pavilhão 
do Madeira SAD, pelo que se-
gue na 11.ª posição, com 17 
pontos.

A jornada 14 termina hoje 
com o Sporting-Maia ISMAI.

Pedro Seabra marcou cinco golos

DM
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Andebol feminino

Infantis da Didáxis lideram
campeonato nacional

A equipa de andebol de 
infantis femininos da Didá-
xis de Riba d’Ave deslocou-se 
no fim-de-semana a Esposen-
de onde venceu o Juventude 
do Mar por 18-12, em encon-
tro do campeonato nacional 
da categoria.

Neste jogo destaca-se a 
prestação da atleta Ana Pereira 
com oito golos marcados. 

Cumpridas sete jornadas do 
campeonato nacional de in-
fantis, a Didáxis lidera isolada 

o campeonato, tendo apenas 
sofrido uma derrota. 

Na próxima jornada, as in-
fantis da Didáxis de Riba d‘Ave 
recebem a 11 de Dezembro 
o Maiastars, equipa que ocu-
pa 2.º lugar, com menos um 
jogo.

Ainda na Didáxis, a equipa 
juvenil deslocou-se Pavilhão 
Municipal da Maia para de-
frontar o Maiastars, perden-
do por 31-10, e está agora no 
quarto lugar. Atleta da Didáxis em acção

DR
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andebol

“Brincandebol” hoje
na EBI dos Biscoitos
numa organização do Gabinete técnico da associação de 

andebol da ilha terceira, tem lugar hoje, entre as 10:00 e as 
12:00, na eBi dos Biscoitos, o ii encontro de Mini-andebol, 
designado “Brincandebol”.

a iniciativa constitui uma festa de animação sócio-desportiva 
para crianças dos 7/8 aos 10/11 anos de idade e está integrada 
no projeto “escolinhas do desporto”/direção regional do 
desporto.
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AGENDA DIÁRIA
MODALIDADES

DIVERSOS
• Jantar de Gala/101.º Aniversário do Clube
Desportivo Nacional, 20h, Pestana Casino Park
Hotel. • Aniversário do CD Porto-Santense. •
Aniversário do Juventude Atlântico Clube.

FUTEBOL
• 11.ª Jornada 2.ª Divisão/Série Norte (jogos
adiados): RIBEIRA BRAVA-Desp. Chaves, 16h, R.
Brava. Tirsense-Vizela, 15h. Mirandela-Varzim,
15h. • 11.ª Jornada da Liga de Honra: Morei-
rense-Belenenses, 20h15, Moreira de Cónegos
(SportTV1). • Treino do Nacional, 10h30, Chou-
pana • Treino do Marítimo, 10h, Barreiros. • Re-
gional de Juvenis: Nacional-Machico, 13h na
Choupana. Andorinha-Marítimo, 10h no Campo
do Andorinha. Câmara de Lobos-Barreirense.

ANDEBOL
• Oitavos-de-final da Taça de Portugal Masc.:
MADEIRA SAD-Avanca, 12h, Pav. Funchal. MA-
RÍTIMO-Xico Andebol, 12h, Pav. Marítimo. • 1.ª
Divisão Fem.: Almeida Garrett-SPORTS DA MA-
DEIRA, 16, Vila Nova de Gaia. Maiastars-MA-
DEIRA SAD, 19h, Maia.

BASQUETEBOL
• Oitavos-de-final da Taça de Portugal Masc.:
Sampaense-CAB MADEIRA. 17h, Gramaços.

TÉNIS-DE-MESA
• Jantar de Natal e Homenagem a Rafael Go-
mes, 19h, no Hotel Four Views Baía, no Funchal.
• Torneio de Equipas de Veteranos/Óptica da Sé,
Pav. Rafael Gomes. O madeirense Énio Mendes
em Estágio Internacional de Seniores, no C.A.R.
de Madrid, até amanhã.

AUTOMOBILISMO
• 3.ª Edição da "AVENTURA SUPERESPECIAL"
integra a Semana Regional da Pessoa com Ne-
cessidades Especiais, 11h30/18h, Kartódromo
do Faial, em Santana. • Inscrições para o 1.º
Jantar de Natal da AMAK (Associação Madei-
rense de Automobilismo e Karting), até sábado.

MOTOTURISMO
• Almoço de Natal do Grupo Motards Unidos.

CICLISMO
• 1.ª Cronoescalada, pelo CD Escola de San-
tana, Faial/Santana (Cortado), a partir das 10h.

ATLETISMO
• Inscrições para a Caminhada do Natal Solidá-
rio, até dia 17.

CANOAGEM
• David Fernandes, Helena Rodrigues e Joana
Sousa no 2.º Estágio da Selecção Nacional Sé-
nior de Velocidade, no CAR de Montemor-o-Ve-
lho, até dia 17.

PADEL
• Inscrições para o 1.º Open da Madeira (Pares
masculinos, femininos e mistos), no Parque
Desportivo de Água de Pena, até dia 14.

VELA
• Madeira presente no Salão Náutico de Paris,
em França ("Port Versailles"), até domingo. •
João Rodrigues ("RS:X") e Rúbrio Basílio
("Star") nos "Mundiais", em Perth, Austrália, até
ao próximo dia 18.

JUDO
• Leandra Freitas integra Estágio Internacional
em França, Paris, até amanhã.
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Ainda na “ressaca” do jogo e
afastamentoeuropeu - frente aos
eslovacos do Tatran Presov, para
a 3.ª eliminatória da Taça EHF
masculina - o Madeira Andebol
SAD sentiumais dificuldades do
que o esperado para se impor,
ontem à noite, ao Fafe. No Pavi-
lhão do Funchal, defrontaram-
seduasequipas comobjectivose
classificaçõesbemdistintas, pelo
que se aguardava um triunfo
calmo da formação orientada
por Paulo Fidalgo. Com apenas
um triunfo e um empate, ao que
se somava 11 derrotas, os norte-
nhos vieram dispostos a sur-
preender e a complicar a vida os
insulares. E foi isso mesmo que
aconteceu, com a “sociedade” a
ter de vestir “fato macaco”, nas
alturas cruciais, para somaros três
pontos emdisputa. O Fafe ainda
chegou a sonhar coma hipótese
de vencer na Madeira, chegou
ao intervalo a perder por apenas

três bolas (17-14), mas viria a “su-
cumbir”, valendo ao Madeira
SAD mais o resultado do que a
exibição. Gonçalo Vieira (8 go-
los), Nuno Silva (7) e João Ferraz
(6) acabarampor se destacar em
relação aos demais.

Taça e femininos
Menos de 24 horas, o Ma-

deira SAD volta a jogar hoje
(12h), frente ao Avanca, da 2.ª
Divisão, para os oitavos-de-
final da Taça de Portugal. À
mesma hora, em Santo Antó-
nio, o Marítimo (2.ª Divisão) é
anfitrião do Xico de Holanda
(1.º Divisão). Para a 1.ª Divisão
feminina, 6.ª e última da 1.ª
fase, o Sports da Madeira des-
loca-se (16h), a Gaia, para me-
dir forças com o Almeida Gar-
rett, enquanto que o Madeira
SAD estará (19h), na Maia, para
defrontar o Maiastars. 1

vascosousa@jornaldamadeira.pt

A oitava vitória (31-26) da “sociedade” madeirense acabou por ser mais difícil do que se esperava.

7 ANDEBOL - CAMPEONATO NACIONAL DA 1.ª DIVISÃO MASCULINA

Melhor o resultado
do que a exibição

Os madeirenses têm ainda um
jogo em atraso e subiram ao 5.º
lugar, com 29 pontos, mais um
do que o “duo” formado pelo
ABC e pelo Belenenses.

Fo
to

:A
lfr

ed
o

Ro
dr

ig
ue

s

Paulo Fidalgo

Armando Pint
João Teixeira (3)
José Freita
Bruno Silva
Cláudio Mota (4)
Vladimiro Pires
João Costa
Luís Nunes (8)
Luís Gonçalves
Luís Ferreira
César Gonç. (5)
Pedro Peneda (2)
João Ferreira (4)
Pedro Sousa

RESULTADO AO INTERVALO: 17 - 14.

Treinadores

Madeira SAD

Óscar Freitas

31 Fafe

Telmo Ferreira
Gonçalo Vieira (8)
Leandro Nunes
B. Bjelanovic
José Jesus
José Azevedo (2)
Daniel Santos (2)
Luís Carvalho
Nuno Silva (7)
João Antunes (3)
Luís Marques
João Ferraz (6)
Hugo Rosário (2)

26

Pavilhão do Funchal
Árbitros: Nuno Francisco
e Fábio Gonçalves
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ANDEBOL

Infantis da Didáxis
no primeiro lugar

A equipa de andebol de
infantis femininos da Didáxis
de Riba de Ave subiu ao 1.º
lugar, isolada, depois da
vitória por 18-12 no recinto
da Juventude do Mar. Des-
taca-se a prestação da atle-
ta Ana Pereira com oito
golos marcados.

No dia 11 de Dezem-
bro, a formação da Didáxis,
que ainda conta só uma
derrota, recebe as Maia-
stars, que estão na segunda
posição e com menos um
jogo. Será, por isso, uma
partida importante para a Didáxis consolidar o primeiro lugar.

Já as andebolistas juvenis da Didáxis perderam no
municipal da Maia, com o Maiastars, por 31-10, e estão no
4.º lugar. A Didáxis tem uma equipa muito jovem, dado que
metade das atletas ainda pertencem ao escalão de
iniciadas.
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> carlos costinha sousa

O dia de ontem do ABC de Bra-
ga ficou marcado pela apresen-
tação do “novo” piso do pavilhão
Flávio Sá Leite, mas a grande
novidade prendeu-se mesmo
com a apresentação de um novo
reforço para o plantel.

O jovem pivot Ricardo Pes-
queira é o mais recente elemento
do plantel do ABC de Braga e
chega aos academistas para col-
matar o lugar deixado vago pela
lesão de José Ricardo Costa.

Para Carlos Resende, esta foi a
melhor solução para a lesão do
experiente pivot e sendo Ricardo
Sequeira um jovem jogador com
qualidade, certamente que vai
também ser uma mais-valia para
o clube.

“Ainda não está bem definida a
lesão do José Ricardo Costa e a
hipótese que tínhamos para col-
matar a saída era apostar na for-
mação ou trazer alguém. Como
na formação não temos ninguém
ainda para responder a este de-
safio, até porque o João Rodri-
gues, o nosso outro pivot, tam-
bém está lesionado, esta entrada
do Ricardo Pesqueira constitui-
-se como a melhor opção. É um
jogador jovem, que já passou pe-
los escalões mais jovens da se-
lecção nacional e tem aqui uma
possibilidade de jogar mais e
mostrar-se”, referiu o técnico
academista.

Para o jovem Ricardo Pesquei-
ra esta é uma oportunidade para
jogar mais vezes, mostrar servi-
ço e trabalhar para ajudar o ABC

a conquistar os seus objectivos.
“Não olho para a forma como

cheguei aqui, mas para o facto
de estar aqui. Agora não conta o
que está para trás, mas sim o que
posso fazer aqui em Braga. Te-
nho oportunidade de jogar mais,
que é o que qualquer atleta dese-
ja. Além de jogar mais e de ten-
tar dar o meu melhor contributo
pelo ABC de Braga, temos ob-
jectivos como equipa e, no que
puder, quero ajudar o ABC a
conquistar esses objectivos. Saí
de um grande clube e vim para
outro grande clube. Sem dúvida
que representar o principal es-
calão da selecção nacional é um
dos meus objectivos e o facto de
jogar mais ajuda-me a trabalhar
para tentar conquistar esse ob-
jectivo”, afirmou o jogador.

‘Novo’ piso em estreia frente ao Benfica
No passado mês de Outubro, o mau tempo que afectou a região de Bra-
ga provocou danos maiores no pavilhão Flávio Sá Leite. O piso da estru-
tura ficou encharcado e impróprio para qualquer tipo de prática
desportiva, obrigando o ABC de Braga a deslocar-se para casas
emprestadas para os treinos e jogos.
A remodelação do piso avançou e a obra está finalizada dando ao ‘velhi-
nho’ Sá Leite um chão de grande qualidade e que traz novas condições
aos atletas que nele evoluírem.
O piso não é totalmente novo, uma vez que foi aproveitado o piso antigo,
tendo sido aplicado todo um complexo processo que recuperou a ma-
deira que agora se apresenta com enorme qualidade. Nas zonas que fo-
ram mais afectadas pela intempérie, o madeira do piso anterior foi subs-
títuida por novo material.

Jogo hoje contra o Águas Santas
Hoje é dia de jogo para o ABC de Braga, com os academistas a desloca-
rem-se a casa do Águas Santas em partida a contar para a 14.ª jornada
do Campeonato Nacional da I Divisão.
Para o treinador Carlos Resende, este é um jogo importante no qual o
ABC quer aproveitar um momento de forma menos bom do adversário
para garantir a vitória.
“Ainda não sabemos bem quem podemos utilizar no jogo, mas era im-
portante conseguir um bom resultado, até porque aqui (no pavilhão Flá-
vio Sá Leite) fomos apanhados num percalço. O Águas Santas tem uma
boa equipa, mas vamos tentar aproveitar o mau resultado do adversário
no último jogo para conseguir a vitória”, referiu o técnico academista,
confiante numa boa exibição da sua equipa.

FLÁVIO FREITAS

Ricardo Pesqueira apresentou-se em Braga com vontade de ajudar o ABC a atingir os seus objectivos

Ricardo Pesqueira é reforço
No dia que marcou a apresentação oficial do “novo” piso do pavilhão Flávio Sá Leite, o ABC de Braga apresentou
também um novo reforço para o ataque às competições nacionais. O pivot Ricardo Pesqueira, de 19 anos, chega a
Braga por empréstimo do FC Porto e vem colmatar o lugar deixado vago pelo lesionado José Ricardo Costa.

ANDEBOL

> Lesão de José Ricardo Costa está a ser avaliada, mas tudo aponta para uma paragem longa.

ABC DE BRAGAPIVOT VINCULADO AO FC PORTO EMPRESTADO ATÉ FIM DA ÉPOCA

FLÁVIO FREITAS

ABC de Braga já está de regresso ao pavilhão Flávio Sá Leite
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Ricardo Pesqueira 
é reforço do ABC 
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3.ª DIVISÃO

Guarda-redes visitante evitou males maiores 
Silvino Cardoso

� O “atrevimento” dos foras tei -
ros permitiu-lhes estar a vencer,
apenas por uma vez, antes de
serem atingidos os primeiros 10
minutos, altura em que o Aca dé -
mico estava por cima (6-5), co -
meçando aí a recuperação dos
lo cais. 

De facto, os ribatejanos co -
meteram o grande erro de jo gar
o jogo pelo jogo, quando se sabe
que, tecnicamente, os ad ver -
sários eram bem fortes. E não
fora a grande actuação do seu
guarda-redes Ricardo Frei tas, a
Associação 20 Km de Al mei rim
teria saído de Viseu com uma
derrota deveras humil hante. Os
viseenses não senti ram grandes
dificuldades em construir um
resultado folgado e nem tiveram
de apertar muito. A lesão de
Sérgio Regueira, antes dos 15
minutos, foi uma con tra rie dade
mais para o próprio jo gador
(que sentiu uma dor na co xa,
lesão que o pode afastar de al -
guns jogos), do que para a
equipa, pois os visitantes não

mostravam engenho para res -
ponderem a preceito. Mas não
se pense que não houve aplica -
ção dos forasteiros. Houve e
muita. De tal forma que acaba -
ram por cometer exclusões em
sé rie, chegando a ter apenas três
jogadores no “rectângulo”. O
maior culpado foi o treinador
que passou o jogo a criticar e a
barafustar contra a arbitragem,
acabando por causar alguma
exclusões, finalizando com a sua
expulsão do banco. 

Ao intervalo, os academistas

já tinham uma vantagem con -
for tável, o que permitiu a João
Jo sé “lançar” para a “guerra” al -
guns dos mais jovens jogadores
que, diga-se, não se fizeram ro -
ga dos e tiveram lances de ex ce -
lente recorte técnico. 

À medida que o jogo se apro xi -
mava do fim, os visitantes já só
queriam impedir que o re sul tado
atingisse proporção escan dalosa.
Ainda assim, uma dife ren ça de 15
golos diz bem da fra gi lidade dos
ribatejanos na pro va, justifican -
do o último lugar que ocupam na

tabela classifi ca tiva. l

AC. VISEU 35
TREI NA DOR: João José
Paulo Ferraz; Nuno Pais (3),

Francisco Neto (4), Nuno Marques (1),
Miguel Fernandes (4), Sérgio Regueira (1) e
Vasco Coelho (8).  
JOGARAM AINDA: Daniel Pinto, Alexandre
Matos (3), Jose Mendes (2), Gabriel
Teixeira (2), Luís Ferreira (1), Carlos Ribeiro
(2) e João Freirinha (4).

20 KM ALMEIRIM 20
TREI NA DOR: Luís Pereira
Ricardo Freitas, Eduardo Kee (1),

Jorge Guia (4), Nelson Dinis (9), Gonçalo
Águas, César Caeiro e Ruben Rato (4).
JOGARAM AINDA: Pedro Minderico, Fábio
Faustino, Fábio Francisco (2), Filipe Martins
e Marco Couto

JOGO NO PAVILHÃO DO FONTELO
ASSISTÊNCIA: Cerca de 50 pessoas
ÁRBITROS: Tiago Félix e Daniel Carreira
(Viseu)
RESULTADO AO INTERVAL: 18-12
ACÇÃO DISCIPLINAR: Cartões amarelos
para Ruben Rato, Nuno Marques e Miguel
Fernandes. Cartão vermelho por
acumulação: Luis Alberto Pereira
(treinador). Exclusões de 2 minutos:
Eduardo Kee, Ruben Rato (2 vezes), Fábio
Francisco (2 vezes), Marco Couto, Nelson
Dinis (2 vezes), Alexandre Matos, Vasco
Coelho (2 vezes), Carlos Ribeiro e Francisco
Neto.

VISEENSES não deram hipóteses ao adversário
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Andebolista de 19 anos emprestado pelo FC Porto  

Ricardo Pesqueira reforça ABC  
José Costa  � Lima 
Avelino�      Lima 

À margem da apresentação 
pública do novo piso do Pavi-
lhão Flávio Sá Leite e das me-
lhorias significativas na ilumi-
nação do recinto, o ABC deu 
ontem a conhecer mais uma 
novidade relevante para o 
dia-a-dia do emblema minho-
to. Ricardo Pesqueira, pivô de 
19 anos e com 1,98m, é re-
forço da equipa sénior dos 
“amarelos” até final da tem-
porada. O jovem andebolista 
vem colmatar a muito prová-
vel ausência do também pivô 
José Ricardo Costa para o que 
resta da presente época, ele 
que se lesionou gravemente 
no joelho. 

Nas primeiras declarações 
como jogador do ABC, Ricar-
do Pesqueira, que ontem já 
treinou com os novos cole-
gas de balneário, diz-se «feliz» 
pela mudança e espera «aju-
dar um grande clube» nesta 
sua nova experiência. 

«Não quero olhar para trás, 
só para o futuro. Estou aqui, 
só penso no ABC e quero 
aproveitar esta oportunida-
de para jogar», disse o atle-
ta, pouco utilizado no FC Por-
to em 2011/12. 

«Além de jogar, quero ajudar 
a equipa a obter a melhor clas-
sificação possível», acrescentou 
Ricardo Pesqueira, que não he-
sita em sublinhar: «saí de um 

grande clube e vim para outro 
grande clube. A minha vonta-
de era jogar mais e estou fe-
liz por representar o ABC, um 
clube que eu sempre admirei», 
completou.

Técnico elogia
novo piso 

A tarde de ontem não ser-
viu apenas para apresentar um 
reforço, mas também para dar 

conta da satisfação do ABC 
por finalmente poder treinar 
(e jogar) em sua casa já com 
o piso renovado, depois de 
as fortes chuvas do final de 
Outubro passado terem fei-
to avultados estragos no Pa-
vilhão Flávio Sá Leite. 

«Hoje o pavilhão está pron-
to graças a muitas entidades e 
temos de estar agradecidos a 
todas elas. Não foi fácil andar 
com a casa às costas e temos de 
agradecer a todos os quantos 
nos ajudaram nessa fase mais 
complicada», recordou Carlos 
Resende, treinador do ABC, 
elogiando o novo piso.   

«É de qualidade. Está prova-
do cientificamente que este piso 
aumenta a longevidade com-
petitiva do atleta e, além dis-
so, permite-nos estar de volta 
a casa. É um alento para nós e 
uma dificuldade acrescida para 
quem vem aqui jogar contra 
nós», rematou, neste regresso 
ao Sá Leite após cerca de um 
mês e meio de ausência. 

Pesqueira (à esquerda) recebido com sorrisos por Bruno Dias

DM
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A equipa de Infantis da Casa
do Benfica em Castelo Branco
(CBCB), a participar no Cam-
peonato Nacional, terminou a
primeira fase da prova, com
um saldo bastante positivo.

As expetativas iniciais para
esta época eram diminutas,
uma vez que a maior parte das
atletas é ainda do escalão infe-
rior (minis), mas tem-se revela-
do uma equipa trabalhadora,
competitiva e de caráter.

Dos seis jogos disputados
até ao momento, a equipa
averba três vitórias, mostrando
evolução de jogo para jogo.

Neste escalão as inscrições

ANDEBOL FEMININO / CASA DO BENFICA EM CASTELO BRANCO

Plantel termina primeira
fase com saldo positivo
Equipa
demonstra
ter uma
evolução
favorável
nos jogos
disputados

estão abertas a todas as rapari-
gas entre os 8 e 11 anos de ida-
de (segunda-feira no pavilhão
Afonso Paiva – 19 ás 20h;
quarta-feira no pavilhão Mu-
nicipal 17.30 ás 19 e sábado
das 10:30 ás 12 horas no pavi-
lhão Municipal).

Constituição da equipa :
Em cima Esq./dir.) Juliana, Jo-
ana, Matilde: Inês, Sofia, Marta
e Andreia. Em baixo:

 (Esq. /dir.: Daniela , Ana
Rita, Maria João, Barbara, Ca-
tarina e Emilya

  A CBCB voltou ser convi-

dada para participar no Tor-
neio Internacional KakyGaia, e
vai estar presente com os seus
escalões de formação.

Em relação à equipa séni-
or feminina, o sorteio realizar-
se-á no dia 15/12. A equipa
será composta pelas jogadoras
juniores e seniores da CBCB.

Equipa da Casa do Benfica de Castelo Branco
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O jogo iniciou-se com algum
atraso devido a uma avaria no
autocarro que transportava a
equipa da Académica. Mes-
mo com este contratempo os
homens da Briosa começaram
o encontro da melhor manei-

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA ALBICASRENSE 30 ASSOCIAÇÃO ACADÉMICA DE COIMBRA 29

Vitória importante
para a equipa da casa

ra, chegando a notar-se algu-
ma superioridade, nomeada-
mente na primeira parte, che-
gando ao intervalo a vencer
por 10-12.

Completamente diferen-
te, a segunda parte, foi domi-

nada pelos albicastrenses,
que conseguiram marcar 20
golos, número suficiente para
vencerem este difícil jogo pe-
rante os estudantes, aliás o re-
sultado mais justo, por tudo
aquilo que fizeram nos mo-

mentos finais do encontro.
Este foi o último jogo deste
ano, dado que os albicastren-
ses têm agendado a próxima
partida para o dia 7 de janeiro
de 2012 na Batalha.
CL
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AGENDA DIÁRIA
MODALIDADES

FUTEBOL • Sorteio da 1.ª Elimi-
natória da Taça da Madeira de
Seniores, 18h30, sede da AFM. •
6.ª e última Jornada da Fase de
Grupos da Liga dos Campeões:
Grupo C: BENFICA-Otelul Galati
(Rom), 19h45, Luz (SportTV1), e
Basileia (Sui)-Manchester United
(Ing), 19h45, Suíça. Outros jogos:
Manchester City (Ing)-Bayern
Munique (Ale). Villarreal (Esp)-
Nápoles (Ita). Lille (Fra)-Trab-
zonspor (Tur). Inter de Milão
(Ita)-CSKA de Moscovo (Rus). Dí-
namo de Zagreb (Cro)-Lyon (Fra).
Ajax Amesterdão (Hol)-Real Ma-
drid (Esp). • Treino do Nacional,
10h30, Choupana. • Treino do
Marítimo, 10h, Camacha.

ANDEBOL • 1.ª Divisão Masc.
(14.ª): MADEIRA SAD-Fafe, 19h,
Pav. Funchal.
VOLEIBOL • 2.ª "mão" da 2.ª
Eliminatória da Taça Challenge
Fem.: SPORTS DA MADEIRA-Vol-
ley Köniz (Suíça), 19h, Pav. da
"Levada".
GOLFE • Os jovens com mais de
10 anos da Escola Secundária
do Porto Santo têm acções de
formação, 16h/18h, no Campo
da “ilha dourada”.
ATLETISMO • Inscrições para a
Caminhada do Natal Solidário,
até dia 17.
AUTOMOBILISMO • Inscrições
para o 1.º Jantar de Natal da
AMAK (Associação Madeirense

de Automobilismo e Karting), até
sábado.
JUDO • Leandra Freitas (CD Na-
cional, -48 kg) integra Estágio
Internacional em França, Paris,
até sexta-feira.
CANOAGEM • David Fernandes,
Helena Rodrigues e Joana Sousa
no 2.º Estágio da Selecção Na-
cional Sénior de Velocidade, no
CAR de Montemor-o-Velho, até
dia 17.
VELA • Madeira presente no
Salão Náutico de Paris, em
França ("Port Versailles"), até
domingo. • João Rodrigues
("RS:X") e Rúbrio Basílio ("Star")
nos "Mundiais", em Perth, Aus-
trália, até dia 18.
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7 ANDEBOL - 1.ª DIVISÃO MASCULINA, 14.ª JORNADA

Madeira SAD favorito ante o Fafe
Para a 14.ª jornadada 1.ªDivisãomasculina

de Andebol, o Madeira SAD recebe, esta
tarde (19h), no Pavilhão do Funchal, a visita
do Fafe. “Sociedade” que temum jogo ame-
nos e é 7.ª classificada - sete vitórias e cinco
derrotas - e é superfavorita, diante do con-
junto nortenho, 11.º e penúltimo classificado,
que soma um triunfo, uma igualdade e sete
desaires. Na 1.ª volta, os madeirenses ga-
nharam em Fafe por 31-22. 1

Vasco Sousa“Sociedade” está de regresso ao Campeonato.
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A Associação Cultural de Vermoim (ACV) promoveu, no passado
domingo à tarde, no Pavilhão Municipal “Terras de Vermoim”,
uma verdadeira Festa de Andebol.

Contando com cerca de 200 atletas de seis clubes diferen-
tes presentes em dois torneios simultâneos de Minis M/F e dois
jogos de Iniciados M/F, o ACV Andebol Clube levou a cabo mais
uma grande tarde de afirmação do desporto, em geral, e do An-
debol, em particular.

“Esforço, dedicação, devoção e glória são talvez as palavras
que melhor definem o ACV Andebol Clube”, diz o clube em nota
à imprensa, informando que são 12 os directores e já quase 100
os atletas. “Foi com arrojo que iniciamos o projecto. Hoje é com
assombro que deixamos os sítios por onde passamos e as pes-
soas que nos visitam e com quem nos cruzamos”, declara ainda
a direcção da ACV.

ACV promove festa 
de andebol
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Infantis da Didáxis
sobem ao 1º lugar

A equipa de andebol de infantis
femininos da Didáxis de Riba d’Ave
deslocou-se no passado fim-de-
semana ao recinto da Juventude
do Mar e mais uma vez venceu,
desta feita por 18-12. Neste jogo
destaca-se a prestação da atleta
Ana Pereira com oito golos marca-
dos. 

Cumpridas sete jornadas do
campeonato nacional de infantis,
a equipa da Didáxis de Riba d’Ave
lidera isolada o campeonato,
tendo apenas sofrido uma derrota.
Na próxima jornada, as infantis da
Didáxis recebem a 11 de Dezembro
Maiastars, equipa que ocupa o 2º
lugar, com menos um jogo. Trata-
se de uma partida que será muito
importante para a equipa de an-
debol consolidar o 1º lugar na
prova.

Já as andebolistas juvenis da
Didáxis, que se deslocaram ao Mu-
nicipal da Maia para defrontar o
Maistars, perderam por 31-10 e es-
tão agora no 4º posto. A equipa
do Maiastars A é claramente a
mais forte do campeonato e é com-
posta maioritariamente por atle-

tas que cumprem o último ano de
juvenis. A Didáxis apresenta uma
equipa muito jovem, dado que me-
tade das atletas ainda pertence ao
escalão de iniciadas e constitui um
grupo em formação que face à
qualidade das andebolistas pro-
mete sucessos para os anos se-
guintes.
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ANDEBOL Campeonato Nacional da 2.ª Divisão

Ginásio Clube do Sul no topo  

No início da segunda volta da
primeira fase do Campeo-
nato Nacional da 2.ª Divisão,

o Ginásio Clube do Sul ganhou in-
tramuros ao seu adversário, Paço
de Arcos, por tranquilos 28-25 e,
beneficiando do empate caseiro
do Camões, alcançou a liderança
da zona sul em igualdade pontual
com a formação estudantil. Apesar
de ter entrado no jogo com uma
atitude bastante passiva, com fa-
lhas técnicas e de concretização
nas suas acções atacantes, a
equipa ginasista rapidamente se
recompôs e quando o intervalo
chegou já vencia por 15-9. Na se-
gunda parte controlou com tran-
quilidade a marcha do marcador,
rodando todo o plantel e apesar da
reacção final da formação adver-
sária que chegou a marcar indivi-
dualmente a todo o campo,
alcançou mais uma justa vitória,
comprovando assim a sua boa
forma. Nesta partida, em desta-
que esteve Hugo Carvalho, autor
de 6 golos e condutor de todo o

jogo atacante da formação de Ca-
cilhas, pautando com mestria os
tempos de ataque. Em Setúbal,
numa partida que decorreu sem-
pre de forma bastante equili-
brada, o Vitória, apesar da boa
exibição que fez, não conseguiu
evitar a derrota (27-29) perante o
Marítimo, que se apresenta como
um dos principais candidatos à su-
bida de divisão. Na equipa sadina,
as principais figuras foram Fran-
cisco Bacalhau (que marcou 11
golos) e Rui Mamede (9). No Alto
do Moinho, a equipa local, mesmo
jogando em casa, foi derrotada
pelo Marienses. A formação da fre-
guesia de Corroios, que continua a
não ter a sorte pelo seu lado, não
conseguiu resistir ao maior pode-
rio açoriano e acabou por perder
por 25-26, quando ao intervalo ga-
nhava por 17-15. Alexandre Pe-
reira (com 8 golos) e Artur Coelho
(com 6), foram os jogadores que
mais se destacaram no Alto do
Moinho.    

O Ginásio do Sul venceu o Paços de Arcos por 28-25 
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