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ANDEBOL

Portugal joga
hoje na Hungria
A Seleção de andebol inicia
hoje, frente à Hungria, em Miskolc,
a qualificação para o Europeu
2016. Portugal está no grupo 5,
que inclui ainda Rússia e Ucrânia.
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Portugal
inicia hoje
qualificação
para Europeu
Andebol
A selecção portuguesa de andebol
dá hoje (19h30), frente à Hungria,
em Miskolc, o primeiro passo na fase de qualiﬁcação para o Europeu
2016, num jogo que assinala a estreia
do grupo 5, que inclui ainda Rússia
e Ucrânia. A fase ﬁnal do torneio, a
realizar na Polónia, está ao alcance
dos dois primeiros classiﬁcados de
cada um dos sete grupos, aos quais
se irá juntar o melhor terceiro.
O seleccionador português, Rolando Freitas, reconhece que o grupo é “extremamente difícil”, dado
o “nível elevado das selecções envolvidas”, e pede aos jogadores que
tenham “coragem de lutar pelo apuramento”, que escapa desde 2006.
À partida, embora preveja uma luta
renhida até ao ﬁm, o técnico aponta
como favoritos ao triunfo no grupo
a Rússia e a Hungria. Lusa
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aposta na formação começa a dar frutos
O Benfica tem atravessado um percurso difícil, estando há seis anos sem ser campeão. Mas a
passagem do último treinador a ganhar o título, o falecido Aleksander Donner, deixou pistas para
serem implementadas na Luz. Donner dizia que o Benfica precisava de projetar o futuro, mas não
tinha uma formação sólida, pois a sua equipa de juniores estava no fundo da tabela, algo que nada
tinha a ver com as necessidades da equipa principal.
Volvido algum tempo, as águias encetaram um projeto de formação em todos os escalões, que data
de há cinco anos, e os títulos começaram a surgir. OBenfica foi campeão de juniores após 22 anos,
quebrando o tetracampeonato ao Sporting, e passou a discutir as fases finais dos Nacionais jovens.
E, como mais-valia, os encarnados passaram a deter vários andebolistas no escalão principal, uma
realidade que começa a dar frutos. Nuno Alvarez, treinador dos juniores e da equipa B, explicou como
estão a ser implementadas as bases:"Passámos a ter um grupo alargado, depois de identificar jovens
que cumprem os requisitos para ficarem próximos da alta competição. Aceleramos as competências
físicas e técnico-táticas, dando oportunidade aos mais jovens para jogarem na equipa principal."
Talentos
E a "cantera" das águias já começou a criar talentos, sendo de destacar jogadores como Paulo Moreno
(22 anos/pivô), Flávio Fortes (21/lateral-direito), Davide Carvalho (20/ponta-direita), Tiago Ferro
(21/ponta-esquerda), Gonçalo Ribeiro (17/central) e Alexandre Cavalcanti (17/lateral-esquerdo), que
têm ganho minutos de jogo e demonstrado que poderão vir a ser os craques do futuro.
Os empréstimos de jogadores ao Passos Manuel, como Vladimiro Bonaparte (22/lateral-esquerdo),
João Moreira (22/central). Miguel Espinha (21/guarda-redes) e João Ferreira (21/central) também
fazem parte da estratégia das águias para deterem uma ampla base competitiva.
"São jovens que necessitam de amadurecer. E por isso vão sendo integrados ao mais alto nível. Todo
o trabalho de formação é a longo prazo, pois o fator experiência é muito importante, sendo necessário
que joguem com regularidade", explicou Carlos Cruz, coordenador técnico do andebol do Benfica.
O extremo Davide Carvalho está maravilhado com a experiência:"Tem sido espetacular jogar numa
grande equipa como o Benfica. O primeiro ano foi complicado, mas tenho tido a ajuda de todos.
Principalmente do António Areia, que tem sido como que um tutor. Rivaliza comigo na mesma posição,
mas é um companheiro, que puxa por mim e me faz crescer."
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29 Out, 2014, 08:16

A seleção portuguesa de andebol defronta a Hungria, a partir das 19h30, em jogo da 1.ª jornada do
Grupo 5 de qualificação para o Euro2016.
A equipa nacional realizou na terça-feira um treino de adaptação ao recinto em que marcaram
presença os 18 jogadores convodados pelo selecionador Rolando Freitas.
O técnico na antevisão da partida referiu-se ao poder da seleção magiar para destacar: "É uma
equipa que neste momento alia o poder físico à capacidade de remate e combatividade. Com a
chegada dos técnicos espanhóis à seleção foi acrescentada qualidade tática e incluídas outras
variantes em termos defensivos".
O saldo nos jogos entre Portugal e Hungria é favorável à seleção magiar pois em quatro confrontos a
representação lusa só venceu um em 2008.
No próximo domingo Portugal joga com a Rússia, em Gaia.

Mário Aleixo
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Alavarium acaba com ciclo
vitorioso das gaienses
Liderança A equipa aveirense ultrapassou, com sucesso, um difícil adversário.
No próximo fim-de-semana, tem uma jornada dupla na Madeira
ALAVARIUM

PAULO RAMOS

28

Treinador: Carlos Neiva.
Isabel Góis; Mariana Lopes (7), Viviana
Rebelo (2), Ana Neves (1), Soraia
Domingues (2), Filipa Fontes (4),
Mónica Soares (8), Andreia Madaíl, Sara
Sousa, Ana Almeida (1), Ana Rocha, Inês
Branco, Carla Dias, Ana Moreira (1), Soraia Fernandes (2) e Brynhildur Eddudottir.

COLÉGIO DE GAIA

22

Treinador: Paula Castro.
Sofia Mora, Sara Andrade (2), Fernanda
Carvalho, Vanessa Silva (1), Sandra Santiago (7), Nina Silva, Helena Soares (3),
Ana Gante (6), Jéssica Ferreira, Nair
Pinho, Patrícia Lima, Melissa Costa,
Juceleyde Cabral, Patrícia Resende,
Irina Vieira e Bebiana Sabino (3).
Pavilhão do Alavarium, em Aveiro.
Árbitros: Daniel Freitas
e Cesar Carvalho.
Oficiais de mesa: Francisco Gamelas,
César Ferreira e Luís Magalhães.
Ao intervalo: 14-12

Andebol
1.ª Divisão Feminina

O Alavarium/LoveTiles recebeu, no sábado, o Colégio de
Gaia, equipa que só tinha vitórias até à data na 1.ª Divisão
Nacional de Seniores Feminino, pelo que o objectivo para
as bicampeãs nacionais era
claro: terminar com esse ciclo
vitorioso.
Na fase inicial, o jogo decor-

Ana Neves remata com a oposição de Bebiana Sabino

reu de forma equilibrada, com
as equipas a revelarem boa eficácia ofensiva.
A meio da primeira parte, e
em virtude de algumas falhas
técnicas do Alavarium, o Colégio de Gaia adiantou-se no
marcador, conseguindo uma
vantagem de três golos. Após
algumas alterações, a equipa
da casa, em virtude de uma
maior agressividade defensiva,
deu a volta ao resultado, chegando ao intervalo a vencer
dois golos.
Na segunda parte, apesar do

Colégio de Gaia tudo ter tentado para inverter o rumo dos
acontecimentos, o Alavarium
revelou maior eficácia atacante, tendo chegado ao parcial de
16-14.
Seguiu-se um período em
que ambas as equipas acumularam várias falhas técnicas.
Foi, no entanto, o Alavarium,
mercê do seu maior acerto defensivo, a conseguir dilatar a
vantagem para quatro golos de
diferença.
Após um “time out” da equipa adversária, as situações

ofensivas do Colégio de Gaia
continuaram não revelar grande consistência, aproveitando
o Alavarium para alcançar
uma vantagem de seis golos,
tendo a partida ficado resolvida, com o resultado final a
registar seis golos de diferença
a favor das aveirenses.
No Alavarium/LoveTiles destacou-se a guarda-redes Isabel
Gois, com um elevado número
de defesas, tendo, dessa forma,
ajudado uma defesa que se
mostrou bastante coesa.
A nível atacante, destaque especial para Mónica Soares e
Mariana Lopes, que conseguiram desequilibrar as guardaredes e defensiva adversaria.
No Colégio de Gaia, realce
para Ana Gante e Sandra Santiago, que tentaram, durante
todo o jogo, lutar contra o resultado desfavorável que se verificou no final.
Com esta vitória, o Alavarium/Love Tiles continua nos
lugares cimeiros, sendo que,
no próximo fim-de-semana,
terá um difícil teste à sua posição, uma vez que vai até à Madeira defrontar o CS Madeira e
o Madeira SAD. |
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ANDEBOL: JUNIORES
ABC goleou
no pavilhão do Alavarium
O ABC venceu por 43-29 no pavilhão do Alavarium,
em encontro da quinta jornada do campeonato nacional
de juniores em andebol e continua no topo da tabela
classificativa, com 15 pontos, os mesmos que o Águas
Santas que venceu na Maia por 25-24.
Seguem-se na classificação o Maia/ISMAI com 12
pontos, Gaia (11), FC Porto (11), Xico (9), Avanca (8),
Santo Tirso (7), Infesta (7) e Alavarium (5).
Noutros encontros da ronda, o Santo Tirso bateu
o Gaia por 27-20, o FC Porto goleou em Infesta por
44-25 e o Xico venceu em Avanca (36-35).
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Cerca de 30.000 crianças e jovens vão participar, em 2015, nas Olisipíadas -- Jogos Desportivos da
Cidade de Lisboa, cujo objetivo principal é dinamizar a atividade física e o desporto, anunciou a
Câmara Municipal. A iniciativa, cuja primeira edição teve lugar em 1987, mas esteve interrompida
durante alguns anos, visa ser fator de união e integração entre todas as freguesias do concelho. PUB
Os jogos são organizados pelo município, em parceria com as 24 freguesias, o Comité Olímpico de
Portugal, o Comité Paralímpico de Portugal e diversas federações desportivas, e dirigem-se aos jovens
de todas as freguesias de Lisboa, com idades compreendidas entre os 6 e os 14 anos. A partir de hoje
e até janeiro de 2015, os participantes têm a oportunidade de escolher entre 12 modalidades
individuais (atletismo, ciclismo, natação, skate, ténis de mesa, ginástica e judo) ou coletivas (andebol,
basquetebol, futsal, râguebi e voleibol), sendo, posteriormente, distribuídos por duas fases, a local e a
final. A primeira fase, que decorre entre janeiro e abril, engloba várias atividades locais para eleger os
representantes da freguesia e a fase final, entre maio e junho, terá a presença de, no mínimo, um
participante ou equipa de cada freguesia por modalidade, sendo, depois, divulgada em conjunto com
as iniciativas das Festas da Cidade. O vereador do Desporto da Câmara Municipal de Lisboa, Jorge
Máximo, considerou a iniciativa um "excelente momento de confraternização e convívio" entre os mais
jovens e, até, os seus pais, que, nalguns casos, "participaram nas anteriores edições". "Queremos pôr
todas as crianças de Lisboa a praticar desporto", afirmou o vereador.
20:20 - 28 de Outubro de 2014 | Por

Página 20

A21

Portugal inicia apuramento para o Europeu 2016

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Record Online

URL:

http://www.pt.cision.com/s/?l=c724ebaa

Data Publicação:

28/10/2014

/

Joga com a Hungria esta quarta-feira às 20:30h
A seleção portuguesa de andebol inicia esta quarta-feira, frente à Hungria, em Miskolc, a fase de
qualificação para o Europeu 2016, em jogo que assinala a estreia do grupo 5, que inclui ainda Rússia e
Ucrânia.
A fase final do Europeu, a realizar de 15 a 31 de janeiro de 2016, na Polónia, finalista na qualidade de
anfitrião, está ao alcance dos dois primeiros classificados de cada um dos sete grupos, aos quais se irá
juntar o melhor terceiro.
O selecionador português Rolando Freitas reconhece que o grupo é "extremamente difícil", dado o
"nível elevado das seleções envolvidas", pelo que à seleção portuguesa é pedido que tenha a
"coragem de lutar pelo apuramento", que escapa desde 2006.
Rolando Freitas acredita que cada uma das seleções pode vencer os seus adversários, pelo que a
incógnita quanto ao vencedor do grupo, ao qual aponta como favoritos Rússia e Hungria, irá
prevalecer até ao final do apuramento.
O sorteio afastou as principais seleções da atualidade da rota da seleção lusa - nomeadamente
Dinamarca, Espanha, Croácia e França -, mas colocou no caminho a Rússia, à qual Portugal nunca
ganhou em jogos oficiais, Hungria e Ucrânia.
A primeira jornada do grupo 5 inclui apenas o jogo Hungria-Portugal, dado que o Rússia-Ucrânia foi
adiado para 28 de abril de 2015, facto que faz com que o segundo adversário da seleção lusa tenha
mais tempo para descansar antes de viajar para Vila Nova de Gaia.
A Rússia, segunda classificada do ranking masculino, e a Hungria são as seleções que em situação
normal batalharão pelos dois primeiros lugares do grupo e pelo apuramento direto para a Polónia.
A Ucrânia e Portugal, 28.ª e 32.ª do ranking, respetivamente - em seis jogos a seleção lusa venceu
quatro -, poderão, no entanto, "atrapalhar" as contas e baralhar a questão "lógica" do apuramento.
A chamada do guarda-redes cubano naturalizado português Alfredo Quintana, do FC Porto, constitui a
novidade da seleção portuguesa para a jornada dupla de Portugal com Hungria e Rússia. Alfredo
Quintana já tinha feito parte do leque de opções de Rolando Freitas para o estágio e jogos particulares
realizados com a Tunísia, de 16 a 20 de setembro, mas agora estreia-se em jogos oficiais.
Além da confirmação de Alfredo Quintana, há ainda a registar, em relação à convocatória anterior, os
regressos dos "estrangeiros" Tiago Rocha, do Orlen Wisla Plock (Polónia), Wilson Davyes, HBC Nantes
(França) e Jorge Silva, Anaitasuna (Espanha).
Jogadores convocados:
Guarda-redes: Hugo Figueira (Benfica), Ricardo Candeias (Sporting) e Alfredo Quintana (FC Porto).
2.ª linha: Fábio Antunes (ABC), Pedro Solha (Sporting), Ricardo Moreira (FC Porto), Pedro Portela
(Sporting), José Costa (Benfica) e Tiago Rocha (Orlen Wisla Plock, Plo).
1.ª linha: Gilberto Duarte (FC Porto), Fábio Magalhães (Sporting), Bosko Bjelanovic (Sporting), Wilson
Davyes (HBC Nantes, Fra), Nuno Roque (FC Porto), Rui Silva (Sporting), Cláudio Pedroso (Benfica),
Pedro Spínola (Sporting) e Jorge Silva (Anaitasuna, Esp).
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[ler mais] A seleção portuguesa de andebol inicia esta quarta-feira, frente à Hungria, em Miskolc, a
fase de qualificação para o Europeu 2016, em jogo que assinala a estreia do grupo 5, que inclui ainda
Rússia e Ucrânia. A fase final do Europeu, a realizar de 15 a 31 de janeiro de 2016, na Polónia,
finalista na qualidade de anfitrião, está ao alcance dos dois primeiros classificados de cada um dos
sete grupos, aos quais se irá juntar o melhor terceiro. O selecionador português Rolando Freitas
reconhece que o grupo é "extremamente difícil", dado o "nível elevado das seleções envolvidas", pelo
que à seleção portuguesa é pedido que tenha a "coragem de lutar pelo apuramento", que escapa
desde 2006. Rolando Freitas acredita que cada uma das seleções pode vencer os seus adversários,
pelo que a incógnita quanto ao vencedor do grupo, ao qual aponta como favoritos Rússia e Hungria,
irá prevalecer até ao final do apuramento. O sorteio afastou as principais seleções da atualidade da
rota da seleção lusa - nomeadamente Dinamarca, Espanha, Croácia e França -, mas colocou no
caminho a Rússia, à qual Portugal nunca ganhou em jogos oficiais, Hungria e Ucrânia. A primeira
jornada do grupo 5 inclui apenas o jogo Hungria-Portugal, dado que o Rússia-Ucrânia foi adiado para
28 de abril de 2015, facto que faz com que o segundo adversário da seleção lusa tenha mais tempo
para descansar antes de viajar para Vila Nova de Gaia. A Rússia, segunda classificada do ranking
masculino, e a Hungria são as seleções que em situação normal batalharão pelos dois primeiros
lugares do grupo e pelo apuramento direto para a Polónia. A Ucrânia e Portugal, 28.ª e 32.ª do
ranking, respetivamente - em seis jogos a seleção lusa venceu quatro -, poderão, no entanto,
"atrapalhar" as contas e baralhar a questão "lógica" do apuramento. A chamada do guarda-redes
cubano naturalizado português Alfredo Quintana, do FC Porto, constitui a novidade da seleção
portuguesa para a jornada dupla de Portugal com Hungria e Rússia. Alfredo Quintana já tinha feito
parte do leque de opções de Rolando Freitas para o estágio e jogos particulares realizados com a
Tunísia, de 16 a 20 de setembro, mas agora estreia-se em jogos oficiais. Além da confirmação de
Alfredo Quintana, há ainda a registar, em relação à convocatória anterior, os regressos dos
"estrangeiros" Tiago Rocha, do Orlen Wisla Plock (Polónia), Wilson Davyes, HBC Nantes (França) e
Jorge Silva, Anaitasuna (Espanha). Jogadores convocados: Guarda-redes: Hugo Figueira (Benfica),
Ricardo Candeias (Sporting) e Alfredo Quintana (FC Porto). 2.ª linha: Fábio Antunes (ABC), Pedro
Solha (Sporting), Ricardo Moreira (FC Porto), Pedro Portela (Sporting), José Costa (Benfica) e Tiago
Rocha (Orlen Wisla Plock, Plo).1.ª linha: Gilberto Duarte (FC Porto), Fábio Magalhães (Sporting),
Bosko Bjelanovic (Sporting), Wilson Davyes (HBC Nantes, Fra), Nuno Roque (FC Porto), Rui Silva
(Sporting), Cláudio Pedroso (Benfica), Pedro Spínola (Sporting) e Jorge Silva (Anaitasuna, Esp).
28-10-2014
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1.º de Agosto sem três atletas na meia-final da Taça de Angola
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Por SAPO Desporto c/Angopsapodesporto@sapo.pt
Três ausências importantes marcam a equipa sénior feminina de andebol do 1.º de Agosto para meiafinal da Taça de Angola, sexta-feira, diante da Marinha de Guerra.
As "militares" não vão contar com Juliana Machado e Isabel Guialo, que vão jogar em Espanha, pela
formação do Guardes, depois de terem sido decisivas na conquista do primeiro troféu da Taça dos
clubes campeões africanos da história do 1.º de Agosto.
A outra ausência de vulto será a congolesa Mwasesa, que não está inscrita para a prova, depois de
ter sido peça influente no título inédito.
O destaque desta meia-final recai para o desafio entre o Petro de Luanda, detentor do título, sextafeira às 18h00 locais, no campo do catetão, diante do Sambizanga, uma reedição da meia-final da
Taça dos clubes campeões realizada em Tunis (Tunísia).
Na última vez que se defrontaram há sensivelmente 20 dias, as "tricolores" venceram por 30-19.
http://assets.web.sapo.io/desporto/v3.1/img/sapo_desporto_devices.png
http://assets.web.sapo.io/desporto/v3.1/img/sd-meokanal.png
http://assets.web.sapo.io/desporto/v3.15/img/sportinvest1.png
28-10-2014 18:15As "militares" não vão contar com Juliana Machado e Isabel Guialo, que vão jogar
em Espanha, pela formação do Guardes.
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ID: 56327543

21-10-2014

Tiragem: 3000

Pág: 20

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Semanal

Área: 6,59 x 33,00 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1
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Tiragem: 3000

Pág: 20

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 25,69 x 33,00 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1
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País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Semanal

Área: 11,31 x 11,63 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Andebol // Juvenis do CD Feirense têm seis vitórias
em seis jogos na Zona 3

Feirense assume liderança
isolado na 1ª Divisão
Os Juvenis do CD Feirense cumpriram este fim-de-semana jornada
dupla fora de casa. No sábado, em
Leiria derrotaram sem surpresa e
com inteira justiça a formação da
Juve Lis. Já no domingo, viajaram
até Benavente para disputar a liderança da zona 3. Jogo disputado,
com bastante público da casa na
bancada, mas os azuis entraram
determinados e arrancaram logo
nos primeiros minutos com um
parcial favorável de cinco golos
sem resposta, o que desorientou a
equipa da casa. O Feirense aproveitou e chegou ao intervalo com
uma vantagem de 12 golos. Após o
intervalo a formação de Benavente
recompôs-se e conseguiu equilibrar

mais o jogo, mas sem argumentos
para colocar em causa a vitória do
Feirense, que assim saltou para a
liderança isolada da zona 3.
Resultados finais:
6.ª Jornada: Juve Lis 20 – 31 CD
FEIRENSE (ao intervalo 10-19)
4.ª Jornada (jogo em atraso): ADC
Benavente 26 – 36 CD FEIRENSE
(ao intervalo 8-20)
Nesta fase da prova, os Juvenis do
Feirense, com seis vitórias em seis
jogos, lideram isolados e integram a
elite de equipas 100% vitoriosas do
Campeonato Nacional de Juvenis 1ª
Divisão Masculinos, a par de ABC
Braga (zona 1), Colégio dos Carvalhos e FC Porto (zona 2), Sporting e
SL Benfica (zona 4).
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ID: 56314749

20-10-2014
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Pág: 5

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: +2 por Semana

Área: 24,00 x 12,33 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 2

Ílhavo Andebol Clube
Academia João Carlos Oliveira “Gordita” – A Justificada Homenagem
A colectividade “Ílhavo Andebol Clube” (IAC)
foi fundada no dia 5 de Novembro de 1991, pelo ainda presidente Manuel Almeida Oliveira porque, há
época, se verificava uma
desagregação das modalidades de Basquetebol e
Andebol por parte do Illiabum Clube. Apesar de ter
estado vários anos a competir ao mais alto nível, o
andebol, enquanto modalidade desportiva, ganhou
ênfase neste novo clube –
o I.A.C.
A paixão, a força e a
ajuda de algumas figuras

populares do concelho tem
sido determinantes ao longo das últimas décadas no
que respeita a sustentabilidade económico-financeira
do Clube. No entanto, face
às dificuldades que o País
atravessa , a relação de
proximidade entre o Clube
e os ilhavenses, bem como
o trabalho desenvolvido na
promoção da região, da
cultura, da educação e do
desporto, tem vindo a perder terreno nas prioridades
do clube, situação em que,
de resto, a sua direção está
a concentrar todos os esforços e recursos humanos

para a inverter, rapidamente, pois tal como aquando
da formação do clube, os
seus responsáveis querem
estar envolvidos e ter uma
participação ativa na comunidade.
A nível desportivo o
I.A.C. conta com um título nacional – o de Campeão da 3ª Divisão em séniores Masculinos (época
1998/99) e é, actualmente,
um dos clubes mais respeitados na 2ª Divisão Nacional onde tem assegurado,
sem grandes dificuldades,
a sua manutenção.
Séniores masculinos
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Área: 24,00 x 12,96 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 2 de 2

Ílhavo Andebol Clube
Academia João Carlos Oliveira “Gordita” - A Justificada Homenagem 

Página 5

Página 29

RV Jornal
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País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Semanal

Área: 11,02 x 16,19 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1
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Corte: 1 de 1

CAMPEONATO FIDElIDADE ANDEBOl 1

xico andebol sai derrotado
no encontro com SCH
g No sábado, o Sporting Clube da
horta, recebeu e venceu, o Xico Andebol,
por 23-28. Esta foi a segunda vitória do
SCh nos quatro jogos que realizou em
casa.
Nos restantes encontros da quarta jornada, o FC Porto e Sporting continuam a
partilhar a liderança do campeonato
Andebol 1. Os dragões venceram por
26-23 o Águas Santas e seguem na frente
da classificação com nove pontos, os
mesmo que os leões que venceram o
Belenenses por 31-25. A equipa leonina
apresentava-se como favorita diante dos
maiatos, sextos classificados, com seis
pontos.
No Funchal, encontraram-se Madeira
SAD e liberty Seguros ABC/uMinho. A
equipa da casa foi derrotada por 10 golos
de diferença, 21-31 foi o resultado final.
As duas equipas encontravam-se separadas por apenas um ponto, a favor dos
minhotos. Apesar de jogar em casa os
insulares não conseguiram arrecadar os
três pontos da vitória.

Em Santo Tirso, a equipa local recebeu
e venceu o iSMAi, por 27-21. A ronda
terminou com o encontro entre o Sl
Benfica e o Passos Manuel. Os “encarnados” dominaram todo o encontro mostrando sempre a sua superioridade acabando por ganhar por 38-19.
A quinta jornada do campeonato,
arranca já esta quarta-feira. A equipa da
Eduardo Bulcão recebe no Pavilhão da
horta, pelas 21h00 o Sporting Clube de

CP

Portugal. O Santo Tirso vai a casa do
Passos Manuel. O encontro está marcado
para o dia 11 de outubro, às 18h30.
O iSMAi recebe em casa o Madeira
SAD, no sábado à 19h00 e o ABC/Minho
defronta o líder do campeonato, o FCP, às
17h00, no Pavilhão F. Sá leite.
O Benfica joga em casa do Belenenses.
O encontro acontece às 18h00, de sábado
no Pavilhão Acácio Rosa. Já o Águas
Santas recebe à mesma hora, o Xico
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