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ANDEBOL 

«Uma das mais 
negras páginas» 

AC Fafe indignado com Con-
selho Técnico (FAP) que mandou 
repetir jogo com S. Bernardo 

«Esse Conselho Técnico assinou uma das 
mais negras páginas do andebol nacional. 
Estamos crentes que não foram 
pressões exógenas ao processo que 
determinaram a decisão, mas somente a 
incompetência acerca das regras de 
andebol», pode ler-se no oficio enviado 
à FAP pelo AC FAfe, que este ano subiu à I 
divisão. Em causa está a decisão de 
mandar repetir o jogo (9 de março) dos 
1/8 de final da Taça de Portugal 
masculina, com o S. Bernardo.° Conselho 
Técnico da FAP deu procedência ao 
protesto dos aveirenses — que perderam, 
37-38 — sustentado num «erro técnico» 
sobre a contagem dos golos até ao 
intervalo (14-13 para os árbitros, 15-13 
para o S. Bernardo) e defendido com a 
gravação video dos aveirenses e na 
televisão da FAP. E. D. 
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A lateral da ADA Colégio João
de Barros (CJB), Neuza Valente,
foi convocada para a Selecção
Nacional de seniores femini-
nos que se concentra em São
Pedro do Sul no próximo dia 7
de Março, tendo em vista os
jogos de apuramento para o
Campeonato da Europa de
2016 em que defronta a Tur-
quia. A extremo-direita Fran-
cisca Marques já estava con-
vocada, sendo que Neuza Va-
lente vai substituir a lesionada
Maria Pereira.

Neuza Valente integrou esta
época a ADA Colégio João de
Barros, sendo actualmente a
segunda melhor marcadora do
campeonato da 1.ª Divisão fe-
minina, com 163 golos em 21

jogos e volta a ser chamada à
Selecção um ano depois de ter
estado no Torneio Internacio-
nal da Amizade, em Angola.

Empate com as tri-campeãs
nacionais

Entretanto, na 21.ª jornada do

principal campeonato femi-
nino, a ADA Colégio João de
Barros empatou a 21 golos (10-
10 ao intervalo) com o tri-cam-
peão nacional Alavarium. Ape-
sar de jogar como visitante, a
partida decorreu nas Meiri-
nhas depois de acordo entre

os dois clubes (na 1.ª volta o
jogo foi em Aveiro) e o resul-
tado permitiu ao CJB ascender,
à condição, ao 2.º lugar com
mais um ponto que a Madeira
SAD que tem um jogo a me-
nos.

Apesar de ter entrado a ga-
nhar por 4-1, o CJB acabou por
ceder a igualdade a 21 golos na
parte final, não tendo conse-
guido concretizar o seu último
ataque.

Pela ADA Colégio João de
Barros alinharam Ana Isabel
Silva e Luísa Calçada (GR), Ana
Temtem, Fátima Suaré (3), Ma-
nuela Martins, Inês Pires (2),
Francisca Marques (3), Neuza
Valente (6), Adriana Lage (1),
Leticia Cobo (5), Rute Mendes,
Joana Biel, Lara Mendes,
Eduarda Pinheiro (1) e Gizelle
Vieira.

No domingo realiza-se a 22.ª
e última jornada desta 1.ª fase,
com a ADA Colégio João de
Barros a receber o Colégio de
Gaia, primeiro classificado, nas
Meirinhas, às 15h00... |

Neuza Valente e Francisca
Marques chamadas à selecção

Neuza Valente é a melhor marcadora do campeonato (163 golos)

ANTÓNIO OLIVEIRA FOTOGRAFIA
Andebol
Selecção nacional
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Silvino Cardoso

Iniciou-se no passado fim-de-
semana a segunda fase do
Campeonato Nacional de Ini-
ciados, que conta com as equi-
pas filiadas na Associação de
Andebol de Viseu a competi-
rem nas zonas 2 (Núcleo de
Andebol de Penedono, Escola
de Andebol de Moimenta Beira
e Ginásio Clube de Tarouca) e
3 (Académico de Viseu).

Na zona 2, os jovens tarou-
quenses receberam os vizi-
nhos de Moimenta da Beira e
e mostraram que podem apu-
rar-se para a fase seguinte.

O triunfo por 11 golos de di-
ferença permitiu assumir a li-
derança da zona 2, com os
mesmos três pontos de Estar-
reja, C. Carvalhos e São Paio de
Oleiros. 

Os oleirenses são claros can-
didatos a estar na próxima fase
e viajaram até Tarouca para

defrontar o Ginásio Clube lo-
cal, tendo os visitantes vencido
o encontro por um golo de di-
ferença.

Poucos argumentos
Na zona 3 o Académico de

Viseu não teve argumentos
para evitar uma goleada ex-
pressiva com diferencial de 25
golos, no Pavilhão Cidade de
Viseu, frente a um Sporting
que é candidato ao título. 

Já se esperava que a tarefa
da equipa viseense seria nadda

facilitada. A derrota, bem como
os números, acabam por ser
naturais. Os jovens academis-
tas vão agora receber os lei-
rienses do Andebol Clube Sis-
maria e, espera-se, deverá exis-
tir mais equilíbrio entre os dois
contendores, que também se
irá reflectir no marcador.

Ainda na referida zona SIR
1.º de Maio e Benavente entra-
ram também a vencer e com-
põem, com o Sporting, o trio
de líderes. |

Zona 2 - 1.ª jornada

NA Penedono-EA M.ª Beira    47-36
GC Tarouca-S.P. Oleiros             23-24
FC Gaia-C.Carvalhos                     23-32
Eestarreja-Sanjoanense              40-30
                                                                                            
                                               J      V    E     D   GM-GS     P
NA Penedono        1       1    0      0    47-36      3
Estarreja                      1       1    0      0    40-30      3
C. Carvalhos             1       1    0      0    32-23      3
S.P. Oleiros                 1       1    0      0    24-23      3
GC Tarouca               1       0    0      1    23-24      1
FC Gaia                         1       0    0      1    23-32      1
Sanjoanense             1       0    0      1    30-40      1
EA M.ª Beira             1       0    0      1    36-47      1

Próxima jornada
NA Penedono-FC Gaia, Sanjoa-
nense-GC Tarouca e C. Carva-
lhos-Estarreja e EA M.ª Beira-S. P.
Oleiros.

Andebol
Nacional de Iniciados

Académico impotente contra os “leões”

Zona 3 - 1.ª jornada

Académico-Sporting                     18-43
Benavente-S. Bernardo               35-31
AC Sismaria-Juve Lis                     adiado
SIR 1.º Maio-S. Correia                  39-24
                                                                                            
                                               J      V    E     D   GM-GS     P
Sporting                        1       1    0      0    43-18      3
SIR 1.º Maio               1       1    0      0    39-24      3
Benavente                 1       1    0      0    35-31      3
S. Bernardo               1       0    0      1    31-35      1
S. Correia                     1       0    0      1    24-39      1
Académico               1       0    0      1    18-43      1
Juve Lis                          0       0    0      0    00-00      0
AC Sismaria              0       0    0      0    00-00      0

Próxima jornada
ASporting -S. Bernardo, Acadé-
mico-AC Sismaria, S. Correia-Be-
navente e Juve Lis-SIR 1.º Maio.

Derrota por 25 golos demonstra superioridade do adversário

RUI DA CRUZ/PRESSCENTRO.PT
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Silvino Cardoso

Os jogos entre as formações
de Coimbra e Viseu, na mo-
dalidade de andebol, costu-
mam ser muito renhidos e
sempre com resultado impre-
visível

Foi o que aconteceu na úl-
tima jornada da primeira fase
da zona Centro, realizada no
último fim-de-semana no re-
duto da Académica de Coim-
bra. O Académico de Viseu
não conseguiu evitar a derrota
ao sofrer um golo nos últimos
segundos, que garantiu três
pontos aos conimbricenses e
evitou que a Académica fi-
casse no último lugar.

Já o Académico de Viseu,
orientado por Marco Rodri-
gues, manteve a quinta posi-
ção na tabela classificativa e,
curiosamente, sem qualquer

empate, somando seis vitórias
e oito derrotas numa prova
que se pautou pelo domínio
das equipas filadas na Asso-
ciação de Andebol de Aveiro.

Foi uma fase em que os aca-

demistas aproveitaram para
fazer uma reestruturação na
tentativa de dar ao clube
oprestígio que já teve na mo-
dalidade a nível nacional,
quando defrontou equipas do

primeiro escalão.
Entretanto e na sua estreia

em provas oficiais, a Associa-
ção de Desporto de Educação
Física de Carregal do Sal,
equipa comandada por Luís
Cardantas, começou a época
com grandes e graves proble-
mas ao nível de lesões dos
seus jogadores. 

O conjunto carregalense
terminou a prova no último
lugar, mas ganhou experiên-
cia competitiva para a pró-
xima temporada. |

Viseenses derrotados em
Coimbra no fim da 1.ª fase
Tangencial Um golo bastou para os “estudantes” vencerem o Académico e
empurrarem a ADEF de Carregal do Sal para a última posição da zona Centro
Andebol
3.ª Divisão Nacional

Zona Centro

ADEF C.Sal-ACD Monte            11-23
Académica-Académico              31-30
Feirense-Sp. Espinho                      35-35
                                                                                            
                                               J      V    E     D   GM-GS     P
ACD Monte          14   10    1      3  380-32835
Beira-Mar               14   10    1      3  404-36035
Sp. Espinho             14       8    3      3  413-37933
Feirense                    14       9    1      4  408-36933
Académico            14       6    0      8  382-40226
Alavarium               14       3    1   10  344-35721
Académica             14       3    1   10  341-40021
ADEF C. Sal           14       3    0   11  325-40220

Equipa treinada por Marco Rodrigues termina na 5.ª posição

ARQUIVO
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LEZ
cHA

GOLOS
DE  
Com dez golos, Tiago Rocha 
foi uma das maiores figufas 
da vitória do Wisla Plock em 
casa do Szecenin, por 22-40, 
para o campeonato polaco, 
onde o Plock é segundo. Na 
liga espanhola, Jorge Silva, 
com três golos, ajudou o 
Anaitasuna a triunfar na casa 
do Huesca, por 30-33. Em 
França, o Montpellier, de 
José Costa, bateu o Nimes, 
por 30-27, e o Cesson-
Rennes, de Wilson Davyes 
(cinco golos) perdeu em 
Toulouse (31-26). -As. 
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José Mario Canino é um ponta-esquerda rápido e com elevados níveis de eficácia 

MEllieg 

Q
i 
 

José Mario 
Carrilo foi o 
melhor 
marcador da 
Asobal em 
2014/15, com 

179 golos 

GOLOS 

Esta época, 
Carrillo leva 71 
golos: 23 de 
seis metros, 20 

de sete 
metros, 8 de 
nove metros e 
20 de 
contra-ataque 

IDADE 

   

25 O 
ponta-
esquerda 
nasceu em 
Leon, a 18 de 
dezembro de 

1990, e tem 25 
anos 

Ponta marcou 
13 golos aos dragões 
FC Porto e Ademar Leon defrontaram-se 
oficialmente pela última vez na época 
passada, na eliminatória de acesso à fase 
de grupos da Taça EHF. Os portistas 
venceram em casa (29-24) e perderam 
fora (28-25), tendo Carrillo feito seis 
golos no Dragão Caixa e sete em Leon. Foi 
o melhor dos ademaristas. 

FC Porto está muito próximo de assegurar a contratação do 
melhor marcador da liga espanhola da temporada passada 

sto 

DRAGAO OUER CARREIO 
Tem 25 anos, é ponta-es-
querda, chama-se José Ma-
rio Carrillo, já anunciou 
que vai deixar o clube de 
sempre, o Ademar Leon, e 
O JOGO sabe que os dra-
gões estão perto de o ga-
rantir para as próximas 
épocas 

RUIGUIMARÃES 

••• O extremo-esquerdo es-
panhol José Mario Carrillo 
está multo próximo de se tor-
narjogadordo FCPorto, numa 
contratação que reforçará bas-
tante o plantei dos heptacam-
peões nacionais, que assim 
passarão a ter mais um posto 
específico muito bem preen-
chido. Carrillo, que anunciou 
no passado dia 19 de fevereiro, 
em conferência de Imprensa, 
onde esteve acompanhado 
pelos colegas do plantel, que 
vai deixar °Ademar Leon, clu-
be onde sempre jogou e da ci-
dade da qual é natural, é umjo-
gador de grande qualidade, 
tendo, nas duas últimas tem-
poradas, sido o segundo me-
lhor marcador e o melhor mar-
cador, respetivamente, da 
Liga Asobal, curiosamente 
com o mesmo número de go-
los em ambas:179. 

Com 25 anos, esta época 
Carrillo continua a apresen-
tar excelentes números (71 
golos em 19 jogos) e só não 
estão ao nível das duas cam-
panhas anteriores porque o 
ponta tem dividido aposição 
com Juanin Garcia - ex-Bar-
celona e ex-Logrono, cam-
peão europeu de clubes,  

campeão mundial de sele-
ções e com uma folha de ser-
viços espantosa - que, aos 38 
anos, voltou a casa, estando o 
técnico do Ademar Leon a 
dar meia parte de jogo a cada 
um. 

Com 1,78 metros e 75 kg, 
descrito pela Imprensa espe-
cializada espanhola como 
"um dos melhores pontas-
esquerdas do país (...), um jo-
gador de grande fiabilidade, 
muito rápido e com um am- 

plo reportório de remates", 
Carrillo fará dupla com Hugo 
Santos, sendo um dado prati-
camente adquirido a saída de 
Jordan Pitre do plantel. O 
francês tem tido dificuldades 
em impor-se no FC Porto, 
com cada vez mais altos pa-
drões de exigência, tendo já 
levado o técnico Ricardo 
Costa a adaptar um outro jo-
gador à posição, quando Hu-
go Santos está impedido de 
jogar. 
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A7 Um Sp. Braga de alta qualidade
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03-03-2016

Meio: Record Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=f6f76216

 
A história de sucesso do Sp. Braga é um filme que ainda está muito longe do fim. O percurso desta
temporada pode não parecer tão brilhante quanto o de outras caminhadas ...
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Sanjoanense
convidada
para Torneio
Internacional

Nos próximos dias 12 e 13, a
equipa de veteranos da Sanjoa-
nense irá participar no 1.º Tor-
neio Andebol Masters Esferan-
tástica ACD/Boa-Hora FC, que
terá lugar no Pavilhão Fernan -
do Tavares, em Lisboa.

Trata-se de um Torneio Inter-
nacional, que, para além da San-
joanense, contará com a presen -
ça das formações do Esferan-
tástica ACD, NAAL Passos Ma-
nuel, V. Setúbal e, ainda, do FC
Barcelona (Espanha). O evento
será disputado no sistema de
todos contra todos. 

A formação de veteranos da
Sanjoanense existe há cinco
anos. Recorde-se que no ano
passado venceu o campeonato
distrital e foi vice-campeã na-
cional, perdendo o título para o
Clube Desportivo Xico Ande-
bol/Clássicos de Guimarães. |

Andebol
Veteranos
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Jogo da Taça, São Bernardo-AC Fafe, vai ser repetido
A Federação de Andebol de Portugal deliberou, por unanimidade, que o jogo dos
1/8 de final da Taça de Portugal, entre o São Bernardo e o AC Fafe, seja repetido, após
o protesto apresentado pelos aveirenses. Quem vencer joga com o Madeira SAD.
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