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CALE 
sensacional 
4  Leceiras estão muito perto de 
garantir lugar no `play-off' do 
campeonato feminino 

A vitória, por 33-30, sobre a Assomada 
significa que o CALE está muito próximo de 
garantir a presença no play-off do Nacional 
feminino, com três pontos de vantagem 
sobre Sta Joana e Juve Lis, a duas jornadas 
do final da V fase. O Sta Joana perdeu (24-
-30) em casa com Passos Manuel e as 
leirienses. na  Maia. com  o Maiastars, por 
22-21.1á o Colégio João de Barros ganhou 
em Alpendorada, por 24-21. A próxima 
jornada, sábado, traz embates de luxo, a 
começar pelo Alavarium-CJB em Pombal, o 
Santa Joana-Alpendorada e o Colégio de 
Gaia-Juve Lis, com as gaienses a 
precisarem de um empate para garantir o 1.` 
lugar nesta fase. H. C. 
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ANDEBOL 

ABC e Benfica 
a sorteio 
-9 Clubes portugueses conhecem 
hoje adversários dos quartos de 
final da Taça Challenge 

ABC e Benfica sabem hoje quem vão 
defrontar nos 1/4 de final da Taça 
Challenge, agendados para 19/20 e 26/27 
de março. Em sorteio puro, o par português 
poderá defrontar-se entre si ou ter como 
oponentes os russos do St. Petersburgo, 
os suíços do Wacker Thun, os noruegueses 
do Fyllingen, os checos do Dukla Praga, os 
holandeses do Aalsmeer ou os belgas do 
Sasja, formação onde alinha Sérgio Rola, 
ex-Madeira SAD. Entretanto hoje serão 
conhecidos os grupos do Europeu de 
andebol de praia de sub-16. em julho, na 
Nazaré. Portugal está no pote 1 em 
masculinos com Rússia, Croácia, Espanha, 
Hungria, Suíça, Geórgia e Roménia. H. C. 
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RESULTADOS E CLASSIFICAÇÕES DE ANDEBOL
1.ª Divisão Nacional/“Play-Off”

1/4 Final – Jogo 1
Art. Avanca-FC Porto       24-30 (0-1)
Passos Manuel-ABC         28-36 (0-1)
Águas Santas-Sporting   24-27 (0-1)
Madeira SAD-Benfica      25-26 (0-1)

1.ª Divisão Feminina
20.ª Jornada

Santa Joana-Passos Manuel    24-30
Maiastars-Juve Lis                            22-21
CA Leça-Assomada                         33-30
Alpendorada-Col. J. Barros      21-24
                                               J      V    E     D   GM-GS     P
Colégio Gaia         20   19    0      1  637-48258
Madeira SAD       20   17    1      2  592-37755
Col.João Barros 20   17    0      3  549-44354
Alavarium               20   15    1      4  568-47951
Maiastars                20   11    0      9  533-50042
CS Madeira            20   10    0   10  527-54440
CA Leça                     20       6    1   13  455-53733
Assomada               20       5    2   13  540-60132
Santa Joana           20       4    2   14  451-52730
Juve Lis                      20       2    6   12  450-52430
Passos Manuel   20       4    1   15  472-63529
Alpendorada        20       2    2   16  388-51326
Próxima jornada
Santa Joana-Alpendorada, Assomada-
CS Madeira, Colégio Gaia-Juve Lis, CA
Leça-Maiastars, Passos Manuel-Ma -
deira SAD e Alavarium-Colégio João
Barros.

2.ª Divisão Nacional
Zona Norte/18.ª Jornada

São Bernardo-Estarreja AC     29-30
FC Gaia-Boavista                               24-23
Módicus-Fermentões                    20-36
Sanjoanense-FC Porto B            24-29
Arsenal Dev.-São Mamede       26-27
Santo Tirso-S. Paio Oleiros       29-29
Xico Andebol-Marítimo              29-26
                                               J      V    E     D   GM-GS     P
Arsenal Devesa 19   15    1      3  577-48050
Santo Tirso             19   14    2      3  572-50049
São Mamede        18   14    1      3  533-46947
Marítimo                 20       9    3      8  556-57441
S. Bernardo            18   10    3      5  535-50341
FC Gaia                      17   10    3      4  460-43740
Fermentões          17       8    1      8  515-49534
FC Porto B              18       7    1   10  518-54633
S. Paio Oleiros     18       6    2   10  434-45532
Módicus                   18       6    1   11  441-47731
Estarreja AC         17       6    1   10  451-47630
Xico Andebol       18       5    0   13  454-48628
Sanjoanense         18       4    3   11  454-50028
Boavista                    17       1    0   16  409-51119
Próxima Jornada
S. Paio Oleiros-S. Bernardo, Estarreja
AC-FC Gaia, Boavista-Módicus, Marí-
timo-Sanjoanense, FC Porto B-Arse-
nal Devesa, São Mamede-Santo Tirso
e Fermentões-Xico Andebol.

Zona Sul/18.ª Jornada
Sismaria-Benfica B                           35-22
Boa Hora-Torrense                          31-18
Almada-Camões                                25-25
V. Setúbal-Ílhavo AC                       33-31
Loures-Alto Moinho                       20-28
Benavente-Marienses                  27-27
Juve Lis-1.º Dezembro                  23-19

                                               J      V    E     D   GM-GS     P
Boa Hora                 18   17    1      0  546-35053
Sismaria                    18   14    0      4  554-38746
V. Setúbal                 18   13    1      4  477-43845
Marienses               18   12    2      4  510-42644
Juve Lis                      17   11    1      5  412-35940
Alto Moinho         18       9    3      6  444-40339
Benfica B                  18   10    0      8  519-44438
Camões                     18       9    1      8  436-40537
Benavente              18       8    2      8  465-46636
1.º Dezembro       18       5    1   12  419-48629
Torrense                   18       3    1   14  362-55025
Almada                      18       2    3   13  413-54125
Loures                        18       2    2   14  385-50824
Ílhavo AC                 17       1    0   16  396-57519
Próxima Jornada
Marienses-Sismaria, Benfica B-Boa
Hora, Torrense-Almada, 1.º Dezembro-
V. Setúbal, Ílhavo AC-Loures, Alto Moi -
nho-Benavente e Camões-Juve Lis.

2.ª Divisão Feminina
Fase Final/1.ª Jornada

Módicus-Académico                      17-26
Ílhavo AC-Vale Grande                 23-24
SIR 1.º Maio-Vela Tavira                21-11
Valongo Vouga-Juvent. Mar    16-29
                                               J      V    E     D   GM-GS     P
Juventude Mar      1       1    0      0     29-16       3
SIR 1.º Maio               1       1    0      0     21-11       3
Académico                1       1    0      0     26-17       3
Vale Grande              1       1    0      0     24-23       3
Ílhavo AC                     1       0    0      1     23-24       1
Módicus                       1       0    0      1     17-26       1
Vela Tavira                  1       0    0      1     11-21       1
Valongo Vouga      1       0    0      1     16-29       1
Próxima Jornada
Académico-Vale Grande, Módicus-
SIR 1.º Maio, Juventude Mar-Ílhavo
AC e Vela Tavira-Valongo Vouga.

3.ª Divisão Nacional
1.ª Fase/16.ª Jornada

Alavarium-Feirense                        21-27
Sp. Espinho-Académica               33-18
Ac. Viseu-Beira Mar                        29-32
Folga: Carregal Sal e Monte.
                                               J      V    E     D   GM-GS     P
Beira-Mar               14   10    1      3  404-36035
Monte                        13       9    1      3  357-31732
Sp. Espinho             13       8    2      3  378-34431
Feirense                    13       9    0      4  373-33431
Ac. Viseu                   13       6    0      7  352-37125
Alavarium               14       3    1   10  344-35721
Carregal Sal           13       3    0   10  304-37919
Académica             13       2    1   10  310-37018
Próxima Jornada
Carregal Sal-Monte, Académica-Ac.
Viseu e Feirense-Espinho; Folga:
Beira-Mar e Alavarium.

Juniores Masculinos
Zona Norte/17.ª Jornada

Águas Santas-ISMAI                       37-22
Xico Andebol-Santo Tirso          32-32
São Mamede-FC Gaia                   26-27
Boavista-ABC                                       23-32
FC Porto-Artística Avanca        36-25
                                               J      V    E     D   GM-GS     P
ABC                              17   15    1      1  555-37548
Águas Santas       17   15    0      2  501-35647
FC Porto                   17   13    2      2  555-40445
Santo Tirso             17   10    3      4  484-45440
ISMAI                          17       8    2      7  465-49835
Xico Andebol       17       6    2      9  460-51131
Artística Avanca17       4    1   12  454-54826
FC Gaia                      17       3    1   13  445-56224
Boavista                    17       3    1   13  404-49924
São Mamede        17       0    3   14  386-50220

Próxima Jornada
ISMAI-Xico Andebol, Artística Avanca-
Águas Santas, ABC-FC Porto, FC Gaia-
Boavista e Santo Tirso-São Mamede.

Zona Sul/17.ª jornada
Juve Lis-Benfica                                  15-30
Benavente-Ginásio Sul                 24-24
Alto Moinho-Estarreja AC        25-25
Torrense-Belenenses                     20-26
São Bernardo-Sporting                27-29
                                               J      V    E     D   GM-GS     P
Benfica                       17   17    0      0  613-36651
Sporting                    17   12    1      4  505-39742
Alto Moinho         17       9    4      4  444-43139
Belenenses            17   10    1      6  447-41638
Estarreja AC         16       9    1      6  464-45235
Juve Lis                      17       7    1      9  440-45332
São Bernardo      17       7    0   10  472-51231
Ginásio Sul              16       3    3   10  406-47925
Benavente              17       3    2   12  468-55025
Torrense                   17       0    1   16  345-54818
Próxima Jornada
Benfica-Benavente, Sporting-Juve Lis,
Belenenses-São Bernardo, Estarreja AC
-Torrense e Ginásio Sul-Alto Moinho.

Juniores Femininos/2.ª Fase
Zona 2/1.ª Jornada

Alavarium-SIR 1.º Maio                24-27
20Km Almeirim-Juve Lis            25-23
Arsenal Canelas-Alcanena        29-51
                                               J      V    E     D   GM-GS     P
Alcanena                     1       1    0      0     51-29       3
SIR 1.º Maio               1       1    0      0     27-24       3
20Km Almeirim    1       1    0      0     25-23       3
Juve Lis                          1       0    0      1     23-25       1
Alavarium                   1       0    0      1     24-27       1
Arsenal Canelas    1       0    0      1     29-51       1
Próxima Jornada
SIR 1.º Maio-Juve Lis, Alavarium-A.
Canelas e Alcanena-20Km Almeirim.

Juvenis Femininos/2.ª Fase
Zona 2/1.ª Jornada

Juve Lis-Valongo Vouga               23-19
Sanjoanense-S.F. Marinha         22-23
Academia/SPS-Alavarium         19-29
                                               J      V    E     D   GM-GS     P
Alavarium                   1       1    0      0     29-19       3
Juve Lis                          1       1    0      0     23-19       3
S.Félix Marinha      1       1    0      0     23-22       3
Sanjoanense             1       0    0      1     22-23       1
Valongo Vouga      1       0    0      1     19-23       1
Academia/SPS       1       0    0      1     19-29       1
Próxima Jornada
Valongo Vouga-S.Félix Marinha, Juve
Lis-Academia/SPS e Alavarium-San-
joanense.

Iniciados Femininos/2.ª Fase
Zona 2/1.ª Jornada

Ac. Espinho-Vacariça                      22-25
Valongo Vouga-DAC                      33-20
A. Canelas-Alpendorada             19-30
                                               J      V    E     D   GM-GS     P
Valongo Vouga      1       1    0      0     33-20       3
Alpendorada            1       1    0      0     30-19       3
Vacariça                        1       1    0      0     25-22       3
Ac. Espinho                1       0    0      1     22-25       1
Arsenal Canelas    1       0    0      1     19-30       1
DAC                                 1       0    0      1     20-33       1
Próxima Jornada
Vacariça-DAC, Ac. Espinho-Arsenal
Canelas e Alpendorada-Valongo
Vouga.

“Derby” decidido
no último segundo
Equilíbrio Desafio ficou marcado pela incerteza até final
quanto ao vencedor. Vitória acabou por “cair” para o lado
dos visitantes, que marcaram para infelicidade dos locais

SÃO BERNARDO                        29

Treinador: Ulisses Pereira. 
Rui Silva, Luís Santos (1), Tiago
Gonçalves (4), Diogo Tabuada (4), Ro-
drigo Gouveia (1), Leandro Rodrigues
(9) e Daan Garcia (2) - sete inicial - João
Pinho, Diogo Batalha, João Esteves (1),
Augusto Pereira, Ulisses Ribeiro (2),
Jorge Faustino (4), Fernando Marques,
Sérgio Gouveia (1) e João Oliveira.

ESTARREJA AC                             30

Treinador: Carlos Arrojado. 
Filipe Silva, Francisco Feiteira, Luís Cruz
(2), João Vilar (3), Victor Valente (16),
André Rego (3) e Edgar Figueira (2) – sete
inicial – Rafael Almeida, Luís Rodrigues,
Diogo Bastos (1), Tiago Arroja do (3),
Marco Resende, António Silva, Arménio
Soares, Fernando Vilar e Tiago Couto.

Pavilhão do São Bernardo, em Aveiro.
Assistência: cerca de 250 espectadores. 
Árbitros: Nuno Marques e João Cor-
reia (A.A. Aveiro)
Oficiais de Mesa: José Santos e Carlos
Rebelo(A.A. Aveiro)
Ao intervalo: 14-14.

Avelino Conceição

São Bernardo e Estarreja AC, de-
pois de terem dividido os pontos
(24-24) na primeira volta do
campeonato, no sábado presen-
tearam os adeptos que assisti-
ram ao “derby” distrital em Avei -
ro com um jogo de alta quali-
dade, sempre muito equilibrado
e que poderia ter pendido para
qualquer um dos lados. O Es-
tarreja AC foi mais “feliz” a ga-
rantir a vitória, com João Vilar a
ser o grande herói da partida
pelo golo decisivo que apontou
no último segundo da partida.

Num disputa taco-a-taco, ne-
nhum das equipas conseguiu,
na primeira parte, ter mais de
que um golo de vantagem, ain -

da que o Estarreja AC tenha re-
velado maior eficácia na hora
do remate, merecendo destaque
Victor Valente, que só à sua con -
ta marcou 16 golos, nove dos
quais na etapa inicial. O equilí-
brio estava expresso no empate
a 14 golos que se registava ao
intervalo.

Pairou sempre a incerteza
Liderando o marcador du-

rante grande parte da segunda
metade do encontro, o Estarreja
não acusava tanto o nervo-
sismo, que era um pouco evi-
dente no São Bernardo, que,
ainda assim, conseguiu anular
a desvantagem de três golos (15-
18) que tinha aos dez minutos
desta etapa, passando, inclusive,
para a liderança (21-20) que foi
mantendo até ao minuto 27, al-
tura em que o conjunto de Car-
los Arrojado voltou a empatar.

Previa-se, portanto, um final
de jogo bastante “quente”, sen -
do que algumas exclusões e ex-
pulsões quase estragaram um
espectáculo, um autentico hino

à modalidade. Com uns instan-
tes finais completamente fre-
néticos e três igualdades no
marcador, a equipa do São Ber-
nardo acabou por sair derro-
tada com um golo marcado no
último segundo por João Vilar.
O antigo jogador da formação
aveirense rematou certeiro para
o fundo das redes defendidas
por João Pinho, impondo uma
derrota ao São Bernardo que
lhe complica as contas no que
toca ao acesso aos lugares à
fase de subida da prova.

Individualmente, destaque, no
São Bernardo, para a bela exi-
bição de Leandro Rodrigues,
com nove golos, ao passo que
no Estarreja AC sobressaiu a
mão certeira de Victor Valente e
Rafael Almeida, por três defesas
consecutivas que fez já nos ins-
tantes finais. Contudo, o papel
de herói ficou para João Vilar.

Vitória feliz do Estarreja num
jogo bastante difícil de dirigir
pela dupla de arbitragem, que
no entanto acabou por fazer um
trabalho bastante positivo. |

Eficácia de Leandro Rodrigues não chegou para vencer

Andebol
2.ª Divisão Nacional

RICARDO CARVALHAL
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ANDEBOL
Arsenal da Devesa segue 
na frente do campeonato 
nacional da segunda divisão.
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O 
Arsenal da Devesa 
somou, no fim de 
semana, uma der-
rota caseira e um 

triunfo no campeonato 
nacional de andebol da 
segunda divisão, mas re-
gressou ao comando da 
tabela classificativa.

No sábado, em partida 
da 18.ª jornada, o conjunto 
bracarense foi surpreendi-
do no Sá Leite pela Acadé-
mica de S. Mamede, com 
quem perdeu pela mar-
gem mínima (27-26).

No domingo, no mes-
mo palco, e em partida 
antecipada da 20.ª jorna-
da, o Arsenal recebeu e ba-
teu o Marítimo por 36-29.

Com estes desfechos, a 
equipa bracarense segue 
na frente da tabela clas-
sificativa, com 50 pon-
tos, mais um que o Giná-
sio Santo Tirso, que ocupa 
a segunda posição, uma 
vez que, no sábado, a jo-
gar em casa, cedeu uma 
igualdade (29-29) frente 
ao S. Mamede.

Andebol: II Divisão Nacional

Arsenal da Devesa na frente

Seguem-se na classifi-
cação o S. Mamede (47), 
Marítimo (41), S. Bernar-
do (41), Gaia (40), Fermen-
tões (34), FC Porto B (33), 
SP Oleiros (32), Modicus 
(31), Estarreja (30), Xico 
Andebol (28), Sanjoanense 
(28), e Boavista (19).

ABC conhece hoje
adversário europeu
Ainda no andebol, o ABC 
conhecerá hoje o nome 
do seu adversário para os 
quartos de final da Taça 

Challenge, o mesmo acon-
tecendo com o Benfica.

Curioso é que este 
sorteio não terá qual-
quer condicionante, pe-
lo que as duas equipas 
nacionais até se podem 
encontrar nos quartos de 
final, caso a sorte assim 
o dite. De resto, Portu-
gal é o único país com 
duas equipas nesta fase 
da competição.

As oito equipas apura-
das para os 1/4 final são: 

KV Sasja HC (Bélgica), 
HC Dukla Praga (Rep. 
Checa), FIQAS Aalsmeer 
(Holanda), FyllingenBer-
gen (Noruega), ABC/UMi-
nho e Benfica (Portugal), 
St. Petersburg (Rússia) e 
Wacker Thun (Suíça) 

O primeiro jogo será 
disputado a 19/20 de mar-
ço e o segundo será uma 
semana depois, a 26/27 
de março. 

Também hoje serão 
sorteados os jogos das 
meias-finais, que serão 
jogadas a 23/24 de abril e 
30 abril/1 maio.

Arsenal da Devesa continua de vento em popa no nacional da 2.ª divisão

D
R
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A6

  Tiragem: 74626

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 32

  Cores: Cor

  Área: 6,21 x 4,27 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 63265641 23-02-2016

ANDEBOL 

Benfica e ABC conhecem 
opositores na Challenge 
iSe Sem condicionalismos no sorteio, 
que pode colocar o Benfica na rota do 
ABC, as duas equipas portuguesas co-
nhecem hoje os opositores para os quar-
tos de final da Taça Challenge, em março 
(i.arnão a 19 ou wea 2.aa 26ou27). 
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A7

  Tiragem: 5550

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 19

  Cores: Cor

  Área: 12,45 x 2,28 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 63248400 22-02-2016
Quarteto do Alavarium chamado à Selecção Nacional
Isabel Góis, Mariana Lopes, Mónica Soares e Soraia Fernandes, do Alavarium, foram
convocadas para os trabalhos da Selecção Nacional Sénior de Andebol, que, em Março,
terá um duplo confronto com a Turquia para a fase qualificação do Europeu de 2016.
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A8

  Tiragem: 10811

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 30

  Cores: Cor

  Área: 16,77 x 7,83 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 63248667 22-02-2016

MARÍTIMO DERROTADO 
-~---

Na II Divisão , fase regular, 
zona Norte, o Marítimo ac-
tuou em casa do Arsenal, ac-
tual segundo classificado e 
perdeu por 36-29, com os ver-
rubros já em desvantagem ao 
intervalo por 17-13. 
No Marítimo os 11 golos apon-
tados pelo madeirenses Antó-
nio Barros foram insuficientes 
fase à capacidade contrária. 

Madeira em peso selecção de sub-20 
O Madeira Andebol SAD e CSMa-
deira vão estar representados com 
seis andebolistas na selecção na-
cional de Sub 20, que de 11 a 13 do 
próximo mês de Março, disputa o 
torneio das quatros nações que se 
realiza em Espanha 
Anais Gouveia, Patrícia Fernandes, 
Erica Tavares, Mariana Sousa, 
(Madeira SAD) e Nádia Nunes e 
Cláudia Vieira (CS Madeira) vol-
tam a receber a confiança do se-
leccionador nacional Carlos Pires, 
selecção que tem na equipa técnica 
Ana Seabra. 

Posteriormente a equipa lusa ru-
mará para a Sérvia onde de 18 a 20 
de Março disputa a qualificação 
para o Campeonato do Mundo de 
Sub-20. De acordo com o sorteio 
realizado em Novembro último, 
Portugal integra o Grupo 4, junta-
mente com a Sérvia - que organiza 
a competição. 

Portugal defronta a Bósnia Her-
zegovina (dia 18 de março), segue-
se a partida com a Holanda e, por 
fim, as lusas vão disputar o último 
jogo da qualificação frente à selec-
ção da casa, a Sérvia. H.D.P. 
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A9

  Tiragem: 7000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 29

  Cores: Preto e Branco

  Área: 8,89 x 6,48 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 63248420 22-02-2016

A equipa de andebol do Marítimo perdeu ontem em
Braga, frente ao Arsenal, por 36-29. Ao intervalo a
formação continental já vencia por 17-13, em jogo an-
tecipado da 20.ª jornada do Nacional da II Divisão /
Zona Norte. Os madeirenses até não estiveram mal,
mas o andebol contrário foi superior, pelo que a vitó-
ria dos continentais nunca esteve em causa.

ANDEBOL
MARÍTIMO DERROTADO
PELO ARSENAL DE BRAGA
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A102.ª Divisão masculina (Zona Sul): Resultados e classificação
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22-02-2016

Meio: Sábado Online

URL:

http://www.sabado.pt/ultima_hora/detalhe/20160222_1946_2_divisao_masculina_zona_sul_resultados_e_clas

sificacao.html

 
19:35 . Record Por Record 18.ª jornada Sismaria-Benfica B, 35-22 Boa Hora-Torrense, 31-18 Almada-
Camões, 25-25 V. Setúbal-Ílhavo, 33-31 Loures-Alto Moinho, 20-28 Benavente-Marienses, 27-27 Juve
Lis-1.º Dezembro Classificação 1.º Boa Hora, 53 pontos/18 jogos 2.º Sismaria, 46/18 3.º V. Setúbal,
45/18 4.º Marienses, 44/18 5.º Alto Moinho, 39/18 6.º Benfica B, 38/18 7.º Juve Lis, 37/16 8.º
Camões, 37/18 9.º Benavente, 36/18 10.º 1.º Dezembro, 28/17 11.º Torreense, 25/18 12.º Almada,
25/18 13.º Loures, 24/18 14.º Ílhavo, 19/17 17.ª jornada Marienses-Benfica B, 22-19 Torrense-
Sismaria, 19-36 Camões-Boa Hora, 23-27 Alto Moinho-V. Setúbal, 23-19 Benavente-Loures, 25-28 1.º
Dezembro-Almada, 30-19 Ílhavo-Juve Lis, 9 de abril 16.ª jornada Benfica B-Torrense, 29-8 Sismaria-
Camões, 21-19 Boa Hora-1.º Dezembro, 32-12 Juve Lis-Alto Moinho, 18-16 V. Setúbal-Benavente, 27-
24 Loures-Marienses, 20-27 Almada-Ílhavo, 32-27 15.ª jornada Marienses-Torreense, 35-15 Camões-
Benfica B, 23-21 1.º Dezembro-Sismaria, 20-25 Alto Moinho-Almada, 26-26 Benavente-Juve Lis, 19-
25 Loures-V. Setúbal, 28-28 Ílhavo-Boa Hora, 21-32 14.ª jornada Torreense-Camões, 20-25 Benfica
B-1.º Dezembro, 33-26 Sismaria-Ílhavo, 43-14 Almada-Benavente, 27-27 Juve Lis-Loures, 23-15 V.
Setúbal-Marienses, 34-26 Boa Hora-Alto Moinho, 26-20 13.ª jornada Juve Lis-V. Setúbal, 25-19
Almada-Loures, 24-23 Boa Hora-Benavente, 29-22 Benfica B-Ílhavo, 40-24 Camões-Marienses, 24-25
Sismaria-Alto Moinho, 21-23 Torreense-1.º Dezembro, 16-24 12.ª jornada Marienses-Juve Lis, 27-23
V. Setúbal-Almada, 32-26 Loures-Boa Hora, 20-35 Alto Moinho-Benfica B, 25-24 Ílhavo-Torreense,
29-31 1.º Dezembro-Camões, 20-25 Benavente-Sismaria, 27-2611.ª jornada Almada-Juve Lis, 21-31
Boa Hora-V. Setúbal, 28-17 Sismaria-Loures, 30-18 Torreense-Alto Moinho, 18-24 Camões-Ílhavo, 43-
24 Marienses-1.º Dezembro, 34-24 Benfica B-Benavente, 27-26 10.ª jornada Almada-Marienses, 23-
30 Juve Lis-Boa Hora, 20-27 V. Setúbal-Sismaria, 30-27 Benavente-Torreense, 33-23 Alto Moinho-
Camões, 30-24 Ílhavo-1.º Dezembro, 22-27 Loures-Benfica B, 19-32 9.ª jornada Boa Hora-Almada,
42-18 Sismaria-Juve Lis, 21-19 Benfica B-V. Setúbal, 26-30 Camões-Benavente, 25-20 1.º de
Dezembro-Alto Moinho, 26-25 Marienses-Ílhavo, 40-24 Torreense-Loures, 31-258.ª jornadaBoa Hora-
Marienses, 33-24 Almada-Sismaria, 20-32 Juve Lis-Benfica B, 21-23 Loures-Camões, 20-30
Benavente-1.º Dezembro, 24-22 Alto Moinho-Ílhavo, 36-23 V. Setúbal-Torreense, 35-227.ª
jornadaSismaria-Boa Hora, 24-35 Benfica B-Almada, 38-21 Torrense-Juve Lis, 26-26 1.º de
Dezembro-GS Loures, 30-30 Ílhavo-Benavente, 24-30 Marienses-Alto Moinho, 19-19 Camões-V.
Setúbal, 23-246.ª jornadaSismaria-Marienses, 34-25 Boa Hora-Benfica B, 27-25 Almada-Torreense,
22-27 V. Setúbal-1.º Dezembro, 26-22 Loures-Ílhavo, 30-24 Benavente-Alto Moinho, 28-24 Juve Lis-
Camões, 19-235.ª jornadaBenfica B-Sismaria, 27-39 Camões-Almada, 29-19 Ílhavo-V. Setúbal, 23-28
Alto Moinho-Loures, 29-22 Marienses-Benavente, 32-26 1.º Dezembro-Juve Lis, 22-25 Torreense-Boa
Hora, 9-384.ª jornadaBenfica B-Marienses, 27-30 Sismaria-Torreense, 40-17 Boa Hora-Camões, 17-
15 Juve Lis-Ílhavo, 37-23 Loures-Benavente, 24-27 Almada-1.º Dezembro, 24-31 V. Setúbal-Alto
Moinho, 20-173.ª jornadaTorreense-Benfica B, 20-44 Camões-Sismaria, 17-28 1.º Dezembro-Boa
Hora, 20-26 Alto Moinho-Juve Lis, 18-21 Benavente-V. Setúbal, 29-26 Marienses-Loures, 35-9 Ílhavo-
Almada, 28-262.ª jornadaTorreense-Marienses, 22-31 Benfica B-Camões, 26-20 Sismaria-1.º
Dezembro, 38-16 Almada-Alto Moinho, 22-35 Juve Lis-Benavente, 33-23 V. Setúbal-Loures, 27-17
Boa Hora-Ílhavo, 33-161.ª jornadaCamões-Torreense, 23-19 1.º Dezembro-Benfica B, 28-36 Ílhavo-
Sismaria, 19-34 Benavente-Almada, 28-18 Loures-Juve Lis, 17-23 Marienses-V. Setúbal, 21-22 Alto
Moinho-Boa Hora, 26-26
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A12

2.ª Divisão masculina (Zona Norte): Resultados e classificação
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22-02-2016

Meio: Sábado Online

URL:

http://www.sabado.pt/ultima_hora/detalhe/20160222_1947_2_divisao_masculina_zona_norte_resultados_e_cl

assificacao.html

 
19:31 . Record Por Record 18.ª jornada São Bernardo-Estarreja, 29-30 Gaia-Boavista, 24-23 Modicus-
Fermentões, 20-36 Sanjoanense-FC Porto B, 24-29 Arsenal-São Mamede, 26-27 Santo Tirso-São Paio
Oleiros, 29-29 Xico Andebol-Marítimo, 29-36 Classificação 1.º Arsenal, 50 pontos/19 jogos 2.º Santo
Tirso, 49/19 3.º São Mamede, 47/18 4.º Marítimo, 41/20 5.º São Bernardo, 41/18 6.º FC Gaia, 40/17
7.º Fermentões, 34/17 8.º FC Porto B, 33/18 9.º São Paio de Oleiros, 32/18 10.º Modicus, 31/18 11.º
Estarreja, 30/17 12.º Xico Andebol, 28/18 13.º Sanjoanense, 28/18 14.º Boavista, 19/17 17.ª jornada
São Paio Oleiros-Estarreja, 32-19 Boavista-São Bernardo, 26-33 FC Porto B-Xico, 28-20 São Mamede-
Sanjoanense, 38-24 Santo Tirso-Arsenal, 24-31 Marítimo-Modicus, 25-23 Fermentões-Gaia, 9 de abril
16.ª jornada São Bernardo-Fermentões, 34-26 Gaia-Marítimo, 26-28 Xico-São Mamede, 30-32
Sanjoanense-Santo Tirso, 10-14 Arsenal-São Paio Oleiros, 32-17 Modicus-FC Porto B, 24-27 Estarreja-
Boavista, 12 de março 15.ª jornada São Paio Oleiros-Boavista, 28-20 Fermentões-Estarreja, 30-34
Marítimo-São Bernardo, 31-29 São Mamede-Modicus, 23-27 Santo Tirso-Xico Andebol, 25-22 Arsenal-
Sanjoanense, 35-35 FC Porto B-Gaia, 30-3714.ª jornada Boavista-Fermentões, 29-35 Estarreja-
Marítimo, 29-30 São Bernardo-FC Porto B, 34-32 Modicus-Santo Tirso, 26-25 Xico Andebol-Arsenal,
24-26 Sanjoanense-São Paio de Oleiros, 26-25 FC Gaia-São Mamede, 19-20 13.ª jornada Boavista-
Marítimo, 20-23 São Bernardo-São Mamede, 27-27 Xico Andebol-Sanjoanense, 31-24 Modicus-
Arsenal, 24-27 FC Gaia-Santo Tirso, 32-25 Estarreja-FC Porto B, 24-34 Fermentões-São Paio Oleiros,
26-26 12.ª jornada São Paio Oleiros-Xico Andebol, 21-22 Sanjoanense-Modicus, 27-29 Arsenal-FC
Gaia, 34-21 São Mamede-Estarreja, 33-30 FC Porto B-Boavista, 32-28 Santo Tirso-São Bernardo, 32-
25 Marítimo-Fermentões, 28-3411.ª jornada São Paio Oleiros-Marítimo, 25-24 FC Gaia-Sanjoanense,
26-26 Modicus-Xico Andebol, 26-20 São Bernardo-Arsenal, 21-28 Boavista-São Mamede, 21-28
Fermentões-FC Porto B, 40-30 Estarreja-Santo Tirso, 27-28 10.ª jornada Modicus-São Paio Oleiros,
23-24 Xico Andebol-FC Gaia, 25-27 Sanjoanense-São Bernardo, 27-30 Santo Tirso-Boavista, 35-24
São Mamede-Fermentões, 33-26 FC Porto B-Marítimo, 27-28 Arsenal-Estarreja, 30-24 9.ª jornada São
Paio Oleiros-FC Porto B, 34-26 FC Gaia-Modicus, 25-25 São Bernardo-Xico Andebol, 30-25 Estarreja-
Sanjoanense, 28-30 Fermentões-Santo Tirso, 30-32 Marítimo-São Mamede, 27-35 Boavista-Arsenal,
27-438.ª jornadaFC Gaia-São Paio Oleiros, 23-15 Modicus-São Bernardo, 27-24 Xico Andebol-
Estarreja, 24-21 Arsenal-Fermentões, 32-27 Santo Tirso-Marítimo, 32-29 São Mamede-FC Porto B,
29-25 Sanjoanense-Boavista, 24-227.ª jornadaSão Bernardo-FC Gaia, 36-35 Boavista-Xico Andebol,
22-25 FC Porto B-Santo Tirso, 27-41 São Paio Oleiros-São Mamede, 29-35 Fermentões-Sanjoanense,
23-22 Marítimo-Arsenal, 26-28 Estarreja-Modicus, 26-186.ª jornadaSão Bernardo-S. Paio Oleiros, 19-
18 Modicus-Boavista, 28-21 Arsenal-FC Porto B, 40-28 Santo Tirso-Ac. S. Mamede, 36-34 Xico
Andebol-Fermentões, 30-31 Sanjoanense-Marítimo, 34-21 FC Gaia-Estarreja, 27-255.ª
jornadaEstarreja-São Bernardo, 24-24 Boavista-FC Gaia, 22-28 Fermentões-Modicus, 34-23 FC Porto
B-Sanjoanense, 27-27 São Mamede-Arsenal, 32-20 São Paio Oleiros-Santo Tirso, 21-32 Marítimo-Xico
Andebol, 34-294.ª jornadaEstarreja-S. Paio Oleiros, 26-20 S. Bernardo-Boavista, 39-26 FC Gaia-
Fermentões, 27-24 Xico Andebol-FCPorto B, 27-28 Sanjoanense-Ac. S. Mamede, 31-32 Arsenal-
Sanjoanense, 26-27 Modicus-Marítimo, 24-253.ª jornadaSão Mamede-Xico Andebol, 25-23 FC Porto B-
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Modicus, 29-22 Boavista-Estarreja, 24-28 Fermentões-São Bernardo, 31-37 São Mamede-Xico
Andebol, 25-23 Santo Tirso-Sanjoanense, 35-28 São Paio Oleiros-Arsenal, 20-24 Marítimo-FC Gaia,
31-312.ª jornadaBoavista-São Paio Oleiros, 28-27 Estarreja-Fermentões, 32-31 Modicus-São Mamede,
23-27 Xico Andebol-Santo Tirso, 25-32 Sanjoanense-Arsenal, 24-31 FC Gaia-FC Porto B, 27-25 São
Bernardo-Marítimo, 24-241.ª jornadaFermentões-Boavista, 31-26 FC Porto B-São Bernardo, 34-40
Santo Tirso-Modicus, 32-29 Arsenal-Xico Andebol, 28-23 São Paio Oleiros-Sanjoanense, 23-21 São
Mamede-FC Gaia, 23-25 Marítimo-Estarreja, 32-24
 
 19:31 . Record
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A14

  Tiragem: 8000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 26

  Cores: Cor

  Área: 25,00 x 18,71 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 63242003 21-02-2016

ANDEBOL
| Rui Serapicos | 

No próximo sábado às 17 horas,
quando, no Pavilhão Fávio Sá
Leite, o ABC/UMinho receber o
Passos Manuel para o segundo
jogo da eliminatória — à melhor
de três —, esse reencontro vai,
com elevadas probabilidades,
terminar com o clube bracarense
apurado para as meias-finais. 

Os minhotos, nessa próxima
eliminatória — já à melhor de
cinco — vão medir forças com o
vencedor do encontro entre
Águas Santas e Sporting, que
disputam ainda hoje o seu pri-
meiro jogo na Maia. Qualquer
que seja o vencedor, em função
dos resultados da primeira fase,
será no recinto do adversário dia
19 de Março, que o ABC/UMi-
nho começa a meia-final, tendo
a vantagem de jogar em Braga o
encontro de decisão e também  o
desempate, caso seja necessário,
dia 30 de Abril.

Ontem, em Lisboa, perante o
Passos Manuel —que tinha ter-
minado a fase inical na sétima
posição, os  pupilos de Carlos
Resende comandaram sempre o
marcador, chegando por várias
ocasiões a dispor mesmo de van-

tagens mais dilatadas do que a
que está expressa no resultado
final.

Com a equipa orientada  por
João Comédias mais focada na
sua acção defensiva  em  travar
os pontas dos bracarenses, abriu

brechas na zona central e foi por
aí que, quase sempre em ataques
curtos, a turma minhota conse-
guia forçar livres de 7 metros
que Hugo Rocha ia convertendo
ou abrir brechas para remates de
meia distância que o central

Pedro Seabra, por vezes na posi-
ção de lateral esquerdo, voltou
ontem, como tinha sido em Fafe,
a marcar 9 golos. Na segunda
parte, esteve em evidência outro
primeira linha, o jovem André
Gomes, com cinco golos.

ABC/UMinho quase nas meias
ao vencer Passos Manuel  
NO INÍCIO DO PLAY-OFF o ABC/UMinho foi ontem vencer ao recinto do Passos Manuel e, com uma vitória
por diferença de oito golos, tem praticamente garantida a presença nas meias-finais do campeonato
nacional Andebol 1. 

DR 

Pedro Seabra, com 9 golos — tantos quantos havia marcado em Fafe — foi o melhor marcador  do clube minhoto

PASSOS MANUEL, 28
Alexandre Moura e Miguel Moreira (GR);
Pedro Sequeira (4), João Ligeiro (2), 
Hugo Fernandes, Gilson Correia (3), Diogo
Godinho (3), João Casal (1), David
Piedade, Gonçalo Valério (1), Ricardo
Queirós, Ricardo Barrão (5), Ricardo
Correia, João Ferreira e Gonçalo Ribeiro (9)
Treinador: João Comédias.

ABC/UMINHO 36
Humberto Gomes, Emanuel Ribeiro e
Cláudio Silva (GR), Fábio Vidrago (2), Hugo
Rocha (5), Diogo Branquinho, Pedro
Seabra (9) Miguel Sarmento (2),  Pedro
Spínola (4), João Gonçalves (3 ), Carlos
Martins (2), Nuno Grilo (3 ), Oleksander
Nekrushets (1),  e André Gomes (5). 
Treinador: Carlos Resende.

Pavilhão Quinta de Marrocos.
Árbitros Tiago Monteiro e António Trinca.
Intervalo 15 - 20.

Avanca, 24 - FC Porto, 30 
P. Manuel, 28- ABC, 36 
Madeira, 25 -Benfica, 26 

Hoje
Águas Santas-Sporting 

play-off
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A15

  Tiragem: 5550

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 13

  Cores: Cor

  Área: 25,26 x 22,72 cm²

  Corte: 1 de 4ID: 63241138 21-02-2016

S.C. Beira-Mar | 94 Anos Destaque

Jorge Maia Valente

A “refundação” do Beira-Mar - termo utilizado
pela Direção do clube desde o início da pre-
sente época - foi definida pela necessidade de
voltar a dinamizar um emblema que, através
da sua principal referência, o Futebol, afun-
dou-se em dívidas acumuladas por gestões
de sociedades desportivas. A queda ao ama-
dorismo puro - e duro - obrigou a desenhar
um novo plano de sustentabilidade que, se-
gundo os responsáveis, passa pela unificação
de todas as modalidades em torno do em-
blema “auri-negro”.

Hoje em dia, o Beira-Mar é “um” suportado
por alguns dirigentes de várias secções que,
com trabalho próprio, contribuem para a
manutenção das modalidades que, global-
mente, juntam quatro centenas de atletas re-
presentantes das cores “auri-negras”. Com
dificuldades, provavelmente na sua maioria
desconhecidas dos associados, as modalida-

des mantêm viva a
chama do Beira-Mar
e, ao mesmo tempo,
capitalizam potenciais
novos adeptos entre
os jovens. Afinal, o
Sport Clube Beira-Mar
não é só futebol.

São várias as modali-
dades que dinamizam a
vida associativa e despor-
tiva do clu be, umas mais co-
nhecidas do que outras, algu-
mas mais recentes e outras ain -
da com histórias e presentes nas
memórias do Beira-Mar. O clube
ajuda co mo pode, os atletas dão con-
tributo muitas vezes financeiro, e assim
se mostra como a vontade de praticar des-
porto, a união em torno de um emblema, e o
gosto de representar um clube que voltou a
ser dos adeptos, pode sobreviver. |

Clube movimenta
quatro centenas
de atletas
Realidade De baixo para cima criam-se
raízes e devolve-se o nome do Beira-Mar
ao seu passado e aos seus apaniguados.
A caminho do centenário, o emblema mais
representativo da região de Aveiro não
se deixa abater pelas dificuldades.
As modalidades não deixam
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  Tiragem: 5550

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 14

  Cores: Cor

  Área: 25,54 x 19,69 cm²

  Corte: 2 de 4ID: 63241138 21-02-2016

Destaque S.C. Beira-Mar | 94 Anos

Mundo “auri-negro” divide-se em 
Diversidade São várias as actividades desenvolvidas no clube, que levam as cores “auri-negras” aos mais variados pontos
do país. Andebol, Atletismo, Basquetebol, Bilhar, Boxe, Futebol, Futsal, Judo e Paintball mantêm o S.C. Beira-Mar vivo

ANDEBOL | Renascimento em boas “mãos” -
Cerca de 40 atletas dão vida à mais jovem sec-
ção do Beira-Mar. Jovem porque conheceu uma
pausa desde os anos 90, depois de décadas de
sucesso no panorama da modalidade. Uma
equipa sénior serve de “farol” à dinamização do
andebol do Beira-Mar, relançado pelo gosto de
antigos atletas e pelo cunho de Eugénio Barto-
lomeu. A equipa principal no segundo ano de
vida tem metas bem definidas: ficar entre os
três primeiros na 1.ª fase da 3.ª Divisão Nacional
para conseguir disputar o acesso à divisão se-
cundária. A meta mais ambiciosa, mas não des-
cartada, é, chegados a esse patamar, lutar pela
subida de divisão.

O gosto pelo andebol e a dinamização a médio
prazo dos vários escalões faz-se a partir dos
“Bambis”, onde a secção pretende captar o
maior número possível de jovens praticantes.
“Sem ultrapassar as 25 crianças para que o tra-
balho não seja prejudicado. Qualidade acima
de tudo e ensinamento dos melhores valores
básicos da modalidade”, defende a secção que
vive “com patrocínios de empresas locais e
apoio da Direção do Clube”. |

BASQUETEBOL | Mais de uma centena de atletas - É uma referência na história do Beira-Mar. O
Basquetebol já viveu anos “dourados” e, sendo uma das equipas mais relevantes da modalidade,
sofreu reveses e, hoje em dia, também está a reinventar-se. A reerguer-se.

“A secção movimenta todas as épocas cerca de uma centena de atletas nos escalões de formação,
com idades compreendidas entre os 5 e os 18 anos. Este ano, com o regresso da equipa sénior
temos mais 16 atletas a competir neste escalão, o que perfaz um número total de 116 atletas”, ex-
plicam os responsáveis. Os objectivos são divididos em duas áreas: organizativos e desportivos.
“Os primeiros consistem em ter uma secção cada vez mais
competente e organizada, que dê resposta às solicitações de
pais, atletas e treinadores. A saída do Pavilhão do Alboi foi
um duro revés para a logística”. As equipas passaram a estar
distribuídas por cinco pavilhões.

Do ponto de vista desportivo, as da formação têm uma
meta que passa por “disputar os momentos altos das respec-
tivas fases distritais e nacionais”. O regresso da equipa sénior
num projecto abraçado com a AAUAv serve para “lançar as
bases para que um atleta possa olhar para o Beira-Mar como
um projecto credível para a sua formação desportiva”. 

A principal fonte de receitas da secção é proveniente das
mensalidades dos atletas. O clube assegura uma parte do or-
çamento, designadamente no cumprimento dos compro-
missos financeiros associados à utilização dos pavilhões. As
restantes receitas vêm de patrocínios, donativos e actividades
paralelas. |

BOXE | Títulos na mira - Quase duas dezenas
de atletas representam a secção de Boxe do
Beira-Mar. Este ano, com instalações no Estádio
Mário Duarte, os atletas trabalham afincada-
mente para mostrarem que a secção continua
viva, pese embora “as dificuldades” por falta de
apoios. “Era importante conseguir patrocínios
ou apoios de entidades que ajudassem a supor-
tar as despesas”, assumem os responsáveis que
levam a secção num espírito quase de missão.

O financiamento da secção é feito por “algu-
mas mensalidades que não são muitas porque
os atletas não se mantém muito tempo” e pelo
esforço dos responsáveis. Os atletas de com-
petição não pagam mensalidade nem seguros,
que são suportados pela secção”. Apesar dessas
dificuldades, a luta pelas vitórias está sempre
presente. “Títulos regionais e nacionais e a Taça
de Portugal de vários escalões” são objectivos
da secção “auri-negra” que, paralelamente, pre-
tende realizar a Gala de Boxe. |

ATLETISMO | Aumentar a visibilidade- O ob-
jectivo principal da secção é aumentar a visibi-
lidade e essa está a ser conseguida através do
plano desportivo, onde a presença nos Cam-
peonatos Distritais (nos vários escalões e espe-
cialidades) e no Campeonato Nacional de Es-
trada tem levado o emblema mais além. 

Financeiramente, a secção depende inteira-
mente do Clube, mas os responsáveis preten-
dem a breve trecho concretizar um contrato de
patrocínio para algumas actividades e realizar
eventos com retorno financeiro. |

PAINTBALL | A novidade - O Paintball do Beira-Mar é, aparentemente, a modalidade menos co-
nhecida do clube. No entanto, a equipa campeã em 2015 mostra que uma futura sala de troféus
terá de encontrar espaço para mais títulos. A secção conta com cerca de três dezenas de atletas e
duas equipas formato “X-Ball” e outras duas de “5 Man”.

A prática da modalidade começa a ganhar adeptos. Os campeonatos nacionais e as provas in-
ternacionais são disso testemunho. A secção tem dado passos seguros no incremento da modali-
dade. O Beira-Mar tem à sua disposição um Campo de Paintball para poder treinar e conta com
uma equipa técnica com mais de nove anos de experiência para ajudar os mais novos no novo
desporto. |
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S.C. Beira-Mar | 94 Anos Destaque

nove modalidades
FUTEBOL | Formação unificada - Cerca de duas centenas de jovens evoluem nas várias equipas
de futebol de formação do Beira-Mar que, este ano, e depois do fim da Sociedade Desportiva Anó-
nima (SAD) que geriu o futebol até ao escalão de Iniciados, voltaram à “esfera” do clube. Todos os
escalões, desde os mais pequeninos até aos mais graúdos, pertencem ao futebol de formação do
S.C. Beira-Mar.

A diminuição do número de equipas em competição - o Beira-Mar decidiu não criar as equipas
B - foi quase uma “obrigação” em função dos problemas logísticos com que a secção (também) se
depara. A falta de campos para jogar e treinar - as equipas dividem-se entre o campo sintético de
S. Bernardo, o Estádio Mário Duarte e “Municipal” de Aveiro - não permitiu a manutenção de duas
equipas que ajudassem, ano após ano, à evolução do escalão competitivo.

“Muitas vezes temos de ‘fazer das tripas, coração’ para conseguir colocar a treinar todas as
nossas equipas. No entanto, e de forma heroica, vamos conseguindo ampliar o nosso grande ob-
jectivo que passa por possibilitar a todos os nossos jovens o melhor crescimento e evolução”, re-
ferem os responsáveis pelo futebol de formação.

A secção tem uma novidade que mostra o compromisso que os responsáveis têm em participar
no processo de aprendizagem e crescimento dos jovens: um gabinete de apoio ao estudo ministrado
pela prof.ª Ana Fernandes, e um gabinete de psicologia desportiva orientado pela Dr.ª Sarah Reis,
que ajudam a que o “treino” dos pequenos jogadores do Beira-Mar não se ficam, apenas pela hora
ou hora e meia no campo. |

FUTSAL | Recomeçar pela base - O arranque
desta secção em 2004 trouxe um novo projecto
ao Beira-Mar com subidas consecutivas e um
incremento e envolvência dos adeptos “verti-
ginoso”. A modalidade levou o nome do clube
ainda mais alto. A equipa sénior, referência da
secção, deu espaço aos mais jovens, e foi ci-
mentando o gosto por uma modalidade que
ganhou expressão nacional na última dezena
de anos.

Este ano, sem plantel principal, a secção tomou
um novo rumo: recomeçar pela base, com in-
cremento e manutenção através do aumento de
atletas e melhores condições. Desportivamente,
o Beira-Mar pretende títulos distritais nos Ju-
niores e Juvenis e apuramento para as Taças Na-
cionais. Os títulos também estão na meta dos
Iniciados, ao passo que nas equipas de base (In-
fantis e Escolinhas) o objectivo é solidificar.

A secção - como outras de pavilhão - debate-
se com problemas logísticos. Os custos com
os recintos são assumidos pela Direção do clu -
be “auri-negro”, mas a subsistência só é possível
pelas mensalidades dos atletas e aos patrocí-
nios de empresas. |

JUDO | Campeões bem formados - Alexandre Vieira é o “rosto” da secção de Judo do Beira-Mar.
Um campeão reconhecido por todos e que tem levado o emblema do clube além fronteiras nas
várias vertentes. E os seus resultados contribuem, em muito, para o incremento da modalidade
entre o mais jovens. O Judo do Beira-Mar movimenta quase cinco dezenas de atletas que também
já alcançam resultados com visibilidade.

Fundamentalmente, o objectivo prin-
cipal é formar correctamente os prati-
cantes da modalidade e também “como
pessoa cívica, fomentar a prática des-
portiva e convivência entre as pessoas”,
como lembra o responsável Alexandre
Vieira. A secção não tem qualquer “bud-
get” de ajuda financeira e a responsabili-
dade de custear a presença nas provas é
exclusivamente dos atletas. Dos mesmos
que trazem as vitórias e orgulham a Fa-
mília “auri-negra”. |

BILHAR | Já há campeão- Uma secção recente
mas que não tem deixado os “tacos” por mãos
alheias. Os resultados em representação do
Sport Clube Beira-Mar têm sido positivos e já
contemplam um título individual: Pedro Lino
sagrou-se campeão de Pool Português no 2.º
Open da 1.ª Divisão.

O Bilhar nasceu pela vontade de praticantes
que viram no emblema uma boa oportunidade
de mostrar as cores “auri-negras” numa nova
variante. E como acontece com outras secções,
com a certeza de que acima de tudo funciona o
gosto pela modalidade e pelo emblema do
Beira-Mar ao peito.

O financiamento da actividade é suportado
na sua maior parte pela quotização dos atletas
- cerca de 65% -, tendo a secção garantido o
patrocínio do Restaurante “O Gafanhoto” para
fazer face ao restante do orçamento. |
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Destaque S.C. Beira-Mar | 94 Anos

Os 94 anos de vida do S.C. Beira-
Mar são indissociáveis do per-
curso das suas modalidades. Para
além do futebol, ao longo da his-

tória, o clube ganhou prestígio e notoriedade
com os feitos, entre outras, da Natação, do An-
debol, do Atletismo, do Boxe, do Basquetebol e,
mais recentemente, do Judo, do Futsal, do Bilhar
e do Paintball.

Ao revisitarmos a história deste clube, identi-
ficamos uma matriz eclética que materializa a
missão e a ambição de servir e representar a
comunidade aveirense, mantendo intactos os
princípios e os valores inerentes a uma Insti-
tuição de Utilidade Pública, agraciada na sua já
longa história com os títulos de Oficial da Or-
dem de Benemerência, Medalha de Prata e de
Ouro da Cidade de Aveiro, Medalha de Mérito
Desportivo, entre tantas outras prestigiantes
distinções.

Chegados a 2016, constatamos que o clube
desportivo mais representativo da região não
tem um centro de treinos, vivendo disperso por
campos, pavilhões e espaços doutros clubes e
entidades. Não obstante as dificuldades ineren-
tes à atual dispersão das células do clube, é im-
pressionante registar que o Sport Clube Beira-
Mar continua a promover e a proporcionar a
prática desportiva a quase meio milhar de atle-
tas, distribuídos pelas nove modalidades atual-
mente em atividade, alcançando resultados
muito relevantes.

Neste que é o momento de maior fragilidade
da sua história, torna-se imperativo projetar um
futuro para o clube que vá ao encontro dos seus
pergaminhos, mas que contemple uma visão
sustentada da sua atividade, pois afigura-se evi-
dente que o modelo assente no mecenato está
esgotado.

Uma vez reconstruida a credibilidade e alcan-
çado o imprescindível equilíbrio financeiro, se-
guir-se-á o momento da congregação de esfor-
ços que permita ao clube (re)infraestruturar-se,

prosseguindo o trilho da melhoria da eficiência
e do desenvolvimento da sua atividade.

Não há nenhuma fórmula mágica para o su-
cesso. É preciso pensar bem e trabalhar muito.
Ter paciência e perseverança. Confiar no futuro.
Os resultados desportivos serão a consequência
natural do trabalho que tivermos a capacidade
de realizar agora. É desejável crescer a vencer,
mas as vitórias de circunstância não poderão
voltar a hipotecar o crescimento do clube.

E porque o clube é feito das pessoas que, em

cada momento, o incorporam, cumpre aos avei-
renses participarem ativamente na reconstru-
ção do seu clube e defenderem intransigente-
mente um projeto que o catapulte, de forma
consistente, para os patamares de sucesso que
a nossa região merece.

Aveiro, enquanto concelho e capital de região,
deve ter, porque merece, um clube desportivo
de referência. Ao consegui-lo, é na insígnia desse
clube que se projetam a capacidade, o empreen-
dedorismo, a inovação, a visão e os valores da
comunidade. É este o papel que, acreditamos, a
história reservou para o S.C. Beira-Mar.

Estar à altura das exigências do tempo pre-
sente implica um esforço de compreensão da
História, dos Valores, da Missão e da Ambição
que os Aveirenses representam no seu/nosso
clube. A apenas seis anos de cumprir o seu cen-
tenário, o melhor presente que podemos dar
ao Sport Clube Beira-Mar é um projeto que,
honrando a sua história, o impulsione para mais
100 anos com a estabilidade necessária ao cres-
cimento e ao sucesso que ambicionamos. |

Este artigo foi escrito
ao abrigo do novo Acordo Ortográfico

Uma Região, um Clube, um Projeto

Nuno Quintaneiro
Martins
Presidente Adjunto
do SC Beira-Mar

É impressionante registar
que o Sport Clube Beira-Mar
continua a promover
e a proporcionar a prática
desportiva a quase
meio milhar de atletas

RICARDO CARVALHAL
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ARTÍSTICA DE AVANCA        24

Treinador: Carlos Martingo.
Pedro Carvalho; Pedro Valdes (4), Vic-
tor Alvarez (3), Miguel Baptista (5), Ri-
cardo Mourão (3), Ricardo Ramos (1) e
Diogo Oliveira (3) - sete inicial - Luís
Silva, Nuno Carvalho (1), Jenilson Mon-
teiro (1), Vasco Santos (1), Marco Sousa,
Alberto Silva (1), João Carvalho (1) e
André Magalhães.

FC PORTO                                        30

Treinador: Ricardo Costa.
Hugo Laurentino; Gilberto Duarte (5),
Yoel Morales (6), Miguel Martins (1),
Rui Silva (6), Deymaro Salina (4) e Ri-
cardo Moreira (1) - sete inicial - David
Sousa, Gustavo Rodrigues (2), Nuno
Gonçalves, Alexis Borges (2), Hugo San-
tos, António Areia (2), Nuno Roque e
Jordan Pitre (1).

Pavilhão Municipal Adelino Dias
Costa, em Avanca.
Assistência: Cerca de 450 espectadores.
Árbitros: Tiago Monteiro e António
Trina (A.A. Lisboa).
Oficiais de Mesa: Rosa Pontes e
Miguel Figueiredo (A.A. Aveiro).
Ao intervalo: 11-16.

Avelino Conceição 

SUPERIORIDADE A Artística
de Avanca, no primeiro jogo do
“play-off” da 1.ª Divisão Nacio-
nal, disputado na sexta-feira à
noite, contou com casa cheia
pa ra receber o FC Porto. O cam   -
peão em título confirmou todo
o seu favoritismo diante de uma

Artística de Avanca que tentou
sempre o melhor resultado
possível. Na mente dos seus jo-
gadores estava a esperança de
causar uma surpresa, mas, ape-
sar da excelente primeira parte
que efectuaram, na qual estive-
ram por diversas vezes na
frente do marcador, ao intervalo
já perdiam por cinco golos (11-
16).

Entrando bem na segunda
metade, o FC Porto teve quase
sempre o jogo controlado, ape-
sar da excelente réplica dada
pela Artística de Avanca, que
ainda acreditou numa surpresa,
quando, a dez minutos do final,
conseguiu encurtar a distância
para três golos. Contudo, uma
falha clamorosa do jovem Jenil -
son Monteiro, aliada a duas ex-
clusões, “encarregaram-se” de
fazer o resto, encaminhando o
jogo para o final previsível.

Vitória natural e justa do FC
Porto, que fica a uma vitória
de garantir o apuramento para
a meia-final da competição. O
Avan ca, muito aguerrido, aca -
ba, sem surpresa, derrotado,
mas por aquilo que fez os nú-
meros fi nais são algo exagera-
dos.

Boa arbitragem da dupla que
viajou de Lisboa. |

“Dragões” vencem uma
Artística muito aguerrida

Andebol
1.ª Divisão Nacional

Pedro Valdes foi um dos melhores marcadores da Artística

LUMEWORLD.COM
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Sérgio Loureiro

A tarefa apresenta-se com ele-
vado grau de dificuldade. Não
só porque o Alavarium já está
num patamar alto, onde estão
os melhores da primeira fase,
como pelo nome das equipas
que lhe fazem companhia na
Zona 2 do Grupo A do Cam-
peonato Nacional de Juvenis.

Sporting e Benfica. Nomes so-
nantes que, por si só, impõem
respeito. “São equipas que se
re forçam com os melhores dos
ou tros clubes”. Apre sentação
per feita, destes dois colossos
nacionais, dada por Paulo Go-
mes, técnico da equipa de ju-
venis do Alavarium.

Mas há mais: o Lagoa, esse
mesmo, do Algarve, “que este
ano apostou forte para chegar
longe”, apurou Paulo Gomes.

Feirense e Sismaria comple-
tam o lote de um grupo à par-
tida muito equilibrado. A ma-
ratona inicia-se no próximo sá-
bado, a partir das 18 horas, no
Pavilhão da Gândara, recinto
do Sismaria.

“Vamos pensar jogo a jogo,
com a ambição de ficarmos
num dos dois primeiros luga-
res, de forma a chegarmos à
fase final”, perspectivou o trei-
nador aveirense. Sem receio
das palavras, porque, como lí-
der que é, defende que o im-
portante “é sempre jogar com
os melhores. Tínhamos como
objectivo inicial chegar a esta
fase. A partir deste momento,
queremos tentar fazer o nosso
melhor, sabendo das nossas di-
ficuldades, mas cientes de que
pertencemos a um restrito lote
de quatro equipas que vai lutar
para passar à próxima fase”.

Paulo Gomes inclui o seu
Ala varium no rol dos favoritos,

juntamente com Sporting,
Benfica e Lagoa. A estratégia
para ficar no topo está bem de-
finida. “Depois de sabermos o
calendário, será muito impor-
tante entrar a ganhar. Vencer,
na abertura, o Sismaria, depois
o Lagoa e, a seguir, o Feirense,
para chegarmos aos embates
com Benfica e Sporting já com
três vitórias. Isso será determi-
nante para concretizar o ob-
jectivo de passar de fase”, afir-
mou o treinador.

Sismaria e Feirense, registe-
se, estiveram no grupo inicial
com o Alavarium. Ambas co-
nhecem o poderio dos avei-
renses, porque as duas já su-
cumbiram à força da equipa
orientada por Paulo Gomes.

“Há seis anos que estou neste
clube e há três que acompanho
esta equipa. Sei bem do espírito
de família que norteia o Ala-
varium, da união que aqui exis -
te. Mas também tenho a cons-

ciência dos pontos menos for-
tes, como o facto de apenas po-
dermos treinar cerca de seis
ho ras por semana, quando ou-
tros treinam quatro a cinco ve-
zes por semana. É evidente que
o ritmo de treino condiciona o
ritmo de jogo, mas não desis-
timos dos nossos objectivos e
contamos com o apoio do pú-
blico para os atingir”, concluiu
Paulo Gomes. |

Alavarium quer 
marcar presença
na fase final
Ambição Garantido o apuramento para a segunda fase, a
jovem formação aveirense redefiniu os objectivos: fazer
parte do grupo que lutará para ser campeão nacional

Andebol
Nacional de Juvenis

Não querendo perder rotinas
jogo, porque falta, precisa-
mente, uma semana para o iní-
cio da segunda fase, os juvenis
do Alavarium disputam, hoje,
um torneio, no seu pavilhão, em
Aveiro com as formações do FC
Porto, Boavista e Feirense.

O colectivo aveirense irá dis-
putar dois encontros, diante do

Boavista e FC Porto, numa es-
pécie de quadrangular que de-
correrá da parte da tarde, com
a turma da casa a abrir e a fe-
char o convívio de preparação.

Programa
14h00: Alavarium-Boavista
15h10: FC Porto-Feirense
16h20: Boavista-Feirense
17h30: Alavarium-FC Porto 

“Sonho de
chegar ao título”

Giovanni Arienzo, capi-
tão de equipa, é a voz da
ambição do grupo de
trabalho, uma semana
antes do arranque da se-
gunda fase. “Vamos jogar
para ganhar, sem dúvida
alguma. Sabemos que
pela frente iremos en-
contrar crónicos candi-
datos ao título, como
Sporting e Benfica, mas
vamos tentar alcançar o
máximo possível e temos
o sonho de chegar ao tí-
tulo”, revelou o jogador.
O atleta afiança que no
seio do grupo há legíti-
mas esperanças de supe-
rar mais uma fase. E ex-
plica porquê: “O grupo
está unido e determina -
do. Estamos empenhados
em cada treino e em cada
jogo. Além disso, quando
se enfrenta um grande,
mostramos ser maiores
do que já somos”. Sem re-
ceio dos “tubarões” que
por ai vêm, Giovanni
Arienzo apela à “pre-
sença” do público, por que
o Alavarium “apos ta forte
para passar esta fase”. |

Clube aveirense organiza
hoje torneio de preparação

O Alavarium tem a ambição de marcar presença na fase final nacional

RICARDO CARVALHAL
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A equipa de juvenis do clube aveirense vai, a
partir do próximo sábado, disputar a segunda
fase do Campeonato Nacional. Página 27

Alavarium sonha
com a presença
na fase final

RICARDO CARVALHAL
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Madeirenses estiveram perto de surpreender o Benfica. FOTO HÉLDER SANTOS/ASPRESS 

Pavilhão ao rubro quase 
assistia a uma surpresa 
O GUARDA-REDES 
DO MADEIRA SAD 
LUÍS CARVALHO FOI 
`GIGANTE' COM UMA 
EXIBIÇÃO DE NÍVEL 

HERBERTO D. PEREIRA 
desporto@dnotícias.pt  

Na alta competição os resultados é 
que ficam para a história e por isso 
há que registar que, ontem, no Pa-
vilhão do Funchal, o Benfica ven-
ceu o Madeira Andebol SAD por 
26-25, no primeiro encontro do 
`play-off' do 'nacional' da I Divisão 
em seniores masculinos. Um regis-
to que deixa os encarnados a uma 
vitória de seguirem em frente na 
prova. 

O Madeira SAD esteve bem per-
to de surpreender o adversário, 
realizando uma das melhores 
apresentações da temporada, tac-
ticamente quase perfeitos, com o 
guarda-redes Luís Carvalho a as-
sumir um papel relevante. Este re-
sultado é injusto para a sua exibi-
ção. 

A 'história' das incidências desta 
partida acabam muito por ficar à 
volta do que se passou no segundo 
período de jogo. Até ao intervalo, o 
encontro foi disputado com muita 
intensidade, boa prestação defen-
siva do Madeira SAD e com o Ben-
fica a conseguir em termos defen-
sivos também anular algumas ini-
ciativas dos madeirenses. Mas 
como se disse, foi o segundo tempo  

que marcou esta partida e a vitória 
do Benfica. 

Com uma desastrosa entrada em 
campo, a 'sociedade' madeirense, 
que perdia ao intervalo por 14-13, 
via o Benfica a ganhar urna impor-
tante vantagem: 18-13. Um parcial 
negativo para a equipa da casa e 
que de certo modo marcou o jogo. 

Depois a 'história' foi outra e 
marcou igualmente o espectáculo  

de ontem, no bem cheio Pavilhão 
do Funchal, coisa que só o andebol 
garante, ao nível das ditas amado-
ras. Assistiu-se a uma extraordiná-
ria recuperação do Madeira SAD, 
que em 15 minutos passou para um 
parcial de 23-22 a seu favor. 

Os madeirenses voltavam à dis-
cussão do resultado com muito 
mérito. Pelo desempenho defensi-
vo e por uma postura de absoluta  

concentração em termos ofensi-
vos. No entanto, do outro lado es-
tava o Benfica, recheado de um 
conjunto de andebolistas que pe-
rante a pressão final, soube fazer a 
diferença, facto que não aconteceu 
do lado do Madeira SAD, que diga-
se teve tudo para poder vencer este 
encontro perante um candidato à 
conquista do título de campeão na-
cional. 
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Marítimo 
derrotado pelo 
Xico Andebol 
A contar para a fase regular do 
campeonato nacional da II Divi-
são em andebol, seniores mas-
culinos, zona Norte, o Marítimo 
comandado pelo técnico Paulo 
Vieira foi ao reduto do Xico An-
debol perder por 29-26, com os 
vimaranenses em vantagem ao 
intervalo por 15-12. 

Esta tarde os madeirenses 
voltam a jogar desta feita a par-
tir das 17 horas no reduto do Ar-
senal. Depois do resultado de 
ontem os verde-rubros seguem 
na 5.° posição com 39 pontos. O 
arsenal adversário desta tarde é 
2.° classificado com 46 pontos. 
Um jogo difícil para o Marítimo. 
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andebol:  academistas golearam no pavilhão do Passos Manuel

ABC/UMinho em boa posição 
para atacar as meias-finais

o 
ABC/UMinho ven-
ceu ontem de for-
ma categórica em 
Lisboa o Passos Ma-

nuel, por 36-28, e ganhou 
vantagem no play-off   do 
campeonato de andebol 
da I Divisão.

Depois de um certo 
equilíbrio inicial, a equi-
pa de Carlos Resende "dis-
parou" na frente do mar-
cador e ao intervalo era já 
visível a supremacia arse-
nalista (12-19).

A diferença foi-se acen-
tuando no segundo tem-
po e o marcador final ci-
frou-se numa vantagem 
de oito tentos para os 
academistas.

A equipa de Carlos Re-
sende está assim em boas 
condições para selar a pas-
sagem às  meias-finais do 

play-off, cujo segundo jo-
go está marcado para o 
próximo sábado, dia 27 de 
fevereiro, às 17h00.

No outro jogo do dia, o 
Benfica venceu no recin-
to do Madeira SAD por 
26-25.

Hoje jogam Águas San-
tas e Sporting, às 18h00. 
O Porto já havia batido o 
Avanca (30-24).

Passos Manuel não causou grandes problemas ao ABC/UMinho

D
M
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ABC 
MAIS PERTO

DA MEIA-FINAL
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ANDEBOL
MARÍTIMO DERROTADO
ANTE O XICO ANDEBOL

A equipa de andebol do Marítimo
perdeu, neste sábado, em 'casa'
do Xico Andebol, por 29-26 (15-
12 ao intervalo). Uma partida a
contar para o Campeonato Na-
cional da II Divisão.
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FUTEBOL
I Liga, 23.ª jornada: Tondela-
Marítimo, às 16:00 no Está-
dio Municipal de Tondela;
Setúbal-Nacional, às 16:00
no Estádio do Bonfim. Ou-
tros jogos: Belenenses-
Arouca (16:00 SportTv1), FC
Porto-Moreirense (18:15
SportTV1); Braga-Guima-
rães (20:30 SportTV1).
Liga espanhola, 25.ª jorna-
da: Málaga-Real Madrid, às
15:00 (SportTV2)
Liga francesa, 27.ª jornada:
Mónaco-Troyes, às 19:00
(Benfica TV2).
Nacional de seniores, série
A, 2.ª jornada da fase de
manutenção: Marítimo B –
Limianos, às 16:00 em San-
to António; Mirandela-Ca-
macha, às 15:00 em Miran-
dela.
Divisão de Honra Regional:
Câmara de Lobos-Calheta

(C.ª Lobos 16:00); São Vi-
cente-Santacruzense (16:00
Boaventura); Machico-Pon-
tassolense (16:00 Machico).
I Divisão regional: Porto da
Cruz-Ribeira Brava (16:00).
Nacional de juvenis, Zona
norte, 4.ª jornada: Braga-
Nacional, 

BASQUETEBOL
Liga masculina: Barcelos-
CAB, às 17:00, em Barcelos

ANDEBOL
II Divisão masculina, 20.ª
jornada: Arsenal-Marítimo,
às 17:00 em Braga.

VOLEIBOL
II Divisão Feminina, fase de
subida, 3.ª jornada: Infesta-
Sports Madeira, às 17:00 em

Agenda desportiva
São Mamede de Infesta.

TT
1.ª prova da 3.ª edição do

Campeonato Regional Trial
Resistência Madeira 2016 -
Dubai Club (CRTR - Dubai
Club), Lamaceiros, Porto
Moniz. 

TÉNIS DE MESA

Madeirenses participam no
Open de França de Jovens
2016.

ESGRIMA
Campeonatos nacionais de
equipas, em Viana do Caste-
lo, com a presença do San-
tanense.

BTT
1ª Prova da Taça da Madeira
de Enduro.
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SAD perde pela
margem mínima
Madeirenses entraram melhor, deram luta mas a verdade é que os
"encarnados" acabaram por dar volta e venceram pela margem mínima.

O
Madeira SAD foi ontem
derrotado pelo Benfica no
Funchal. A equipa ma-
deirense perdeu diante
dos “encarnados” pela

margem mínima (26-25), o que
diz bem da intensidade da par-
tida. Os madeirenses até entra-
ram melhor na partida no ar-
ranque do playoff de andebol,
no entanto o poderio dos “en-
carnados” fez-se sentir e a equipa
lisboeta acabou mesmo por re-
verter o resultado a seu favor e
alcançar a vitória.
Do lado dos madeirense, des-

taque uma vez mais para Cláudio
Pedroso e Nelson Pina. O pri-
meiro conseguiu um total de
sete golos enquanto que o se-
gundo conseguiu menos um e
foram claramente os homens
com a pontaria mais certeira.
Em destaque pelas águias esti-
veram Javier Fernandez (8 go-
los), João Pais (7) e Elledy Se-

Madeirenses não levaram a melhor ante o Benfica.

©
DR

ANDEBOL
Décio Ferreira
decioferreira@jm-madeira.pt

medo (6). Recorde-se que no
próximo dia 27 de fevereiro joga-
se o segundo encontro, que terá
lugar no Pavilhão da Luz. Caso

o Madeira SAD consiga alcançar
uma vitória, haverá lugar a nova
partida, na casa dos encarnados.
JM
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MADEIRA SAD
NÃO RESISTIU
AOS "ENCARNADOS"

DESPORTO
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ANDEBOL
| Carlos Costinha Sousa | 

Um fim-de-semana de dupla jor-
nada é o que enfrente, hoje e
amanhã, o Arsenal Andebol,
com dois jogos relativos ao
Campeonato Nacional da II Di-
visão e nos quais só a vitória in-
teressa para os bracarenses se
manterem na liderança da com-
petição.

Hoje, pelas 21 horas, o Arsenal
Andebol recebe o São Mamede,
um adversário directo, numa
partida que o treinador Gabriel
Oliveira considera bastante “di-
fícil” frisando, no entanto, que a
sua equipa tem condições e qua-
lidade para assegurar o triunfo.
“O São Mamede é um adversá-
rio directo, que está na luta e sa-
bemos que nos vai trazer muitas
dificuldades. Mas também te-
mos a noção de que temos uma

equipa forte e suficiente para ga-
rantir o resultado que nos inte-
ressa, que é a vitória”, referiu o
técnico.

Quanto ao Marítimo, que ama-
nhã será o adversário do Arsenal
Andebol, numa partida que tem
início às 17 horas, no Pavilhão
Flávio Sá Leite, apesar de poder
ser considerada uma equipa
mais acessível, Gabriel Oliveira
não entra por esse caminho e
lembra que o Marítimo é uma
formação forte e que, acima de
tudo, o jogo será influenciado
por tudo o que possa acontecer
durante a partida de hoje.

“Teoricamente, na classifica-
ção, o Marítimo pode ser consi-
derado mais acessível, mas nós
sabemos que não é bem assim. O
Marítimo é uma equipa forte e
vai criar problemas, mas temos
que estar motivados e concentra-
dos para vencer”, finalizou.

II Divisão Nacional

Arsenal com duplo duelo
para manter a liderança

DR

Gabriel Oliveira reconhece dificuldades, mas acredita na dupla vitória do Arsenal
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TROFÉUS DESPORTIVOS
| Miguel Machado | 

Estão já apurados os nomeados
finais para a 19.ª edição dos Tro-
féus Desportivos O Minhoto,
que realiza-se no próximo dia 29
(segunda-feira) no Pavilhão
Multiusos, em Vieira do Minho.

Para os principais troféus da
gala, destaque para o futebolista
vianense Tiago, que joga nos es-
panhóis do Atlético de Madrid,
que está nomeado para o Grande
Prémio Júri Individual, junta-
mente com João Ribeiro (Ca-
noagem), João Sousa (Ténis) e
Rui Bragança (Taekwondo).

Já para o Grande Prémio Júri
Colectivo estão nomeados: An-
debol Clube de Fafe, Clube de
Rugby de Arcos de Valdevez,
Escola Desportiva de Viana  e
FC Vermoim (Famalicão).

Destaque ainda para o capitão
do SC Braga, Alan, que está no-
meado para o troféu Futebol

Profissional, juntamente com  o
barcelense Nelson Oliveira, que
joga no Nottingham Forest (In-
glaterra) e o vimaranense Paulo
Oliveira, que joga no Sporting.

A lista completa do concelho
de Braga, dos atletas/treinado-
res/ dirigentes/clubes que estão
nomeados nas diversas catego-
rias, são os seguintes:

ANDEBOL
Fábio Vidrago (ABC/UMinho)
ATLETISMO
Ana Monjane (SC Braga) e Fi-

lomena Costa (Jardim da Serra)
NATAÇÃO
Tamila Holub (SC Braga);
FUTEBOL AMADOR
Canetas (Merelinense) e Litos

(Limianos)

FUTEBOL PROFISSIONAL
Alan (SC Braga)
FUTSAL
Amílcar (SCB/AAUM) e  Mi-

guel Almeida - SCB/AAUM);
MOTORIZADOS
Diogo Ribeiro (Freestyle)
RÂGUEBI
Jorge Peixoto (Clube de Rugby

de Arcos de Valdevez)
VOLEIBOL
Mariana Falcão (SC Braga)
DIRIGENTE
Pedro Sousa Ribeiro (Federa-

ção Portuguesa de Rugby)
TREINADOR
Jorge Braz (seleccionador na-

cional de Futsal (Futsal)
REVELAÇÃO
José Sá (GR do FC Porto)
CONSAGRAÇÃO
José Carlos Macedo (Boccia

do SC Braga)
ASSOCIAÇÃO CLUBES
Associação Bilhar do Minho
DESPORTO ESCOLAR
ES de Maximinos (Braga).

Gala dos Troféus Desportivos “O Minhoto” realiza-se dia 29 de Fevereiro, em Vieira do Minho

Alan e Tiago entre os nomeados para ‘O Minhoto’

DR

Alan nomeado para Futebol Profissional

DR

Tiago nomeado para o GP Juri Individual
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ANDEBOL
| Carlos Costinha Sousa | 

É com uma deslocação ao Pas-
sos Manuel que o ABC/UMinho
começa, hoje, a sua participação
no ‘play-off’ de apuramento dos
primeiros classificados do cam-
peonato. Uma partida que se dis-
puta a partir das 17 horas e na
qual só o triunfo interessa aos
bracarenses que pretendem man-
ter-se na luta pelo título de cam-
peões nacionais até ao final.

Na antevisão da partida, Ricar-
do Pesqueira e Nuno Rebelo re-
conheceram que o ABC/UMi-
nho é favorito para este encon-
tro, mas lembraram que não po-
de haver facilitismos até porque
o Passos Manuel é uma equipa
bem organizada e que coloca

sempre dificuldades.
“Será sempre um jogo difícil,

como todos os jogos, mas que
poderemos tornar mais acessível
se estivermos a bom nível. É ób-
vio que o ABC tem mais condi-
ções, melhor plantel, maior qua-
lidade e soluções do que o
Passos Manuel, mas temos tam-
bém a perfeita noção de que não
podemos facilitar”, começou por
considerar Ricardo Pesqueira,
para logo acrescentar que “uma
equipa que traçou como objecti-
vos a vitória no campeonato, Ta-
ça de Portugal e Taça Challenge
não pode facilitar e tem que es-
tar sempre ao melhor nível”.

Nuno Rebelo partilha da opi-
nião do seu companheiro de
equipa, considerando que o
ABC/UMinho terá que “jogar

com cabeça e vontade e tentar
fazer com que este jogo seja des-
de já uma demonstração clara da
força que temos e de que somos
superiores. O objectivo é vencer
todas as competições [Taça de
Portugal já não é possível] e por
isso todas as vitórias são impor-
tantes e têm que ser alcançadas”.

Os dois jogadores são, neste
momento, baixas no plantel aca-
demista e não têm podido dar o
seu contributo à equipa nos últi-
mos tempos. No entanto afir-
mam-se sempre disponíveis para
tentarem ajudar os seus compa-
nheiros nos treinos em que po-
dem participar e apoiá-los nos
jogos para que a equipa benefi-
cie desse apoio e consiga chegar
ao seu objectivo, a vitória,  jogo
após jogo.

ABC/UMinho quer triunfo
frente ao Passos Manuel
BRACARENSES defrontaram o Passos Manuel no primeiro jogo da fase
elimina-tória do campeonato e querem o triunfo claro para evitar surpresas.

DR

Ricardo Pesqueira e Nuno Rebelo prometem muito apoio aos seus companheiros no jogo com o Passos Manuel
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As equipas dos escalões de infantis, de juvenis, de 
juniores e de seniores do Grupo Desportivo da Casa do 
Povo dos Arrifes têm a participação nos campeonatos 
regionais condicionada.

Todas as equipas daquele clube não concluíram os 
processos de inscrição, informou a União das Associa-
ções de Andebol dos Açores. Se não fizeram-no no pra-
zo estipulado, as 4 equipas não poderão competir.

Na mesma situação está a equipa de iniciados do 
Colégio do Castanheiro de Ponta Delgada. Todas as 
equipas pertencem à Associação de Andebol de S. 
Miguel. O “regional” de iniciados é o primeiro a come-
çar. São jogos a pontos e a duas voltas, com as equipas 
que se deslocam a realizarem jornada dupla com a for-
mação adversária. Nesta competição, que termina a 8 
de Maio, o vencedor joga de 20 a 22 de Maio a fase 
de apuramento nacional. Marienses-Sporting da Horta 
entram hoje e amanhã em ação em Vila do Porto. O 
Marítimo de Ponta Delgada estreia-se no Faial, com o 
Sporting da Horta, a 5 e 6 de Março.

O grupo “B” do escalão de iniciados envolve as 
equipas do Desportivo dos Biscoitos, da Terceira, do 
Angrense, da Associação Desportiva da Graciosa, da 
Casa do Povo dos Arrifes e do Colégio do Castanhei-
ro. As partidas desta prova são a 21 e 22 de Maio na 
Terceira. Também a pontos e a duas voltas é disputado 
o campeonato açoriano de juvenis. O Grupo “A” inte-
gra as equipas do Sporting da Horta, do Marienses e da 
Casa do Povo dos Arrifes. Os jogos desenrolam-se entre 
12 de Março e 15 de Maio. Os dias 10, 11 e 12 de Junho 
são reservados à fase final da 2.ª divisão nacional, esca-
lão onde se insere o campeão dos Açores.

A equipa da Associação Desportiva da Graciosa 
está incluída no grupo “B” do escalão juvenil. Realiza 
uma “liguilha” com o 3.º classificado do grupo “A” para 
definir quem sobe ou quem desce. Os jogos são a 29 e 
30 de Maio na Graciosa.

A prova regional de infantis é no Faial, entre 9 e 12 
de Junho. Estão qualificadas as equipas do Marienses, 

Sporting da Horta, Associação da Graciosa, Marítimo 
e Casa do Povo dos Arrifes. O Encontro Nacional da 
categoria é de 23 a 26 de Junho.

O pavilhão de Vila do Porto recebe o “regional” 
de juniores. É entre 22 e 25 de Abril com a presença 
das equipas do Marienses, do Sporting da Horta, do 
Desportivo dos Biscoitos e da Casa do Povo dos Arrifes. 
Finalmente a competição sénior, também em Santa Ma-
ria, decorre nos dias 27, 28 e 29 de Maio. Estão apu-
radas as equipas do Desportivo de S. Pedro, de Santa 
Maria, do Sporting da Horta “B”, do Marítimo, da Casa 
do Povo dos Arrifes e do Desportivo dos Biscoitos.

A formação campeã, pelo segundo ano seguido, 
compete na fase final da 3ª divisão nacional, agendada 
para os dias 10, 11 e 12 de Junho.

A Associação de Andebol de S. Miguel não organi-
za nenhum evento regional.

“Regionais” de andebol marcados

G. D. Casa do Povo dos Arrifes em dúvida
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Madeira SAD deseja 
alterar a história 

Madeira SAD volta a receber a visita do Benfica. FOTO ASPRESS 

`SOCIEDADE' 
MADEIRENSE RECEBE 
ESTA TARDE (17H00) 
O BENFICA NO 1.9  
JOGO DO `PLAY-0111 

HERBERTO D. PEREIRA 
desporto@dnoticias.pt  

O Benfica apresenta-se hoje no 
Funchal, para a disputa do 1.° jogo 
da `play- off' do campeonato na-
cional da I Divisão de seniores 
masculinos, frente ao Madeira An-
debol SAD, com o estatuto de favo-
rito. Mas, do outro lado da barrei-
ra. vai estar um conjunto feliz por 
voltar aos palcos principais do an-
debol masculinos, ainda que, mais 
do que nunca, com os pés bem 'co-
lados' no chão. 

Ainda assim o conjunto liderado 
por Paulo Fidalgo revela estar de-
terminado em alterar o rumo das  

últimas apresentações frente a um 
dos candidatos ao título - o Benfica 
venceu os dois encontros frente ao 
madeirenses na fase regular, em 
Lisboa 29-23 e no Funchal 31-28. 

Neste quadro e quando se entra 
definitivamente na hora das gran-
des decisões no que à luta pelo títu-
lo nacional e lugares europeus diz 
respeito, cabe aos madeirenses 
mostrarem de que são capazes de 
lutar ombro a ombro com os me-
lhores emblemas nacionais da ac-
tualidade. 

O trabalho e a qualidade exibicio-
nal demonstrada ao longo da fase 
regular deixam óptimas indicações 
de que tudo é possível logo, a partir 
das 17 horas, na 'casa' do andebol 
madeirense, o Pavilhão do Funchal, 
como destacou o técnico da 'socie-
dade' à reportagem do DIÁRIO. 

"O Benfica é uma instituição de 
enorme qualidade, apresenta uma 
formação composta por bons exe-
cutantes, está nesta fase final na 
procura de atingir títulos e apresen- 

ta um investimento de grande rele-
vância, relativamente ao nosso pro-
jecto. Isto é um facto que, no entan-
to, não retira a ambição do Madeir9. 
Andebol SAD, que deseja vencer. E 
um desafio muito aliciante, impor-
tante e que nos coloca a responsabi-
lidade em presentear os nossos 
adeptos em realizar um jogo cheio 
de ambição, de esforço, dedicação, 
praticando um andebol de qualida-
de. Fazer deste jogo uma festa e ter-
minar com a vitória é o que deseja-
mos. Para tal, precisamos do apoio 
dos nossos adeptos e esperamos 
contar com o Pavilhão cheio", dese-
jou Paulo Fidalgo. 

Marítimo 'duplamente' fora 
Entretanto, para a II Divisão, o Ma-
rítimo realiza uma dupla ronda no 
Norte de Portugal. Hoje os madei-
renses, comandados pelo técnico 
Paulo Vieira, actuam pelas 18 horas 
em casa do Xico Andebol. Amanhã 
a partir das 17 horas os verde-ru-
bros jogam em casa do Arsenal. 
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D
M josé costa lima 

A
inda faltam alguns 
obstáculos para 
chegar à meta pre-
tendida, mas a pri-

meira barreira é já esta 
tarde. O grau de dificul-
dade não é elevado, mas 
mesmo assim convém ao 
ABC/UMinho não facili-
tar na jornada inaugural 
que abre a segunda fase 
do campeonato da I Di-
visão (playoff do título).

«Uma equipa que as-
sume, desde o início, que 
quer ser campeã tem de 
ganhar os dois jogos. Is-
so faz parte da nossa am-
bição. O Passos Manuel 
é uma equipa que tem 
vindo a crescer e que cria 
sempre dificuldades aos 
adversários, mas só pen-
samos em vencer os dois 
jogos [fora e em casa]», 
realçou Ricardo Pesqueira, 
na antevisão à partida de 
hoje, com início às 18h30.

abc/UMInho desloca-se esta tarde ao pavilhão do passos manuel 

Regresso sem facilitar 
com os olhos no título 

ABC começa hoje a caminhada rumo ao desejado título de campeão 

«Acreditamos que po-
demos tornar o jogo aces-
sível; só nós é que pode-
mos tornar a partida mais 
fácil», acrescentou, sobre 
este regresso do plantel à 
competição. 

Nuno Rebelo também 
referiu que «a jogar com 
cabeça» é meio caminho 

para destronar o opositor 
lisboeta e assim «demons-
trar todo o potencial» dos 
academistas, garantindo 
que não há uma priorida-
de entre as duas compe-
tições em que o ABC es-
tá inserido. 

«Queremos demons-
trar o nosso potencial pa-

ra o Passos Manuel não 
acreditar que pode vencer 
o segundo jogo. Já não te-
mos hipóteses de vencer 
a Taça de Portugal, mas 
temos muita vontade de 
ganhar o campeonato e a 
Taça Challenge. Todos os 
dias treinamos com essa 
intenção», fechou.  

Página 35



A36

  Tiragem: 10000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 27

  Cores: Preto e Branco

  Área: 9,03 x 17,28 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 63252789 20-02-2016

O Colégio de Gaia levou a
melhor sobre o Madeira
SAD (23-24), no passado
domingo, no Funchal, e
aumentou para três pontos
a vantagem sobre o se-
gundo classificado do
Campeonato da 1.ª Divi-
são Nacional, quando fal-
tam apenas duas jornadas
para o fim da primeira fase.
No dia anterior, a equipa
orientada por Paula Castro
não vacilou diante do CS
Madeira (27-32), num jogo

de grande equilíbrio e luta.
“Estamos mais perto de
terminar esta fase em pri-
meiro lugar e isso seria
muito importante, uma
vez que no play off dispu-
taríamos em casa os jogos
decisivos”, afirmou Paula
Castro, treinadora das co-
legiais, que caso termine
em primeiro irá jogar os
oitavos de final com o oi-
tavo classificado.
O campeonato regressa no
próximo sábado, com o
Colégio de Gaia a receber,
pelas 18h, o Juve Lis.

Colégio de Gaia
soma e segue

ANDEBOL VITÓRIA EM JORNADA DUPLA

MÁRCIO FAUSTINO

Paula Castro é o rosto do sucesso do Colégio de Gaia
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Madeira Andebol Sad e Ben-
fica protagonizam hoje o
jogo mais importante da

jornada que marca o arranque
dos “play-offs”. Os lisboetas ter-
minaram a fase regular à frente
dos madeirenses, mas é sabido
que os insulares há muito que
tomaram o gosto de criar muitas
dificuldades aos adversários pas-

sam pelo Pavilhão do Funchal,
que a acolhe a partida a partir
das 19 horas.
Com os "play-offs" do Cam-

peonato Fidelidade Andebol se-
rão definidos o campeão nacio-
nal e ainda as equipas que ga-
rantem acesso a uma competi-
ção europeia na próxima tem-
porada. JM

Madeira SAD quer surpreender
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ANDEBOL 
3.ª CONCENTRAÇÃO 
NA ESCOLA DA APEL 
A terceira concentração da inicia-
tiva Andebol Kids, desta feita re-
ferente à época 2015-2016,
organizada pelo Madeira Andebol
SAD, realiza-se hoje, a partir 9
horas, na Escola da Apel, com en-
trada pela Rua do Til.
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andEbol

sir arranca Para O sOnhO de subir à 1ª divisãO
No próximo fim de semana tem iní-

cio a fase final da 2ª Divisão nacional 
de seniores femininos, onde a SIR 1º de 
Maio vai lutar por uma das duas posi-
ções de subida à 1ª Divisão. A par da 
equipa de Picassinos estarão mais sete 
formações, todas elas com legítimas as-

pirações a alcançar esse objetivo. A SIR 
começa por receber o Vela de Tavira, 
no sábado, pelas 16 horas, numa jor-
nada que também terá os jogos Modi-
cus - Académico do Porto, Ílhavo - Vale 
Grande e Valongo do Vouga - Juventu-
de Mar. As juniores e as juvenis femini-

nas também iniciam as segundas fases. 
Recebem o Alavarium, no domingo, às 
15 horas. Neste escalão a SIR disputou 
no passado domingo a Taça Nazaré 
Monteiro, perdendo com a Juve Lis por 
23-22. Já as juvenis, recebem o Alcane-
na, no sábado, às 18 horas. ß
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1º maio a caminho 
da 1ª divisão » pág. 14
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Minis do Póvoa
Andebol conquistam
única vitória do clube

Apenas no escalão de minis 
o Póvoa Andebol Clube co-
nheceu no passado fim de 
semana a vitória, ao derrotar 

o Gondomar por 26-19. De 
resto, os infantis perderam 
frente ao Boavista (26-19), os 
iniciados e os juniores foram 
derrotados pelo Infesta (37-
30 e 27-33, respetivamente) 
e os seniores perderam com 
o Amarante por 24-33.
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Seniores de Valongo 
iniciam fase fi nal

A EQUIPA de seniores femini-
nos da Casa do Povo de Valongo 
do Vouga (CPVV) inicia sábado a 
fase � nal do campeonato nacional 
da 2ª divisão. Recebe o Juventude 
do Mar, de Esposende, às 18 horas. 

Esta fase, que determinará a subida 
à 1ª divisão nacional, é disputada 
por oito equipas, tendo a 1ª jornada 
os seguintes jogos: Módicus – Ac. 
Porto, Ílhavo – Vale Grande, SIR 1º 
de Maio – Vela de Tavira e CPVV 
– Juventude do Mar.

As juvenis da CPVV iniciam 
sábado a segunda fase do cam-
peonato nacional, integradas na 
zona 2. Jogam nos arredores de 

Leiria com a Juve Lis (16h), ha-
vendo ainda os jogos Sanjoanen-
se – São Félix da Marinha e São 
pedro do Sul – Alavarium para 
a 1ª jornada.

No domingo, será a vez das 
iniciadas da CPVV iniciarem 
a segunda fase do campeonato 
nacional, recebendo o Douro 
Andebol Clube. Outros jogos da 
zona 2: Ac. Espinho – Vacariça e 
Canelas – Alpendorada.

Infantis e minis femininos re-
gressam aos respetivos campeo-
natos: as primeiras em Canelas 
(sábado, 16h) e as segundas rece-
bendo o Feirense (domingo, 15h).
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Muita juventude no torneio de 
Benavente 

Organização da ADCB 

Torneio de andebol de Benavente 
juntou 10 equipas 
A Câmara de Vila Franca de Xira deverá gastar perto de 900 mil euros na aquisição de fracções de um prédio da encos-
ta do Monte Gordo e na demolição deste e do edifício vizinho (ambos desocupados). Mas já se fala num terceiro prédio 
com "mazelas" que também deverão obrigar à sua demolição. 

O 16°. Torneio de Andebol 
Vila de Benavente decorreu 
entre os dias 6 e 9 de 
Fevereiro, no Pavilhão 
Gimnodesportivo da Escola 
Secundária de Benavente, 
com a participação de equipas 
jovens nos escalões de minis, 
infantis, iniciados e juvenis. 
Aquele que é já um dos prin-
cipais torneios de andebol na 
formação de jovens craques 
do País, passa, ano após ano, 
pela vila de Benavente, com 
as melhores equipas nacionais 
da modalidade a dizerem 
"presente". 
Em ação estiveram dez 
equipas, divididas pelos 
vários escalões, entre elas 
Benfica, Sporting, Futebol 
Clube do Porto, Feirense, 
Águas Santas, Ginásio .Clube 
Sul, Belenenses, Torrense, 
Alto do Moinho e o ADCB 
(Associação Desportiva e 
Cultural de Benavente), clube 
organizador. 
Sobre a prova e sobre o trabal-
ho da ADCB no fomento da 
prática do andebol vamos 
publicar uma reportagem  

desenvolvida na próxima 
edição do Voz Ribatejana. 
Miguel Xavier destaca-se per-
ante antiga equipa 
Entretanto, no passado dia 30 
de Janéiro, a eqUipa principal 
de andebol do Sport Lisboa e 
Benfica esteve em Benavente 
para uma partida dos oitavos 
de final da Taça de Portugal. 
Os benfiquistas, apesar de 
jogarem fora de casa, eram os 
favoritos à vitória e desde 
cedo fizeram por merecer esse 
estatuto, cavando desde os 
primeiros minutos uma larga 
vantagem no marcador. 
Apesar da resistência do 
ADCB, ao intervalo o clube 
de Lisboa já vencia por 11-17. 
Na segunda parte, a superiori-
dade benfiquista manteve-se e 
o resultado final fixou-se em 
23-40. 
Com esta derrota a equipa da 
casa ficou-se pelos oitavos de 
final da prova, ao passo que o 
Benfica passou para os quar-
tos-de-final. 
Deste jogo há que destacar o 
atleta Miguel Xavier, jovem 
benaventense que se formou  

nas camadas jovens do 
ADCB, que transitou para o 
Benfica e que, diante da anti-
ga equipa, fez uma excelente 
exibição, marcando inclusiva- 

mente sete golos. A sua estreia 
pela equipa principal do 
Benfica foi contra o seu clube 
de sempre, «que o recebeu com 
um forte aplauso antes do  

jogo se iniciar. No jogo esteve heceram sendo lutador, sério, 
igual a si mesmo, quando competitivo e talentoso. 
entrou em campo defendeu a 
camisola que veste, teve a ati- 
tude que sempre lhe recon- Hugo Clariniundo 

Página 43


