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Marienses recebe 
Sporting para a 
Taça de Portugal 
O sorteio dos quartos de final da 
Taça de Portugal de andebol mas-
culino ditou a receção do Ma-
rienses à formação do Sporting. 

A equipa leonina vai deslocar-
se à ilha de Santa Maria no próxi-
mo dia 13 de março para no Pa-
vilhão do Complexo Desportivo 
de Vila do Porto, às 20h00, jogar 
a passagem às meias finais da 
competição frente ao Marienses 
da II Divisão. * AM 
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Pontapé-de-saída 
ror 

HERMÍNIO LOUREIRO 

Valorizar... 
STIVE em Oliveira do Hospital onde 
num dia de inverno rigoroso e mui- 
to frio vi um pavilhão desportivo 

com lotação esgotada para assistir a uma 
festa do basquetebol, como e a Taça Hu-

go dos Santos. O Presidente José Carlos 

Alexandrino, autarca deito pelo PS, era um 
homem feliz pela dimensão do evento 
que levou muitas pessoas a Oliveira do 
Hospital. Benf ica, Porto, Ovarense e Oli-
veirense estiveram ao mais alto nivel e o 
troféu viajou para o Porto, que venceu a 
Oliveirense e na final ultrapassou o Ben-

fica num jogo eletrizante. 
Pelo quarto ano consecutivo que o 

troféu Hugo dos Santos se realiza em 

Oliveira do Hospital, terra natal do Ge-
neral, um dos impulsionadores do movi-
mento capitães de Abril e antigo presi-
dente da Federação. 

Fez bem a Federação Portuguesa de 

Basquetebol ao descentralizar a orga-

nização destes grandes eventos. Natu-
ralmente que o municipio aproveita a 

As,diferentes-
modalidades devem 

procurar  descentralizar 
os seus eventos 

oportunidade para mostrar os seus pon-
tos fortes, bem como os seus fatores 
distintivos, como é a Festa do Queijo que 
se realiza em marco. 

Futebol, Basquetebol, Andebol, Volei-
bol. Hóquei em Patins, Futsal e outras 
modalidades devem procurar descen-
tralizar os seus eventos e ao mesmo 
tempo ter no poder local verdadeiros e ati-
vos parceiros na promoção de politicas 
desportivas que aumentem o numero 
de praticantes. Felizmente que o nosso 
pais hoje tem urna rede de equipamen-
tos desportivos com enorme qualidade 
espalhados de norte a sul e do interior ao 
litoral, passando pelas ilhas, que devem 
organizar em parceria com as federa-
ções estes eventos aproveitando para 
promover e valorizar os seus territórios. 

Felizmente que já são muito pouco 

aqueles que criticam estas politicas. 
Eu acho que serão cada vez menos... Página 2
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BEIRA-MAR                                    29

Treinador: Eugénio Bartolomeu.
Diogo Portas; André Miranda (4), Diogo
Coelho (5), Bruno Morgado (1), Carlos
Oliveira (1), Mlinarzik Lourenço (1) e
Bernardo Gonçalves (3) - sete inicial -
Paulo Alô, Ricardo Senos (2), André
Marques (3), Edgar Martins (1), Rodrigo
Cunha (3), André Cruz, Ruben Alves (1),
Sérgio Costa e Felino Lopes (4).

SP. ESPINHO                                   26

Treinador: Pedro Lagarto.
João Ribeiro; André Machado (4),
Bruno Antunes (1), João Domingues (7),
Pedro Almeida (6), Tiago Ferreira e
Vasco Marques (4) - sete inicial - Vitor
Pereira, Ricardo Soares, André Sousa
(3), João Pinhal (1) e Francisco Lopes.

Pavilhão Gimnodesportivo de Angeja.
Assistência: cerca de 50 espectadores.
Árbitros: André Andrade e Telmo
Neves (A.A. Aveiro).
Oficiais de Mesa: Fernando Carvalho e
Manuel Gonçalves (Aveiro).
Ao intervalo: 15-16.

Avelino Conceição

Com o aproximar do final da
fase regional do campeonato
todos os jogos ganham carácter
decisivo no que às equipas da
frente diz respeito, e este jogo

entre Beira-Mar e Sporting de
Espinho envolvia duas das qua-
tro equipas que estão na luta
pelos três lugares de acesso à
fase seguinte, sendo que Monte
e Feirense (folgaram este fim-
de-semana) perfazem o quar-
teto que, ombro a ombro, vão
discutir o apuramento.

E como as equipas sabiam
que uma derrota nesta fase da
prova as atrasava na luta pelo
objectivo, assistiu-se a um jogo
extremaste calculista de ambos
os conjuntos. O Beira-Mar en-
trou bem, mas cedo o Sp. Espi-
nho passou para a frente (3-4)
nunca mais largando o co-
mando do marcador, apesar da
magnifica réplica dada pelos
“auri-negros”, que estiveram
sempre na discussão de cada
jogada, apresentando um bloco
defensivo muito cerrado, que
dificultava e muito a acção ata-
cante dos “tigres”, que foram
para o intervalo apenas com a
vantagem mínima no marca-
dor (15-16).

Entrando algo receoso para a
segunda parte, mas sempre

muito apoiado por uma pe-
quena mas ruidosa claque, o
Beira-Mar foi alternando a equi-
pas e demorou algum tempo a
encontrar o rumo do seu jogo.
E só passou mesmo para a
frente no último quarto de hora
do jogo, altura em aproveitou
alguma desconcentração do ad-
versário para fazer um parcial
de 4-0 e colocar o marcador em
25-21.

Com quatro golos de desvan-

tagem a seis minutos do final
do jogo, o Sp. Espinho via com-
plicado a sua tarefa de vencer
uma partida que comandou na
maior parte do tempo. A equipa
orientada por Pedro Lagarto
ainda esboçou uma reacção,
mas não foi suficiente para al-
cançar uma vitória num jogo
que teve boa arbitragem.

O Beira-Mar, com o triunfo,
junta-se ao Monte na liderança
da prova, tendo no próximo sá-

bado uma deslocação a Viseu,
para defrontar a turma do Aca-
démico local, num jogo em que,
se vencer, poderá definitiva-
mente assegurar a passagem à
próxima fase. Já o Sp. Espinho
complicou as “contas”, mas
tem ainda mais duas hipóteses
(leia-se dois jogos) para o fazer,
sendo que, na última jornada,
terá um confronto directo no
recinto do Feirense, outros dos
candidatos. |

Equilíbrio e emoção até final
“Derby” O Beira-Mar soube dar a volta a um jogo em que esteve quase sempre a perder.
O Sporting de Espinho deixou fugir o triunfo num momento crucial

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

Carregal Sal-Ac. Viseu                 19 Fev.
Beira Mar-Sp. Espinho                  29-26
Académica-Alavarium                  17-29
Folga: Feirense e Monte.
Classificação
                                               J      V    E     D   GM-GS     P

Monte                        13       9    1      3  357-31732

Beira-Mar               13       9    1      3  372-33132

Sp. Espinho             12       7    2      3  345-32628

Feirense                    12       8    0      4  346-31328

Ac. Viseu                   11       5    0      6  295-31921

Alavarium               13       3    1      9  323-33020

Carregal Sal           12       3    0      9  284-35118

Académica             12       2    1      9  292-33717

Próxima Jornada
Alavarium-Feirense, Sp. Espinho-
Académica e Ac. Viseu-Beira Mar;
Folga: Carregal Sal e Monte.

Andebol
3.ª Divisão Nacional

O Beira-Mar pode assegurar o apuramento se vencer em Viseu

D.R.
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ANDEBOL 

Pedro Solha leão 
mais duas épocas 
nu  O ponta-esquerda Pedro Solha vai 
continuar de leão ao peito. Record sabe 
que o internacional português, de 34 
anos, renovou por duas temporadas 
com o Sporting, ele que era um dos joga-
dores do plantel em final de contrato. 

Página 4
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TAÇA CHALLENGE
| Rui Serapicos | 

O ABC/UMinho, que no sábado
já tinha ganho o jogo da primei-
ra mão dos oitavos-de-final da
Taça Challenge de andebol, por
40-29,  entrou ontem seguro na
defensiva e eficaz na finaliza-
ção, construindo cedo o avanço
no marcador que foi consolidan-
do ao longo do jogo.

Ao contrário de sábado, ontem
o guarda-redes estónio Anton
Terekhov não conseguiu parar
os remates dos jogadores do
ABC que lhe surgiram isolados.

Hugo Rocha, na posição de
pivot, aos 6 metros, e Fábio
Vidrago [este seria com 9 golos
na sua conta pessoal o melhor
concretizador], ora nas entradas
pela ponta esquerda ora  em
contra-ataque, desequilibraram
o encontro com os estónios. 

Ainda no primeiro quarto de
hora, Pedro Spínola e Carlos
Martins também marcaram,
estabelecendo aos 15 minutos
um parcial de 5-14,  que dava
pouca margem de incerteza.

Tal como fizera no sábado, nos
últimos 10 minutos do primeiro

período, Carlos Resende já tinha
rodado quase toda a equipa,
gerindo a condição física e ritmo
competitivo de todo o plantel.

Chegando ao intervalo já a
vencer por uma diferença de 13
golos (9-22), a equipa lusa vol-
tou para a etapa complementar
com uma rapidez de processos à
qual a equipa vinda do Leste não
foi capaz de dar resposta, um
padrão que já pusera de véspera
em prática — conseguindo nos
primeiros oito minutos um
parcial de sete golos que levou a
contagem para um já vertiginoso
9-29.

Na ponta final, já com o tercei-
ro guarda-redes, Cláudio Silva
em jogo, depois de Humberto
Gomes e Emanuel Ribeiro, a
equipa bracarense continuou a
cavar a diferença, agora graças
às entradas pela ponta de Diogo
Branquinho ou aos remates de
meia distância de André Gomes.

Nos minutos finais, mesmo
com a eliminatória mais do que
garantida, a equipa minhota
manteve atitude competitiva,
por vezes até correndo riscos de
ordem física, dado o empenho
na disputa de cada bola.

Challenge: ABC/UMinho 
confirma quartos-de-final
QUARENTA E DOIS GOLOS. Nos oitavos-de-final da Taça Challenge, neste fim-de-semana no Pavilhão
Flávio Sá Leite, a duas mãos disputadas com os estónios do HC Kehra, este foi o saldo favorável ao
ABC/UMinho: 40-29 sábado no primeiro jogo e 14-45, ontem, a carimbar passagem aos quartos.

GERALDO DIAS 

Fábio Vidrago, em contra-ataque, remata rente à anca de Anton Terekhov

HC KEHRA 14
Anton Terekhov e Mikk Aasma (GR),
Jaan Kauge, Antti Rogenbaum (2), Siimo
Tanavots, Indrek Normak, Indrek Napsep
(3), Uku Tanel, Kaupo Liiva, Jorma Kasper
(1) ; Ingmar Kasuk, Marko Slastinovski (1),
Dmitriy Yankovskiy (1),  Kaimar Lees (3);
Kaspar Lees (3) e Viktor Skrypak (1).
Treinador: Indrek Lillsoo.
Pavilhão Flávio Sá Leite (Braga).
Árbitros  Sigurd Thomassen e
Tobias Schmack (Bélgica) .
Intervalo 9 - 22.

ABC/UMINHO 45
Humberto Gomes, Emanuel Ribeiro e
Cláudio Silva (GR), Fábio Vidrago (9), Hugo
Rocha (6), Pedro Seabra, Diogo
Branquinho (7), Miguel Sarmento (1),
Pedro Spínola (5), João Gonçalves (2),
Carlos Martins (3 ), Nuno Grilo (3 ),
Oleksander Nekrushets (3), André Gomes
(3) e Tomás Albuquerque (3). 
Treinador: Carlos Resende.

O Andebol 1 regressa no
próximo fim-de-semana
para o play-off — nesta
fase à melhor de três, de
disputa do título e lugares
de acesso às provas
europeias, com os jogos
seguintes:
Avanca-FC Porto
P. Manuel-ABC/UMinho
Madeira SAD-Benfica
Águas Santas-Sporting

O Grupo B, entre os que
vão competir para evitar
os dois últimos lugares, de
despromoção, tem início
dia 27 com os jogos
seguintes:
AC Fafe-Maia/ISMAI
Belenenses-SC Horta
Neste grupo os clubes
jogam todos entre si a
duas voltas.

+ campeonato

Carlos Resende
(treinador do ABC)
“Jogadores procuraram
dar o seu melhor”
“Gostei da aplicação. Procuramos
incutir em todos os treinos e em
todos os jogos, concentração e
motivação, a dar sempre o melhor
de cada um.  Os jogadores procura-
ram, de facto, dar o seu melhor. 
Resolveram dificuldades que sába-
do tivemos no início da primeira
parte em termos defensivos. 
Depois, tudo nos saía bem e houve
também algum desânimo na equi-
pa adversária. 
Queremos ganhar esta prova, mas
a sorte é importante. A equipa
vencedora da edição anterior foi
eliminada logo à primeira vez que
entrou, porque teve a infelicidade
de jogar connoso. Também foi mui-
to confortável ter os dois jogos em
casa. Os nossos dirigentes estão de
parabéns” .

Fábio Vidrago
(jogador do ABC)
“Entrámos bem e saímos
no contra-ataque ”
“Entrámos bem na partida, não 
facilitámos. Estivemos bem e 
conseguimos sair muitas vezes no
contra-ataque. Foi isso que nos 
ajudou a facilitar neste jogo. 
Depois entraram os mais novos e
também é importante para eles.
Em todas as competições queremos
ganhar”.

§cabinas
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CS Madeira arrasa campeão Alavarium 
Surpresa talvez, mas mérito total 
para a formação do CS Madeira on-
tem no Pavilhão do Funchal, frente 
ao Alavarium, campeão em título re-
lembre-se que acaba por ter um fim 
de semana arrasador na Região. On-
tem vitória categórica das andebo-
listas comandadas pelo técnico 
Marco Freitas por 31-22, com 17-12 
ao intervalo já favorável às madei-
renses. Urna vitória justa, perante 
um adversário mais forte, mas que 
perante as madeirenses acabou 

mesmo por ser vulgarizado. A este 
nível sem dúvida que o papel de li-
derança do seu técnico Marco 
Freitas e uma equipa muito certi-
nha deitou por terra a mais valia 
contrária e porque não um Alava-
ri= sem humildade ontem em 
campo. O Sports demonstrou 'tra-
balho de casa bem feito' liderando 
todo o jogo com qualidade. Este re-
sultado permite ao Sports Madei-
ra ascender ao 5.° lugar na tabela 
classificativa o que é excelente. 

Página 6



A7

  Tiragem: 10811

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 34

  Cores: Preto e Branco

  Área: 16,95 x 19,21 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 63144961 15-02-2016

O Madeira SAD foi incapaz de superar o Gaia. 

Colégio de Gaia bate 
Madeira Andebol SAD 
NORTENHAS 
AFIRMAM LIDERANÇA 
NA PROVA E 
CANDIDATURA AO 
TÍTULO NACIONAL 

HERBERTO D. PEREIRA 
desporto@dnoticias.pt  

Se dúvidas haviam no que à quali-
dade e mais valia do actual plan-
tel do Colégio de Gaia, ontem 
uma vez mais, agora no Funchal 
frente ao Madeira Andebol SAD, 
as nortenhas reafirmaram de que 
são de facto neste momento um 
forte candidato à luta pelo título 
de campeão nacional. 

A formação do histórico Colégio 
de Gaia bateu as madeirenses por 
24-23 com 11-10 ao intervalo favo-
rável ao Madeira SAD. 

A reafirmação do Gaia como 
equipa líder da prova, lugar que 
deverá levar até ao final da fase re-
gular, faz-se porque apresentam 
um plantei de qualidade com mui-
tas soluções, quase que duas ande-
bolistas por posto específico e qua-
se todas elas de bom nível técnico. 
Um realidade que permite a não 
existências de altos e baixos no an-
debol praticando dando ao jogo  

uma regularidade determinante 
para segurar a pressão contrária. O 
Madeira Andebol, pelo contrário, 
não deixando de estar como lhe 
compete nos lugares onde se luta 
pelos títulos, ontem e não, só vol-
tou a revelar as suas fragilidades. 
Depende em demasia de algumas 
individualidades, tem poucas op-
ções para mudar ao longo do jogo e 
tem fraca produtividade na sua  

baliza. E quando assim é e perante 
equipas como o Gaia neste caso, 
tudo se complica Ainda assim re-
giste-se ontem um encontro muito 
competitivo, com as madeirenses a 
errarem muito, mas ainda assim a 
terem nas suas mãos todas as pos-
sibilidades para vencer. Faltou ca-
beça fria, nesses momentos o que 
não aconteceu ao seu adversário. 
Uma vitória justa do Gaia. 
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ABC NOS "QUARTOS"
DA CHALLENGE
O ABC/UMinho garantiu 
ontem a passagem aos 
quartos de fi nal da Taça 
da Challenge, em Andebol.
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Carlos Resende, treinador do ABC/UMinho 

«Gostei da atitude»  
Carlos Resende gostou da «atitude» dos seus 
jogadores.

«Gostei, sobretudo, da atitude e da aplicação 
da equipa. Aquilo que procurámos induzir nos 
treinos e jogos e, hoje (ontem), os jogadores pro-
curaram dar o melhor e deram. Resolveram al-
gumas dificuldades que ainda tivemos no iní-
cio da primeira parte, em termos defensivos, e, 
a determinada altura, tudo nos saia bem e algum 
desanimo na equipa adversária ajudaram a que 
o resultado fosse tão dilatado, julgo que não ex-
pressa a diferença que existe entre as duas equi-
pas, mas é possível quando as coisas saem tudo 
bem a uma equipa», destacou, no final do en-
contro, o técnico da turma academista.

Quanto ao próximo adversário, Carlos Resen-
de disse, em jeito de brincadeira, esperar «uma 
equipa que perca os dois jogos». «Essa era a me-
lhor equipa», brincou. «Queremos chegar à fi-
nal da Taça Challenge e ganhar a prova, mas nas 
provas europeias sabemos que o fator sorte é im-
portante. Vejam a equipa vencedora da prova na 
época passada (Odorhei) foi eliminada logo na 
primeira eliminatória, porque teve o azar de jo-
gar connosco», finalizou.

O técnico do HC Kehra, Indrek Lillsoo, falou 
em derrota «pesada» por números «inacreditá-
veis». «Todos estiveram mal», lamentou.
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 pedro vieira da silva

O    
ABC/UMinho carim-
bou, ontem, tranqui-
lamente, a passagem 
aos quartos de final 

ABC/UMinho carimbou passagem aos quartos de final da taça challenge

Foi um 31... para os estónios

dré Gomes, Oleksander 
Nekrushets, Tomás Albu-
querque, Miguel Sarmento 
e João Gonçalves puderam, 
assim, mostrar serviço.

Ao intervalo, registe-se, 
a turma de Braga já ven-
cia por 22-9 mas, na se-
gunda parte, os forastei-
ros – o conjunto da Estónia 
aceitou jogar as duas par-
tidas em Braga e, no sába-
do, o ABC jogou em casa – 
aumentaram a vantagem, 
tendo terminado a partida 
com 31 golos de diferen-
ça. Muitos golos, de facto.

Agora, o ABC/UMInho 
espera pelo adversário nos 
quartos de final. Vencer a 
prova é o objetivo da tur-
ma academista.

PAVILHÃO FLÁVIO SÁ LEITE

Árbitro: Sigurd Thomassen (Bélgica) e 
Tobias Schmack (Bélgica)

HC Kehra 14
Anton Terekhov (gr), Uku-Tanel Laast, In-
drek Napsep (3), Marko Slastinovski (1), 
Jorma Kasper (1), Antti Rogenbaum (1) 
e Kaspar Lees (3). Jogaram ainda Mikk 
Asma (gr), Jaan Kauge (1), Kaupo Liiva, 
Dmitriy Yankovskiy (1), Viktor Skrypak, 
Indrek Normak, Kaimar Lees (3) e Siimo 
Tanavots (3) 

Treinador:  Indrek Lillsoo

ABC/UMinho 45
Humberto Gomes (gr), Fábio Vidrago (9), 
Hugo Rocha (5), Pedro Seabra (1), Pedro 
Spínola (5), Nuno Grilo (3) e Carlos Mar-
tins (3). Jogaram ainda: Emanuel Ribei-
ro (gr), Cláudio Silva (gr), Diogo Branqui-
nho (7), Miguel Sarmento (1), Oleksander 
Nekrushets (3), André Gomes (3), Tomás 
Albuquerque (3), João Pedro Gonçal-
ves (2)

Treinador:  Carlos Resende
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Pedro Spínola prepara-se para marcar mais um golo da turma acamemista

Fábio Vidrago foi o melhor marcador da turma academista, com nove golos

da Taça Challenge, após 
vencer, pela segunda vez 
num espaço de 24h00, os 
estónios do HC Kehra, des-
ta vez por 14-45 (a segunda 
mão foi fora).

A diferença de 31 golos 
talvez não espelhe a dife-
rença real entre a turma 
finalista da última edição 
da Taça Challenge e a equi-
pa da Estónia, mas a van-
tagem do ABC/UMinho 
justifica-se. 

E, sublinhe-se, na se-
gunda parte, o técnico da 
turma minhota, Carlos Re-
sende, rodou todo o plan-
tel e, na maior parte dos 
últimos 30 minutos, Ema-
nuel Ribeiro (Cláudio Sil-
va), Diogo Braquinho, An-

A
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ANDEBOL
MADEIRA SAD FALHA
“ASSALTO” À LIDERANÇA 

A equipa de andebol do Ma-
deira SAD falhou ontem o
“assalto” à liderança do
Campeonato Multicare da 1.ª
Divisão Feminina ao perder
em casa ante o líder Colégio
de Gaia, por 23-24. As norte-
nhas passaram a somar 58
pontos contra os 55 das ma-
deirenses. Já o CS Madeira
venceu o Alavarium por 31-
22, passado a somar 40 pon-
tos e a destacar-se no 5.º lu-
gar.
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ANDEBOL 
MARÍTIMO VENCE MODICUS 
E “CIMENTA” 5.º LUGAR

O CS Marítimo recebeu e
venceu, por 25-23, o AD Mó-
dicus Sandim, no passado
sábado, em partida da 17ª
jornada 1.ª fase/zona Norte
do Campeonato Nacional 2ª
Divisão Masculina. A equipa
liderada por Paulo Vieira che-
gou ao intervalo a vencer por
14-8. Com esta vitória, os
“verderubros” ocupam o 5.º
lugar om 39 pontos.
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A13A habilidade de Quintana
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15-02-2016

Meio: Jogo Online (O)

URL:http://www.ojogo.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=5031248

 
Publicado hoje às 20:00
 
 Guarda-redes da equipa de andebol do FC Porto utilizou as redes sociais para responder a um desafio
e partilhou um vídeo de um golo de belo efeito.
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TAÇA CHALLENGE
| Rui Serapicos | 

O ABC/UMinho garantiu on-
tem, no Pavilhão Flávio Sá Lei-
te, uma vantagem de 11 golos
(40-29) sobre os estónios do HC
Kehra, em jogo da primeira mão
dos oitavos-de-final da Taça
Challenge de andebol. 

A segunda mão, que por acor-
do entre ambos os clubes, volta a
disputar-se hoje em Braga, tem
início às 17 horas.

Ontem, para o resultado final,
que coloca os minhotos a um
passo da próxima eliminatória,
foi decisivo o desempenho da
equipa bracarense  na segunda
parte. Após uma diferença tan-
gencial (17-16) ao intervalo, a
equipa  lusa voltou mais afinada
e  aos 8 minutos da etapa com-
plementar já vencia por 25-17.  

Neste parcial, em que a equipa
de Leste só marcou um golo e a
formação minhota apontou oito,
cavou-se uma diferença de tal
ordem que o HC Kehra já não
recuperou.

Contra-ataques muito rápidos,
convertidos em golos por Pedro
Spínola, Fábio Vidrago e Carlos
Martins deixaram a formação
visitante sem reacção. Mesmo o
guarda-redes Anton Terekhov,
que no primeiro período tinha
sido importante para a margem
tangencial — incluindo boas

defesas a jogadores do ABC que
surgiam isolados aos 6 metros,
pareceu esgotar a capacidade de
surpreender.

Carlos Resende, privado dos
lesionados Ricardo Pesqueira
(pivot) e Nuno Rebelo (lateral),
ensaiou combinações defensivas

e ofensivas, que por um lado
poupam ao desgaste físico al-
guns elementos mais solicitados
e, por outro, permitem manter
em bom ritmo competitivo toda
a equipa.

Quando Fábio Vidrago apon-
tou o 29-19 — pela primeira vez

uma diferença de 10 golos com
15 minutos para jogar, a vitória
do ABC parecia estar controla-
da. E assim foi, até ao último se-
gundo, quando Emanuel Ribeiro
defendeu um livre de 7 metros,
garantindo vantagem aparente-
mente segura.

ABC/UMinho goleia estónios 
e está a um passo dos quartos 
HOJE ÀS 17 HORAS, no Pavilhão Flávio Sá Leite, o ABC/UMinho disputa diante dos estónios do HC Kehra
a segunda mão dos oitavos-de-final da Taça Challenge de andebol com vantagem de 11 golos.

GERALDO DIAS 

Hugo Rocha, na posição de pivot, em acção atacante: dois estónios estão já a defender com os pés na área

ABC/UMINHO 40
Humberto Gomes, Emanuel Ribeiro e
Cláudio Silva (GR), Fábio Vidrago (5), Hugo
Rocha (3), Pedro Seabra (2), Diogo
Branquinho (3), Miguel Sarmento (1),
Pedro Spínola (11), João Gonçalves, Carlos
Martins (3 ), Nuno Grilo (3 ),  Oleksander
Nekrushets (1), André Gomes (5) e Tomás
Albuquerque (3). 
Treinador: Carlos Resende.

HC KEHRA 29
Anton Terekhov e Mikk Aasma (GR),
Jaan Kauge, Antti Rogenbaum (3), Siimo
Tanavots, Indrek Normak (1), Indrek
Napsep, Uku Tanel (9), Kaupo Liiva (1);
Jorma Kasper; Ingmar Kasuk, Marko
Slastinovski (7), Dmitriy Yankovskiy (4), 
Jaan Kauge; Uku-Tanel Laast
Kaimar Lees; Kaspar Lees (3) e Viktor
Skrypak (1)
Treinador: Indrek Lillsoo
Pavilhão Flávio Sá Leite (Braga)
Árbitros  Sigurd Thomassen e
Tobias Schmack (Bélgica) .
Intervalo 17 - 16.

Com 11 golos na sua conta
individual — tantos como
a vantagem que o
colectivo bracarense
estabeleceu face à equipa
vinda da Estónia, o lateral
direito Pedro Spínola foi
decisivo.  Se na segunda
parte o conjunto orientado
por Carlos Resende esteve
todo ele mais próximo da
sua afinação, nas contas
finais o repertório do
esquerdino teve peso
decisivo. É reforço.

Menino sofre de doença do foro oncológico
Onda solidária com o Super T 
O Tiago, conhecido como “Super T”,  é um menino que so-
fre de uma doença  do foro oncológico, sem compartici-
pação do Serviço Nacional de Saúde. O ABC/UMinho pro-
move uma acção de solidariedade, oferecendo uma
camisola assinada por todos os jogadores e disponibili-
zando — ontem e hoje, nos jogos com o HC Kehra — no
Pavilhão Flávio Sá Leite um espaço para recolha de dona-
tivos. Ontem, o guarda-redes e capitão da equipa braca-
rense, Humberto Gomes, ofereceu a um familiar do “Su-
per T” a camisola autografada e vários adeptos que assis-
tiram à primeira mão dos oitavos-de-final depositaram
os seus donativos. A acção de solidariedade prossegue
hoje, no jogo da segunda mão dos quartos-de-final.

§solidariedade

Carlos Resende
treinador do ABC
“Na primeira parte
abrandámos e 
na segunda não”

“A primeira parte de uma competi-
ção internacional, quando não
se conhece o adversário é sempre,
de alguma forma, para reconheci-
mento do  adversário.   
Procurámos rectificar erros que es-
távamos a  cometer. Na primeira
parte nem sempre estivemos bem
na defensiva e quando   estávamos
bem acabámos por não aproveitar
as transições, com alguns erros e
alguns passes para o adversário. Na
primeira parte abrandámos e na
segunda parte não”.

Inderek Lillsoo
treinador do Kehra
“Equipa portuguesa
foi mais forte ”
“A equipa portuguesa foi mais forte
e mais rápida do que a nossa. Nós
cometemos mais faltas técnicas. 
Amanhã (hoje) esperamos jogar
melhor do que hoje (ontem)”. 

Kaupo Liiva
jogador do Kehra
“Cometemos erros 
na segunda parte”
“Nós jogámos bem na primeira
parte.  Mas no início da segunda
parte cometemos muitos erros ao
ataque e o ABC/UMinho jogou
muito mais rápido do que nós.
Amanhã (hoje) esperamos um
grande combate ”.

§cabinas

GERALDO DIAS 

Humberto Gomes oferece camisola autografada

§Pedro Spínola
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ANDEBOL
TAÇA CHALLENGE

ABC/UMinho 
goleia estónios 
e está a um 
passo dos 
quartos
Pág. 25
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Alavarium/Love Tiles perde com Madeira SAD no Funchal
A equipa sénior do Alavarium perdeu ontem, por 19-23, na 19.ª jornada do Campeonato
Multicare da 1.ª Divisão Feminina, depois de estar a vencer ao intervalo (9-10).
Hoje (18h), o Alavarium volta a jogar no Pavilhão do Funchal, frente ao CS Madeira.
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Madeirenses venceram bem o campeão em título 

Brilhante Ana Andrade na 
vitória do Madeira Andebol 
HOJE PELAS 16 HORAS 
A SAD DEFRONTA O 
GAIA. DUAS HORAS 
MAIS TARDE O 
SPORTS O ALAVARIUM 

HERBERTO D. PEREIRA 
desporto@dnoticias.pt  

Nem mesmo o nervoso inicial que 
parecia retirar às madeirenses a ne-
cessária concentração e sobretudo 
eficácia perante um forte adversário, 
impediu o Madeira Andebol SAD de 
alcançar uma importante e justa vi-
tória frente ao Alavarium por 23-19, 
com as campeãs nacionais em título 
em vantagem ao intervalo por 10-9. 

Um excelente espectáculo peran-
te um Pavilhão do Funchal cheio de 
adeptos de ambos os lados . 

Três pontos conquistados pela 
formação comandada pela técnica 
Sandra Fernandes à custa de duas 
ou três notas relevantes. 

Desde logo a brilhante exibição 
de Ana Andrade que para além de 
apontar 11 golos, foi sempre um 
exemplo de total e contagiante en-
trega na sua equipa. A este nível o 
Madeira SAD revelou-se mais no se- 

Bundo período, praticando um an-
debol mais colectivo sobretudo em 
termos defensivos, pena foi que na 
baliza madeirense a eficácia tenha 
sido menos positiva, pois o registo fi-
nal teria outra expressão. 

Hoje o Madeira Andebol vai de-
frontar o actual lider da prova o Co-
légio de Gaia, partida agendada para 
as 16 horas um jogo que promete 
muita emoção. O Gaia na primeira 
volta bateu as madeirenses. 
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Marítimo vence Módicus e já é quarto 
A equipa masculina do Marítimo so-
mou ontem mais uma preciosa vitó-
ria no Campeonato Nacional da II 
Divisão de andebol, zona norte, con-
seguindo subir ao quarto lugar da 
classificação. 

Em jogo da 17.a jornada os verde-
rubros receberam o Módicus e ven-
ceram por 25-23 (14-8 ao intervalo). 
Na primeira parte o conjunto orien-
tado por Paulo Vieira esteve melhor 
em termos de eficácia conseguindo 
assim uma vantagem preciosa para a 

segunda parte, onde o adversário 
`arriscou mais' vencendo o segundo 
parcial por 11-15, mas insuficiente 
para conseguir a vitória final. 

O Marítimo alinhou com: Luís 
Gama, Francisco Silva, Pedro Rodri-
gues, Guilherme Nascimento (4), 
Tiago Rodrigues, Márcio Abreu (4), 
Hugo Freitas, André Correia, Paulo 
Moura (4), Nelson Silva (4), António 
Barros (5), José Santos (3), José Cas-
tro, Xavier Barradas (1), Diogo Nu-
nes e António Franco. 
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Líder do campeonato foi mais forte que as madeirenses. FOTO ASPRESS 

Col. Gaia supera Sports 
Na outra partida do 'nacional' da 
Divisão em seniores femininos que 
ontem teve lugar no Pavilhão do 
Funchal vitória do Colégio de Gaia 
sobre o CS Madeira por 32-2Z com 
12-11 ao intervalo igualmente favo-
rável às nortenhas. 

Claramente a evidenciar uma 
gestão dos recursos ao seu dispor, 
tendo em conta o jogo de logo à 
tarde frente ao Madeira SAD, o 
Colégio de Gaia ainda assim de-
monstrou o porque de estar a li-
derar o campeonato nacional. 

Apresenta um plantel e um an-
debol muito consistente, com al-
gumas das suas jogadores com 
nível técnico acima da média, 
mas sobretudo uma equipa sem 
altos e baixos dentro de campo. E 
quando assim tudo se torna mais  

fácil. O CS Madeira fez o que lhe 
competia. Um jogo de entrega, 
mas a faltar qualidade. Os erros 
técnicos contagiaram a vontade 
em fazer mais, mas ainda assim 
no inicio do segundo tempo, mé-
rito para as jovens comandadas 
pelo técnico Marco Freitas que 
aproveitando com mérito algum 
menor ritmo do adversário con-
seguiram trazer para esta fase da 
partida algum equilíbrio. 

Nos derradeiros minutos o Co-
légio de Gaia voltou a 'pegar' no 
jogo e com isso alargar com natu-
ralidade a margem de golos. 

Hoje às 18 horas, no Pavilhão 
do Funchal, o CS Madeira de-
fronta o Alavarium, certamente 
outra partida muito difícil para a 
inexperiência das madeirenses. 
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ANDEBOL
ABC a caminho
dos quartos de fi nal
da Taça Challenge.
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Carlos Resende, treinador do ABC/UMinho 

«Facilitámos
o nosso trabalho»  
Carlos Resende ficou satisfeito com a presta-
ção da equipa, principalmente na segunda par-
tem, onde os academistas foram superiores ao 
adversário. O treinador do ABC sublinhou ain-
da que o trabalho ficou mais facilitado para o 
segundo jogo.

«Numa competição internacional quando não 
se conhece tão bem o adversário vamos conhe-
cendo  a sua forma de jogar durante o jogo. Foi 
isso que aconteceu durante a primeira parte. No 
entanto, também corrigimos alguns erros defen-
sivos que estavamos a cometer, porque na pri-
meira parte nem sempre estivemos bem no se-
tor defensivo e também não aproveitámos da 
melhor forma as transições ofensivas ao errar al-
guns passes. Quer a entrada em jogo, quer a en-
trada na segunda parte foram semelhantes. Só 
que na primeira parte abrandámos e na segun-
da não. Essa foi a grande diferença. Fizemos um 
bom  trabalho e facilitámos a nossa tarefa para 
amanhã (hoje). Mas amanhã (hoje) temos de ser 
sérios, pois apenas conheço uma forma de es-
tar no desporto que é dar o nosso melhor. Es-
pero uma boa vitória, porque a nossa ambição 
não passa apenas por vencer esta equipa da Es-
tónia, mas por ganhar este troféu que nos fugiu 
o ano passado. Agora não vamos entrar em gran-
des  euforias», disse o treinador.

 antónio valdemar

O    
ABC/UMinho deu 
um passo importan-
te para chegar aos 
quartos de final da 

Taça Challenge ao vencer 
o HC Kehra, da Estónia, 
por 40-29. Uma almofada 
de 11 golos que permite à 
equipa de Carlos Resende 
encarar o jogo desta tarde 
(17h00), também no Pavi-
lhão Flávio Sá Leite, com 
outra tranquilidade. 

Durante a primeira par-
te os estónios ainda conse-

guiram equilibrar o jogo, 
mas no segundo tempo 
os academistas foram su-
periores e dispararam a 
marcha do marcador pa-
ra números que não dei-
xam margem para dúvi-
das sobre o valor das duas 
equipas.

O ABC entrou forte, 
mas com o andar do re-
lógio cometeu alguns er-
ros defensivos, mas tam-
bém foi muito trapalhão 
na transição para o ataque, 
o que permitiu ao adver-
sário equilibrar o jogo. No 
entanto, o melhor que os 
estónios conseguiram foi 
empatar (14-14) à passagem 
dos 25 minutos. A interva-

ABC/UMinho venceu os estónios do HC Kehra por 11 golos de diferença 

Passo de gigante rumo
aos quartos da Taça Challenge 

lo o ABC vencia por 17-16.

ABC dispara
No segundo tempo, a equi-
pa bracarense entrou mui-
to melhor e disparou no 
marcador e, aos 40 mi-
nutos, já vencia por uma 
margem de sete golos.
A equipa do Kehra acu-
sou o desgaste físico da 
primeira parte e, nos pri-
meiros 10 minutos, ape-
nas marcou dois golos. 
O acerto defensivo per-
mitiu aos minhotos gerir 
melhor o marcador e au-
mentar mais ainda o fosso, 
também muito por culpa 
do ex-sportinguista Pedro 
Spínola, reforço de inver-

Jogo solidário para ajudar o tiago

ABC ofereceu camisola autografada

Os dois jogos dos oitavos de final da Taça Challenge 
frente ao HC Kehra têm um cariz solidário para ajudar o 
Tiago (Super T), uma criança que padece de uma doen-
ça oncológica e que precisa de tratamentos nos Estados 
Unidos. O plantel do ABC/UMinho associou-se a esta 
causa e, ontem, no intervalo do jogo o pai do Tiago re-
cebeu uma camisola autografada pelo plantel das mãos 
do capitão Humberto Gomes. Para além disso, no Pavi-
lhão Flávio Sá Leite encontra-se uma caixa para rece-
ber os donativos durante os jogos deste fim de semana. 

PAVILHÃO FLÁVIO SÁ LEITE

Árbitro: Sigurd Thomassen (Bélgica) e 
Tobias Schmack (Bélgica)

ABC/UMinho 40
Humberto Gomes (GR), Fábio Vidrago (5), 
Hugo Rocha (4), Pedro Seabra (1), Pedro 
Spínola (11), Nuno Grilo (3) e Carlos Mar-
tins (3). Jogaram ainda Emanuel Ribeiro 
(GR), Diogo Branquinho (3), Miguel Sar-
mento (1), Oleksander Nekrushets (1), 
André Gomes (5), Tomás Albuquerque (3).
 

Treinador:  Carlos Resende

HC Kehra 29
Anton Terekhov (GR), Uku-Tanel Laast (9), 
Kaupo Liiva (1), Marko Slastinovski (7), 
Dmitriy Yankovskiy (4), Viktor Skrypak (1), 
Kaspar Lees (3).
Jogaram ainda: Jaan Kauge (), Antti Ro-
genbaum (3), Indrek Napsep, Jorma Kas-
per, Siimo Tanavots, Indrek Normak (1).

Treinador:  Indrek Lillsoo
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Pedro SpínolA, jogador do ABC/Uminho

«Temos mais um jogo para vencer»

Pedro Spínola foi o melhor marcador do ABC. O re-
forço de inverno dos academistas apontou 11 dos 40 
golos da equipa. 

«Sabíamos que não iria ser um jogo tão fácil co-
mo as pessoas pensavam. Eles tinham alguma qua-
lidade. Tentámos impor o nosso ritmo desde o iní-
cio, mas cometemos alguns erros na primeira parte 
que, depois, corrigimos na segunda. Sofremos me-
nos golos e fizemos o nosso jogo. Temos um jogo 
amanhã (hoje) para vencer e melhorar o que fize-
mos nesta partida», frisou. 

Do lado do HC Kehra, Indrek Lillsoo, elogiou a ca-
pacidade do adversário. «Na segunda parte o ABC foi 
mais rápido e nós caímos um pouco na segunda parte.
O ABC tem uma equipa tecnicamente boa. Vamos ten-
tar fazer um jogo melhor amanhã (hoje)», disse,   

Pedro Spínola foi o melhor marcador do ABC com 11 golos

no dos bracarenses, que 
apontou 11 golos.

A vantagem de 11 golos 
deixa o caminho aberto pa-
ra que os finalistas venci-
dos da edição do ano pas-
sado da Taça Challenge 
passem aos quatros de fi-
nal da competição. Com o 
ex-sportinguista Pedro Spí-
nola, reforço de inverno 
dos bracarenses, em des-
taque (11 golos), a equipa 
da casa foi gerindo o ‘fos-
so’ cavado, aproveitando 
também alguma quebra fí-
sica da equipa da Estónia, 
e conseguindo, já na reta 
final, a maior margem de 
toda a partida, 12 golos de 
diferença (38-26).
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Pedro Seabra remata para mais um golo do ABC
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ABC a um passo
dos quartos de final
da Taça Challenge

DESPORTO P.24
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O 
Arsenal da Deve-
sa venceu, ontem, 
no pavilhão de San-
to Tirso, por 31-24, 

em encontro da 17.ª jor-
nada do campeonato na-
cional de andebol da pri-
meira divisão, e isolou-se 
no comando da tabela 
classificativa.

A jogar no pavilhão do 
líder, o conjunto braca-
rense mostrou a sua for-
ça e venceu por sete golos 
de diferença, destronando 
o conjunto de Santo Tir-
so da liderança.

Assim, o Arsenal da De-

vesa passa a liderar a zo-
na norte com 46 pontos, 
mais dois que Santo Tir-
so e ainda o S. Mamede, 
que ontem venceu a San-
joanense por 38-24 e igua-
lou esta equipa.

Destaque, ainda, para 
André Caldas e Rui Lou-
renço, ambos do Arsenal, 
com cinco golos cada um.
Ontem, Manuel Sousa, 
com oito golos, foi o me-
lhor marcador por par-
te do Arsenal da Deve-
sa, mas Francisco Fontes, 
com 10, foi o melhor mar-
cador pelo Santo Tirso e 

Andebol: II Divisão nacional

Arsenal da Devesa roubou
liderança ao Santo Tirso

Arsenalistas 
festejam 

triunfo em 
Santo Tirso

da partida.
Noutros en-

contros da ronda, o Xi-
co Andebol perdeu por 
28-20 no pavilhão do FC 
Porto B, e o Marítimo ba-
teu o Modicus por 25-23.

Na próxima jornada, e 
já com o estatuto de líder, 
o Arsenal da Devesa rece-
be o S. Mamede

Taça Challenge:
Benfica nos quartos
O Benfica apurou-se on-
tem para os quartos de 
final da Taça Challenge, 
apesar da derrota com os 

gregos do AC 
Filippos Ve-

rias, por 26-23, em 
jogo da segunda mão des-
ta prova europeia.

Depois de na sexta-fei-
ra ter vencido por 34-14, 
os 'encarnados' não mos-
traram a mesma superio-
ridade, tendo os gregos 
empatado o encontro (8-
8), aos 16 minutos, equi-
librando as ações de jogo. 
Mas a surpresa estava re-
servada para a ponta final 
do segundo tempo: qua-
tro golos de vantagem os 
59 minutos.

D
R
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O "SAD" começou algo mal, mas acabou por dar a volta por cima. 

OMadeira Sad venceu na tarde
de ontem o Alavarium Love
Tiles por 23-19, em partida

relativa à 19.ª jornada do Cam-
peonato Multicare 1.ª Divisão Fe-
minina, dando assim um passo
importante na operação de assalto
à liderança.
O primeiro tempo não correu

muito bem às madeirenses, muito
por culpa das adversárias, que
certa forma justificaram a vanta-
gem de 9-10 que alcançaram em
coma do intervalo. Mas no se-
gundo tempo, o Madiera SAD as-
sumiur as rédeas do jogo, vindo
a vencer com toda a justiça por

Madeira SAD vence "1.º round" na luta pela liderança 
23-19.  Na outra partida que teve
lugar ontem no Pavilhão do Fun-
chal. CS Madeira perdeu frente
ao Colégio de Gaia/Toyota, que li-
dera o campeonato. As madeiren-
ses chegaram ao intervalo a ga-
nhar, por 11-12, mas na segunda
parte, as adversárias revelaram-
se mais eficazes e acabaram por
vencer por 16-20.  Hoje, o Pavilhão
do Funchal volta a receber mais
dois jogos de grande emotividade:
pelas 16 horas o Madeira Sad re-
cebe o Colégio Gaia/Toyota; e de-
pois, a partir das 18h00, CS Madeira
defronta o Alavarium. JM
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ANDEBOL
| Carlos Costinha Sousa | 

Dois jogos para assegurar um lu-
gar nos quartos-de-final da Taça
Challenge. Para tal, só a vitória
interessa. Este é o objectivo do
ABC/UMinho que vai disputar,
hoje e amanhã, duas partidas
frente aos estonianos do HC
Kehra, a contar para os oitavos-
-de-final da competição.

A equipa da Estónia aceitou a
ideia de disputar os dois jogos
desta fase da prova em Portugal
e por isso o mítico pavilhão Flá-

vio Sá Leite vai ser, entre hoje e
amanhã, a casa do andebol inter-
nacional. Dois jogos que prome-
tem muita animação, emoções e
um ABC/UMinho em luta para
assegurar o apuramento para
mais uma eliminatória, na busca
da repetição da presença na final
da Taça Challenge, conforme
aconteceu na temporada passa-
da, mas desta vez para alcançar
um resultado bem diferente.

Na carreira dos academistas na
presente edição da competição
já foram ultrapassados os obstá-
culos Odorhei, o vencedor da

edição passada da prova frente
ao ABC/UMinho [num jogo
muito controverso e polémico],
e também a equipa inglesa do
Ruislip Eagles, o adversário
mais acessível, até ao momento,
para os academistas.

Agora pela frente os bracaren-
ses têm a equipa do HC Kehra,
são teoricamente favoritos e
querem confirmar esse favoritis-
mo com a vitória nos dois jogos,
que se disputam hoje e amanhã a
partir das 17 horas, e confirmar
o apuramento para os quartos-
-de-final da Taça Challenge.

Duplo duelo frente ao HC Kehra

ABC/UMinho na luta pelos ‘quartos’

DR

Pailhão Flávio Sá Leite volta a receber jogos grandes das competições europeias
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Candidatos defrontam-se no Funchal 
É certamente a dupla jornada mais 
aguardada pelos adeptos do andebol 
feminino madeirense, a que se vai 
disputar neste fim-de-semana no 
palco principal da modalidade na 
Região. Visitas ilustres do campeão 
em título, o Alavarium, e do actual li-
der da prova, o Colégio de Gaia, para 
defrontarem Madeira Andebol SAD 
e CS Madeira. Jogos importantes 
que não deixam dúvidas de que esta 
será uma jornada intensa. 

Principal 'visado' neste caso é, ob-
viamente, o Madeira Andebol SAD 
comandado pela técnica Sandra 
Fernandes. As madeirenses rece- 

bem hoje (16 horas) o Alavarium. 
Amanhã, à mesma hora, o Colégio 
de Gaia. 

O Madeira Andebol SAD registou 
na primeira volta da prova os únicos 
dois resultados negativos, empate 
no Alavarium (21-21) e derrota em 
Gaia (26-25) pelo que, estes dois en-
contros apresentam-se como a der-
radeira oportunidade para que a 
equipa termine a fase regular a lide-
rar o campeonato, vantagem impor-
tante para a fase final. Qualidade não 
falta, num grupo de trabalho que 
mais do que nunca se apresenta mo-
tivado para ganhar. 

Por `fora' corre' o CS Madeira co-
mandado por Marco Freitas. Fora 
das lutas pelo título mas apostados 
em garantir uma melhor posição na 
tabela na fase final, as madeirenses 
muitas dificuldades irão sentir para 
contrariar o natural favoritismo do 
Gaia, hoje às 18 horas e amanhã tam-
bém às 18 horas frente ao Alavarium. 

Na II Divisão em seniores mascu-
linos, o Marítimo joga igualmente 
na Madeira frente ao Módicus, par-
tida agendada para esta tarde a par-
tir das 15 horas no Pavilhão do Com-
plexo do Marítimo em Santo Antó-
nio. H.D.P. 
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Taça Challenge – academistas recebem hoje HC Khera (17h00)

ABC/Minho à procura de selar 
vantagem para jogo de amanhã

 Luís Filipe silva

O 
ABC/UMinho inicia 
hoje, às 17h00, a ten-
tativa de alcançar os 
quartos de final da 

Taça Challenge.

Os academistas rece-
bem a equipa estoniana 
do HC Khera no Flávio 
Sá Leite, numa rodada 
dupla, já que amanhã as 
duas equipas voltam a en-
contrar-se no Flávio Sá 

Leite, porque os respon-
sáveis do clube da Estó-
nia aceitaram disputar as 
duas mãos dos oitavos de 
final em Braga.

Assim, a equipa de Car-
los Resende vai procu-

rar hoje conseguir uma 
vantagem confortável que 
dê para fazer uma gestão 
mais tranquila no jogo de 
amanhã.

O ABC/UMinho, fi-
nalista vencido da épo-
ca passada, já deixou este 
ano pelo caminho a frágil 
equipa inglesa do Ruislip 
Eagles e tirou a desforra da 
final perdida, ao eliminar 
os romenos do Odorhei 
nos 16 avos de final.

Estes dois jogos que vão 
decorrer, hoje e amanhã, 
no Pavilhão Flávio Sá Lei-
te, em Braga, vão ter ain-
da um cariz solidário, que 
o ABC/UMinho vai reco-
lher donativos para aju-
dar o Tiago, uma crian-
ça que padece de doença 
oncológica.

D
M

Pavilhão Flávio Sá Leite retorna às tardes europeias
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O Colégio de Gaia fez valer o seu favoritismo e o fator casa
para vencer, no passado domingo, o Modicus (38-31), e
garantir o acesso aos quartos de final da Taça de Portugal. 
Na próxima eliminatória, que se realixa no dia 26 de
março, as colegiais recebem o Alavarium. 
O campeonato regressa hoje com o Colégio de Gaia a des-
locar-se até ao Pavilhão do Funchal para defrontar, pelas
18h, o CS Madeira. 

Colégio de Gaia afastou
Modicus da Taça

Andebol
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FUTEBOL
I Liga, 22.ª jornada: Nacio-
nal-Sporting, às 18h30 no
Estádio da Madeira (Chou-
pana). Outros jogos: Morei-
rense-Belenenses (16h15
SportTV1); Guimarães-Se-
túbal(20h45 SportTV1).
Treino do Marítimo, às 17
horas em Machico.
Treino do União, às 10h30
no Complexo do Vale Paraí-
so. Viagem à tarde para o
Porto.
Liga Espanhola, 24.ª jorna-
da: Real Madrid-Atlético Bi-
lbao (15:00 SportTV2).
Divisão de Honra 13.ª jornada:
Santacruzense-Câmara de
Lobos (16 horas Santa Cruz) e
Pontassolense-Portosantense
(20 horas Ponta do Sol).
I Divisão Regional, 9.ª jorna-
da: Santo da Serra-CFF Ma-
deira (16 horas Santo da
Serra) Xavelhas-Andorinha
(16h15 Câmara de Lobos),
CF União-Sporting Porto
Santo (16 horas Vale Paraí-
so) e Ribeira Brava-Carva-
lheiro (17h30 Ponta do Sol).
ANDEBOL
I Divisão Feminina, 19.ª jorna-
da: Madeira SAD-Alavarium
(16 horas) e Sports Madeira-
Colégio Gaia (18 horas), ambos
no Pavilhão do Funchal.
VELA
1.ª prova da Taça da Madei-
ra da classe Cruzeiros, no
campo de regatas com-
preendido no Concelho de
Machico, com largada pelas
13h30. Entrega de prémios
pelas 18h30, na Marina da
Quinta do Lorde.
BASQUETEBOL
Taça Federação Femininos:
CAB-Boa Viagem-Angra-
Açores - Meia-Final, às
17h45 no Pavilhão Luís Car-
valho, no Barreiro. 
GOLFE
Madeirense Carlos Laranja
participa no 86.º Campeo-
nato Internacional Amador
de Portugal, no Montado
Hotel & Golf Resort, em
Palmela.
PATINAGEM
Regresso do Campeonato
Regional Indoor, entre as 9
h horas e as 13h00, no Pavi-
lhão dos Barreiros
KARATÉ
Momitiva da AKRAM, com
cerca de 50 elementos par-
ticipa no Torneio Internacio-
nal NPK Karaté Open 2016,
Pavilhão Rosa Mota, no Por-
to.

Agenda desportiva
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Madeira SAD em luta pela liderança. 

Momentos de grande emoti-
vidade deverão certamente
ser vividos, este fim de se-

mana, no Pavilhão do Funchal,
epicentro da luta pela liderança
do Campeonato Multicare 1.ª Di-
visão Feminina de Andebol. O
Madeira SAD, que ocupa o 2.º
lugar, com 51 pontos, recebe hoje
o 3.º classificado, o Alavarium
Love Tiles (49 pontos). No jogo
da primeira volta, disputado em
Aveiro, verificou-se um empate
(21-21), mas agora, com o cam-
peonato a entrar na reta final e
com a liderança em questão, as
madeirenses vão “dar o litro”

Liderança ao rubro no Pavilhão do Funchal
para alcançar a vitória. O único
que resultado que interessa ao
“SAD” para manter intatas as as-
pirações de “roubar” a liderança
ao Colégio Gaia/Toyota (52 pon-
tos), na partida de amanhã, tam-
bém agendada para as 16 horas
e no mesmo espaço. Na primeira
volta, as madeirenses perderam
em Gaia por 26-25.
O líder do campeonato joga

hoje, pelas 18 horas, no pavilhão
do Funchal, frente ao CS Madeira
(6.º com 36 pontos). À mesma
hora de amanhã, o CS Madeira
recebe o Alavarium. JM
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Taça de Portugal Andebol

http://www.pt.cision.com/s/?l=8dab29d0

 
O Clube Desportivo Marienses da segunda divisão, zona sul, vai receber o Sporting nos quartos de
final da Taça de Portugal de Andebol.
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ANDEBOL
ATLETAS DA ACV

NA SELEÇÃO
Diogo Silva, João Oliveira e Luís Carvalho, atletas do
Andebol ACV, marcaram presença no Torneio Entre
Seleções, que teve lugar no Funchal, nos dias 5, 6 e 7 de
fevereiro. A prova, inserida no 28º aniversário da
Associação de Andebol da Madeira, foi ganha pela formação
de Leiria.
No domingo, na deslocação a Vila Real, a equipa de
iniciadas femininas não conseguiu o apuramento para a
2ª fase da competição PO13, um jogo com a congénere
do Douro Andebol Clube.
A partida pautou-se pelo equilíbrio, mas a formação
Vermoinense não teve a sorte do seu lado e enfrentou
ainda uma tarde de extrema inspiração da guarda-redes
adversária, que defendeu 5 dos 8 livres de 7 metros.
Na formação de Vermoim, destaque para os 5 golos de
Lara Gonçalves e de Ana Luzia Fernandes e ainda para os
3 golos de Bárbara Marinho e de Joana Silva; Raquel
Rodrigues marcou dois e Mafalda Rodrigues um.
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Andebol: Atletas da ACV 
ajudam seleção distrital 
em torneio no Funchal 

Os atletas Diogo Silva, João Oliveira e Luís Carvalho, que vestem as co-
res da Associação Cultural de Vermoim (ACV), marcaram presença no 
Torneio Entre Seleções do 28-q Aniversário da Associação de Andebol da 
Madeira, que teve lugar no Funchal, entre a passada sexta-feira e do-
mingo. A formação bracarense terminou no 29- lugar da competição, fruto 
da vitória frente à congénere do Porto, do empate com a formação lo-
cal, sendo apenas derrotada pela formação de Leiria. 

Refira-se ainda que as Iniciadas da ACV disputaram, no passado do-
mingo, em Vila Real, o play-off de apuramento para a 2ª fase da P013. 
O jogo diante do Douro Andebol Clube ficou pautado pelo equilíbrio, 
com a formação vermoinense a não ter a sorte do seu lado. A ACV en-
frentou ainda uma tarde de extrema inspiração da guarda-redes adver-
sária, que se pautou como um dos principais elementos da sua equipa. 
Na formação de Vermoim, destaque para os 5 golos apontados por 
Lara Gonçalves e de Ana Luzia Fernandes, que se assumiram como as 
rematadoras de serviço, e ainda para as finalizações de Bárbara Mari-
nho (3), Joana Silva (3), Raquel Rodrigues (2) e o golo de Mafalda Ro-
drigues. 
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Xico 
e Fermentões 
perderam 

> O Xico Andebol voltou 
a deixar uma boa imagem 
diante de um candidato 
à subida, mas perdeu de 
novo (30-32). Desta vez, o 
desaire caseiro aconteceu 
diante da Académica de 
São Mamede, que segue 
no terceiro lugar, a apenas 
dois pontos do duo que 
comanda a Zona Norte do 
Campeonato Nacional da 

Divisão. 
O rendimento do Xico 

Andebol é, nesta fase da 
época, bastante superior 
ao que a equipa registou 
no arranque do campe-
onato. Mas, ainda não é 
suficientemente melhor 
para mudar os resulta-
dos negativos, pelo que 
sucede-se a repetição das 
derrotas que marcaram a 
primeira etapa do campe-
onato. Na recepção a um 
dos mais fortes candida-
tos a subir de divisão, o 
conjunto comandado por 
Gustavo Castro bateu-se 
até ao fim, mas acabou 
por perder por dois golos 
de diferença. 

No próximo fim-de-se-
mana, o Xico Andebol tem 
um jogo do seu campeo-
nato diante do FC Porto 
B. Apesar de ser fora de 
portas, trata-se de uma 
boa oportunidade para os 
vimaranenses voltarem 
aos bons resultados na 
tentativa de deixar os lu-
gares de despromoção. 

Já o Fermentões so-
freu uma derrota pesada 
(34-26) na deslocação a 
Aveiro, onde defrontou o 
São Bernardo, quarto clas-
sificado do campeonato. A 
diferença de oito golos no 
resultado final espelha o 
domínio que os da casa 
exerceram ao longo dos 60 
minutos. 
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Seis vitórias consecutivas, de-
pois do empate à 6.ª jornada 
que quebrou um ciclo de qua-

tro seguidas, depois de na jornada 
inaugural ter sofrido a única der-
rota naquela que é a primeira fase 
do nacional da 3.ª divisão, foram 
fundamentais para que a forma-
ção do CF Sassoeiros, a duas jor-
nadas das contas finais, garantisse 
a presença na fase seguinte, onde 
vai tentar uma vez mais a subida 
à divisão secundária e o respetivo 
título nacional.

A vitória no passado sábado em 
Almada, com o Ginásio do Sul, por 
25-33, serviu para que os pupilos 
de Carlos Garcia consolidassem 
o seu lugar de líderes na tabela, 
aproveitando o empate caseiro 
do Oriental de Lisboa, equipa que 
recebem no sábado, às 21h00, em 
Sassoeiros, para aumentar para 4 
pontos a vantagem sobre o con-

junto lisboeta (33-29), mantendo 
ainda o estatuto de formação com 
mais golos marcados e menos so-
fridos, mantendo ainda o seu joga-
dor João Pinho no topo da lista de 
melhores marcadores com 107 go-
los, quando faltam duas jornadas 
para o final desta fase inicial.

Entretanto no nacional secundá-
rio, o GM 1.º Dezembro não conse-
guiu os três pontos na deslocação 
ao terreno do Boa Hora, perdendo 
por 35-12, derrota que mantém a 
formação de Queijas nas derradei-
ras cinco posições, em 10.º lugar, 
com 25 pontos, estando no entan-
to a salvo de qualquer queda que 
a possa levar a descer de divisão.

No próximo sábado, às 19h00, o 
GM 1.º Dezembro recebe o Almada 
AC, equipa que segue na 12.ª posi-
ção, com menos três pontos, en-
contro que tem como palco o pa-
vilhão Noronha Feio, em Queijas.

ANDEBOL | NACIONAIS

CF Sassoeiros vence
e está na fase final
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Duas vitórias e duas derrotas fo-
ram os resultados alcançados nos 
jogos do passado fim de semana 
do Clube de Andebol da Póvoa 

de Varzim. 
As vitórias pertenceram aos 

escalões de iniciados e juvenis, que 
bateram o Santo Tirso e o Estrela 

e Vigorosa, respetivamente.
Já os juniores e os seniores não 

conseguiram vencer o Póvoa de 
Lanhoso e o C.P.N.

Póvoa Andebol com duas vitórias e duas derrotas
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Resultados do Póvoa Andebol 
Iniciados - Póvoa Andebol 32 x 24 Santo Tirso 

Juvenis - Estrela e Vigorosa 28 x 30 Póvoa Andebol 

Juniores-Póvoa de Lanhoso 41 x 34 Póvoa Andebol 

Seniores- C.P.N 29 x 25 Póvoa Andebol 
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oa imagem 
não chega 
para evitar 
nova derrota 

Equipa de Gustavo Castro bateu-se de igual para igual com um 
adversário que está na luta pela subida de divisão, mas não conse-
guiu evitar a 12 ª  derrota da temporada. 

REPORTAGEM DE 
BRUNO FREITAS 

OXico Andebol voltou a deixar 
uma boa imagem diante de 
um candidato à subida, mas 

perdeu de novo. Desta vez, o desaire 
caseiro aconteceu diante da Académica 
de São Mamede, que segue no terceiro 
lugar, a apenas dois pontos do duo que 
comanda a Zona Norte do Campeonato 

ANDEBOL - 2° DIVISAO 

1 G. St.Q Tirso 16 13 1 2 504-440 64 43 
2 A. Devesa 16 13 1 2 484-400 84 43 
3 Ac. S. Mamede 16 12 1 3 468.419 49 41 
4 S. Bernardo 16 9 3 4 473-447 26 37 
5 FC Gaia 16 9 3 4 436.414 22 37 
6 Marítimo 17 8 3 6 476.486 -10 36 
7 Fermentões 16 7 1 8 479-475 4 31 
8 Módicus 16 6 1 9 398.416 -18 29 
9 S. P. Oleiros 16 5 1 10 373.407 -34 27 
10 FC Porto 13' 16 5 1 10 461-502 -41 27 
11 Sanjoanense 15 4 3 8 406.418 -12 26 
12 Estarreja 15 5 1 9 402-415 -13 26 
13 Xico Andebol 16 4 O 12 405432 -27 24 
14 Boavista 15 1 0 14 360.454 -94 17 
16° jornada 

Estarreja - Boavista (12/03) 
S. Bernardo - Fermentões 34-26 
FC Gaia - Marítimo 26-28 
Xico Andebol - Ac. S. Mamede 30-32 
Sanjoanense - G. St .9  Tirso 10-14 
A. Devesa - S. Paio Oleiros 32-17 
Módicus - FC Porto B 24-27 
16° jornada 

S. Paio Oleiros - Estarreja 
Boavista - S. Bernardo 
Fermentões - FC Gaia 
FC Porto B - Xico Andebol 
Ac. S. Mamede- Sanjoanense 
G. St .º Tirso - A. Devesa 
Marítimo - Módicus 

Nacional da 2.?- Divisão. 
O rendimento do Xico Andebol é, 

nesta fase da época, bastante superior 
ao que a equipa registou no arranque 
cio campeonato. Mas, ainda não é sufi-
cientemente melhor para mudar os re-
sultados negativos, pelo que sucede-se 
a repetição das derrotas que marcaram 
a primeira etapa do campeonato. Na re-
cepção a um dos mais fortes candidatos 
a subir de divisão, o conjunto comanda-
do por Gustavo Castro bateu-se até ao 
fim, mas acabou por perder por dois 
golos de diferença. 

Num jogo equilibrado, o Xico An-
debol procurou desde a primeira hora 
contrariar o favoritismo da Académi-
ca de São Mamede. E, de certa forma, 
complicou a tarefa dos visitantes, que 
ao intervalo apenas tinham um golo 
de vantagem (16-17), fruto de uma efi-
cácia no ataque que os vimaranenses 
nunca conseguiram contrariar. Apesar 
de manter uma boa dinâmica ofensiva 
no segundo tempo, o Xico Andebol não 

XICO ANDEBOL 30 
Fábio Macedo, Francisco Ribeiro (1), José Santos 
(2), Francisco Magalhães, Rafael Macedo, Davide 
Pontes, José Silva (1), Rui Oliveira (8), Luís Castro, 
Luís Sarmento (4), Paulo Abreu (3), Pedro Teixeira, 
Rui Carvalho, Nuno Pacheco (4), André Ribeiro (2) 
e Alfredo Bravo (5) 
T: GUSTAVO CASTRO 

AC. S. MAMEDE 32 
Tiago Amorim, João Pimentel (1), Vasco Costa (4), 
Gustavo Almeida (1), Diogo Rodrigues (7), André 
Quelhas, José Xavier, João Baltazar (6), Carlos Oli-
veira, Tiago Andrade (10), Luís Cunha (2), Jerúsio 
Albuquerque, Tomas Garcez, José Silva (1), José 
Portela e João Correia 
T: JOAQUIM RODRIGUES 

LOCAL: Pavilhão do Desportivo Francisco de Holanda 
Árbitros: César Carvalho e Alberto Alves 

conseguiu melhorar 
fensivo, pelo que a 
Mamede, apesar de 
des, acabou por sair 

o rendimento de-
Académica de São 
todas as dificulda-
de Guimarães com 

um precioso triunfo. 
No próximo fim-de-semana, o Xico 

Andebol tem um jogo do seu campeo-
nato diante do FC Porto B. Apesar de 

ser fora de portas, trata-se de uma boa 
oportunidade para os vimaranenses vol-
tarem aos bons resultados na tentativa 
de deixar os lugares de despromoção. 
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SÃO BERNARDO FOI SEMPRE MAIS FORTE 

Fermentões sem capacidade de resposta 
sofreu derrota pesada em Aveiro 

O Fermentões sofreu uma derrota 
pesada na deslocação a Aveiro, onde 
defrontou o São Bernardo, quarto clas-
sificado clo campeonato. A diferença de 
oito golos no resultado final espelha o 
domínio que os da casa exerceram ao 
longo dos 60 minutos. 

O Fermentões não encontrou o antí-
doto para travar o eficaz ataque do São 
Bernardo, que, curiosamente, marcou 
17 golos em cada metade da partida. 
Depois de ter chegado ao intervalo a 
perder por três golos de diferença (17-
14), o Fermentões sofreu na pele as 
consequências de ter menos opções. 
Ao invés de procurar equilibrar a parti-
da no segundo tempo, a equipa de José 
Vieira não conseguiu evitar que o São 
Bernardo aumentasse a vantagem para  

números irrecuperáveis. A jornada 17 
arranca já esta terça-feira, com o jogo 
entre o Fermentões e o FC Gaia, mar-
cado para as 17h30. A equipa de José 
Vieira recebe um adversário que está a 
protagonizar uma boa temporada, que 
sorna mais seis pontos, pelo que não 
deverá ter urna tarefa fácil. 

34 
oào Pinho, Diogo Batalha, João Esteves (1), Helder 

Carlos (3), Augusto Pereira, Ulisses Ribeiro, Tiago 
Gonçalves (4), Jorge Justino (2), Fernando Marques 
(5), Diogo Taboada (5), Rodrigo Gouveia (1), Sérgio 
Gouveia (3), Leandro Rodrigues (5), João Oliveira 
(3), João Pinho (2) e Rui Silva 
T: ULISSES PEREIRA 

FERMENTOES 26 
Bruno Lemos, Raúl Nunes, Tiago Cunha (5), Luís 
Peixoto (1), I-lélder Cunha (1), Carlos Fernandes (6), 
António Salgado (2), João Barbosa (2), Luís Martins 
(6), Bruno Silva, João Roque e Armando Silva (3) 
T: JOSÉ VIEIRA 

LOCAL: Pavilhão Municipal de Santo Tirso 

Arbitros: Nuno Marques e João Correia 

S. BERNARDO 
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são paio dE olEiros 
soFrE pEsada 
dErrota FrEntE 
ao arsEnal
ANDEBOL A equipa do CDC São Paio de 
Oleiros deslocou-se ao terreno da equipa do 
Arsenal/LXS Group onde sofreu uma derrota 
por números expressivos (32-17), em partida 
referente à 16.ª jornada do Campeonato da 
2.ª Divisão Nacional Seniores Masculinos, 
Zona Norte.
Depois do empate caseiro da equipa do Ar-
senal/LXS Group na última jornada e de nas 
jornadas anteriores ter ganho por margens 
substancialmente curtas, podia-se extrapolar 
que um dos principais candidatos a lutar pela 
subida ao escalão principal na próxima época 
estaria em quebra.
Avisados pelo empate fora do S. Paio de 
Oleiros em Fermentões, a equipa do Arsenal 
vestiu o “fato-macaco” e iniciou o jogo com 
uma defesa dura e aguerrida a roçar os limites 
do permitido, com a profundidade necessária 
para afastar os atacantes forasteiros da linha 
dos seis metros. Os remates terminavam a 
maioria das vezes nas mãos do guarda-redes. 
Por falhas técnicas dos atacantes e através 
de contra-ataques di-
rectos a diferença do 
marcador foi crescen-
do para números que 
até podiam ser maio-
res se a eficácia no 
acto de remate fosse 
elevada. Com o resul-
tado ao intervalo de 
15-6, na segunda par-
te a intensidade do 
jogo baixou. A equipa 
da casa manteve a 
superioridade no jogo, 
mas os atletas do S. 
Paio de Oleiros con-
seguiam ser um pouco 
mais eficazes no ata-
que, num jogo em que 
sofreram 15 golos em 
contra-ataque.

34 36
26 28
30 32
10 14
32 17
24 27

P J V E D GM - GS
1. GC Santo Tirso 43 16 13 1 2 504 - 440
2. Arsenal 43 16 13 1 2 484 - 400
3. AA São Mamede 41 16 12 1 3 468 - 419
4. FC Gaia 37 16 9 3 4 473 - 447
5. CD São Bernardo 37 16 9 3 4 436 - 414
6. CS Marítimo 36 17 8 3 6 476 - 486
7. CCR Fermentões 31 16 7 1 8 479 - 475
8. AD Modicus 29 16 6 1 9 398 - 416
9. AD Sanjoanense 27 16 5 1 10 373 - 407
10. Estarreja AC 27 16 5 1 10 461 - 502
11. CD S. P. Oleiros 26 15 4 3 8 406 - 418
12. F.C. Porto B 26 15 5 1 9 402 - 415
13. CD Xico Andebol 24 16 4 0 12 405 - 432
14. Boavista FC 17 15 1 0 14 360 - 454

FC Gaia

AD Sanjoanense GC Santo Tirso
Arsenal CD São Paio Oleiros

CS Marítimo
AA São Mamede

II DIVISÃO NACIONAL

Resultados - 16.ª Jornada
Estarreja AC Boavista FC

CD São Bernardo CCR Fermentões

1.ª Fase - Zona Norte

12-Mar

F. C. Porto B

CD São Paio Oleiros - Estarreja AC, 21h
Boavista FC - CD São Bernardo

CD Xico Andebol

CCR Fermentões - FC Gaia- 09/04

Próxima Jornada - 12 e 13 de Fevereiro

Classificação
AD Modicus

F. C. Porto B - CD Xico Andebol- 12/02

GC Santo Tirso - Arsenal
CS Marítimo - AD Modicus

AA São Mamede - AD Sanjoanense
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Andebol  O  Por 32-17

CDC Oleiros derrotado 
pelo Arsenal

Avisados pelo empate fora 
do CDC S. Paio de Oleiros 
em Fermentões, a equipa do 
Arsenal vestiu o fato macaco 
e iniciou o jogo com uma de-
fesa dura e aguerrida a roçar 
os limites do permitido com 
a profundidade necessária 
para afastar os atacantes 
forasteiros da linha dos 
seis metros.  Os remates 
terminavam a maioria das 
vezes nas mãos do guarda-
redes por falhas técnicas 
dos atacantes ou por rema-
tes defendidos e através de 

contra-ataques directos a 
diferença do marcador foi 
crescendo para números 
que até podiam ser maiores 
se a eficácia do acto de re-
mate fosse elevada. Com o 
resultado ao intervalo 15-6 
na segunda parte a intensi-
dade do jogo baixou, o Arse-
nal manteve a superioridade 
no jogo mas os atletas do 
CDC S. Paio de Oleiros con-
seguiam ser um pouco mais 
eficazes no ataque num jogo 
em que sofreram 15 golos em 
contra-ataque.
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Andebol - Taça de Portugal: 
CD S. Bernardo, 37 - AC Fafe, 38 

80 minutos de 
incerteza 

O Andebol Clube de Fafe 
segue em frente na Taça de 
Portugal depois ter ido a Avei-
ro eliminar o CD S. Bernardo 
por 38-37, mas houve neces-
sidade de jogar oitenta minu-
tos de jogo, pois foram neces-
sários dois prolongamentos e 
a eliminatória só ficou deci-
dida no último minuto do se-
gundo. Vitória importante pa-
ra os fafenses que estavam a 
precisar de algum moral por-
que se avizinha um período 
complicado no campeonato 
com a entrada na Fase de Ma-
nutenção e descida da 1.a Di-
visão. Foi um jogo difícil mas 
uma vitória justa. 

Apesar do S. Bernardo ter 
estado praticamente todo o 
jogo na frente do marcador 
os fafenses podiam ter evi-
tado os prolongamentos pois 
no último minuto do tempo 
regulamentar colocaram-se 
em vantagem e permitiram o 
empate a quarenta segundos 
do final. Ao intervalo a equi-
pa aveirense vencia por 14-13 
e ao cabo dos 60 minutos re-
gistava-se uma igualdade de 
29-29. 

No final do primeiro pro-
longamento registava-se no-
va igualdade esta de 33-33 e 
no segundo prolongamento 
a equipa de S. Bernardo che-
gou a ganhar uma vantagem 
de dois golos (35-33), nessa 
altura viu um jogador exclu-
ído e o ACF reduziu para 35-
34 por Armando Pinto e che-
gou à igualdade a 35 por Da-
rio Andrade. 

O S. Bernardo ainda se 
conseguiu colocar na frente 
(36-35), com menos um joga-
dor em campo e teve a possi-
bilidade de ganhar vantagem. 
Na segunda parte deste úl-
timo prolongamento. Nuno 
Pimenta repôs a igualdade 
(36-36) e César Gonçalves, 
de livre de sete metros, pas-
sou o ACF para a frente (36-
37). Mesmo na entrada do úl-
timo minuto de jogo os avei-
renses chegaram à igualdade 
(37-37) e depois os fafenses 
conseguiram chegar à vanta-
gem 37-38, através de Nuno 
Pimenta, não permitindo que 
houvesse nova surpresa no 
jogo e evitando os pena Itis. 

João Carlos Lopes 
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Sorteio realiza-se na 
próxima 5.a  feira 

AC Fafe joga 
'quartos' em Março 

O apuramento para os 
quartos-de-final da Taça de 
Portugal coloca o AC Fafe en-
tre as oito equipas que ain-
da aspiram ao titulo na prova. 
Além dos fafenses, há mais 
cinco equipas da 1.° Divisão: 
o FC Porto, Benfica, Sporting, 
AA Avanca e Madeira SAD/ 
Belenenses. 

As restantes duas equi-
pas provêm da 2.° Divisão: o 
CD Marienses e o Boa Hora, 
do fafense Luis Nunes, que  

após eliminar o SC Horta, le-
vou a melhor com o Águas 
Santas (26-24) na ronda an-
terior. 

O sorteio dos 'quartos' re-
aliza-se na próxima 5.° feira, 
11 de fevereiro, estando os 
jogos agendados para 12 de 
março, de acordo com o ca-
lendário da Federação Portu-
guesa de Andebol. 

Ricardo Jorge Castro 

Página 43



A44

Notícias de Fafe   Tiragem: 2000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 14

  Cores: Cor

  Área: 23,80 x 30,60 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 63104884 05-02-2016

"Ganhar ajuda sempre. 
Temos trabalhado e jogado 
bem em grandes momen-
tos. Há adversários que nos 
são superiores e por muito 
bem que façamos as coisas 
corremos o risco de perder. 
Jogávamos com um adver-
sário próximo na classifi-
cação, tínhamos obrigação 
de fazer tudo para vencer e 
uma necessidade absoluta 
de ganhar. 

Cometemos uma sé-
rie de faltas técnicas, de-
mos a bola ao nosso adver-
sário sem razão aparente. 
Os jogadores estavam em-
penhadissimos em tentar 

TREINADOR DO AC FAFE 

fazer as coisas bem-feitas, 
mas há uma falta de discer-
nimento em alguns momen-
tos que não pode aconte-
cer. Dal aquela diferença de 
cinco golos que se verificou. 
Penso que após o timeout 
foi um momento importan-
te e chamando a atenção 
aos jogadores sobre o que 
estamos habituados a fazer 
em termos coletivos, a equi-
pa fez vinte minutos na se-
gunda parte muito bons. Em 
termos ofensivos deixámos 
de cometer erros forçados. 
Creio que a organização que 
demonstrámos a partir dal é 
notória. Tivemos um péssi- 

mo período e voltámos a fa-
lhar imenso na finalização. 
Num jogo equilibrado, isto 
paga-se com uma derrota. 
Felizmente para nós conse-
guimos ganhar o número de 
bolas suficientes para ven-
cer. 

(Sobre a lesão de Diogo 
Brasão): parece que não as-
sumiu a gravidade que ini-
cialmente o nosso fisiotera-
peuta admitia que tivesse. 
No entanto, o médico já re-
feriu que há uma sombra no 
raio x que o deixa preocupa-
do. São precisos mais exa-
mes para confirmar." 

César Gonçalves 
JOGADOR DO AC FAFE 

il• 

"Tínhamos alguns jo-
gos em que perdemos por 
um, outros que empatamos 
e que sentimos que faltou 
um bocadinho para anga-
riar os três pontos. Já no jo-
go com o Sporting da Horta, 
nos Açores, estivemos a ga-
nhar no final e não sei se por 
pressão dos árbitros, se por 
erros nossos, acabámos por 

empatar. No entanto, con-
seguimos três pontos im-
portantes e que fazem com 
que a gente saia da linha 
de água. Tínhamos de en-
trar concentrados, com se-
gurança no jogo, no entanto 
precipitamo-nos como tem 
sido grande parte dasvezes, 
por questão emocional, não 
sei... mas conseguimos, no 

fim, dar a volta, que é o mais 
importante. Foi emocionan-
te, não sei se foi fruto d 
meu trabalho, porque a épo-
ca também não começou da 
melhor maneira porque tive 
uma lesão no joelho. No en-
tanto, estou feliz, a equipa 
esta bem e o que interessa é 
o grupo, acima de tudo." 

José António Silva 

Andebol - 1.a  Divisão Nacional: AC Fafe, 27 - SC Horta, 26 

Recuperação e atitude 
deram triunfo no final 1 

Ricardo Jorge Castro 
desporto@ncticiasdefafe.com  

O Andebol Clube de Fa-
fe voltou às vitórias no cam-
peonato na última quarta-
-feira, ao bater o Sporting 
da Horta, em casa, por 27-
26. A equipa de José Antó-
nio Silva chegou a estar em 
desvantagem de cinco go-
los no decorrer da segun-
da parte, mas conseguiu re-
cuperar, somou o terceiro 
triunfo na prova e saiu dos 
lugares de despromoção, a 
uma jornada do fim da fase 
regular. 

A jogar perante o seu 
público e ante um adversá-
rio direto pelo mesmo ob-
jetivo, o ACF entrou bem e 
a marcar. No entanto, após 
desperdiçar uma oportuni-
dade de ataque, a forma-
ção da casa viu os insulares 
passarem para a frente do 
marcador. Um registo que 
se manteve até aos 15 mi-
nutos, quando Cláudio Mo-
ta fez o 9-8 a favor do Fafe. 

Nos minutos iniciais - e 
tal como em toda a primeira 
meia hora de jogo - o equilí-
brio foi nota dominante. Só 
com o 10-8, apontado por 
Diogo Brasão, é que se viu 
a primeira diferença de dois 
golos no marcador. Com  
uma primeira linha coesa, 
o Fafe não permitiu muitos 
espaços aos açorianos na 
zona central e foi mantendo 
a vantagem, que esmore-
ceu aos 23', com os visitan-
tes a chegarem ao 12-12. 

O final da primeira parte 
não foi fácil para os da casa, 
que viram Diogo Brasão sair 
lesionado aos 27 minutos, 
tendo o SC Horta chegado 
à vantagem de dois golos 
(14-16).0 fafense Nuno Sil-
va defendeu vários remates 
antes do intervalo e, ainda 
que pela margem mínima, 
os de vermelho e branco fo-
ram para o descanso a ven-
cer (15-16). 

O inicio da segunda par-
te foi penoso para os fafen-
ses. Falhas no último pas-
se, defensiva apanhada em 
contrapé e um SC Horta 
eficaz deram vantagem de 
mão cheia aos forasteiros: 
16-21.0 timeout pedido por 
José António Silva, antes do 
21.° golo adversário, surtiu 
efeito com o passar do tem-
po. O ACF manteve a luta 
pelo resultado, Bruno Dias -
que entrara no final da pri-
meira parte para o lugar de 
Marinho - fez varias defe- 

sas importantes e a equi-
pa conseguiu maior aproxi-
mação no marcador aos 50', 
com o 24-25. O bom registo 
defensivo, os remates não 
concretizados pelo Horta e 
a eficácia de César Gonçal-
ves e Dario Andrade - os 
melhores marcadores do 
ACF, com nove e cinco ten-
tos, respetivamente - com-
pletaram a reviravolta aos 
56' (26-25). 

Os minutos finais foram 
de absoluta efervescên-
cia. Tiago Silva, que passou 
pelo Fafe na época passa-
da, viu o vermelho direto. 
Mesmo com mais um, o ACF 
falhou um ataque e um li-
vre de sete metros. O Hor-
ta conseguiu igualar aos 
58:30', repôs o sexto joga-
dor de campo e José Antó-
nio Silva pediu de imediato 
novo timeout para prepa-
rar o último ataque. Numa 
boa jogada coletiva, César 
Gonçalves fez o 27-26 final 
a um minuto do fim, o ACF 
aguentou a derradeira in-
vestida contraria e segurou 
a posse de bola nos últimos 
10 segundos. 

O ACF é 10.° com 29 
pontos e recebe o ABC/ 
UMinho este sábado, na úl-
tima jornada da primeira fa-
se. 

Nu no Silva 
desiludido com 

ëpoca no Sp. Horta 

"Muito má 
comparada com 

as últimas" 

O guardião fafense do 
Sporting da Horta, Nuno 
Silva, admitiu alguns er-
ros da equipa que dita-
ram a perda da vantagem 
na reta final do encontro. 
"Tal e qual como o Fafe 
precisávamos desta vitó-
ria para conseguimos fu-
gir aos últimos lugares de 
despromoção. Entramos 
bem, no início da segunda 
parte conseguimos uma 
boa vantagem, mas com 
alguns ataques precipita-
dos, perdemos bolas que 
não podemos e o Fafe 
aproveitou". Em declara-
ções ao NF, o guardião de 
34 anos fala numa época 
abaixo das últimas que os 
açorianos têm realizado. 
"Temos feito uma época 
muito má comparada com 
as últimas. O ano passado 
ficamos em 5.° lugar, nos 
últimos anos temos fica-
do sempre em 6.°. Este 
ano esta mau". Com a fase 
de manutenção à vista, o 
fafense espera "dar a vol-
ta por cima, porque temos 
de nos manter nesta divi-
são". RJC 

Campeonato Nacional da 1' Divisão 

EQUIPAS J. P 

1. FC Porto 21-63 
2. ABC 21-55 
3. Sporting CP 21-53 
4. SL Benfica 21-53 
5. Madeira SAD 21-48 
6. Águas Santas 21-45 
7. Passos Manuel 21-36 
8. Avanca 21-35 
9. ISMAJ 21-32 
10. AC Fafe 21-29 
11. Sp. Horta 21-28 
12. Belenenses 21-27 

RESULTADOS 

Sporting CP - ISMAI 39-22 
Águas Santas- P. Manuel 28-29 
FC Porto - Avanca 29-23 
Sp. Horta - AC Fafe 26-27 
ABC - SL Benfica 29-27 
Madeira SAD - Belenenses 36-30 

PRÓXIMA JORNADA 

ISMAJ - Águas Santas 
SL Benfica - Sporting CP 

AC Fafe- ABC 
Avanca - Madeira SAD 

Passos Manuel - FC Porto 
Belenenses- Sp. Horta 
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DESPORTO1 
Campeonato Nacional de 
Andebol - la Divisão 

AC Fafe regressou 
às vitórias 

• Pág 14 
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ANDEBOL
ACV COM NOVAS

ETAPAS E DESAFIOS
A equipa sénior feminina do Andebol ACV finalizou a sua
participação na PO10 (Campeonato Nacional de Seniores)
com uma dupla jornada. Apesar da posição algo modesta
na tabela classificativa, destaque para a evolução coletiva
e para a capitã, Mélanie Oliveira, que se sagrou a melhor
goleadora da competição, com 40 golos.
Nos escalões de formação, a equipa de iniciados masculina,
depois da vitória frente ao SVR Benfica, pode ainda chegar
ao topo da classificação do seu grupo seguindo depois
para a competição Taça Hélder Machado.
A equipa feminina, após a vitória caseira frente ao Andebol
Clube de Fafe, tem o grande desafio do jogo de playoff,
em Vila Real, frente à congénere do DAC - Douro Andebol
Clube, no próximo fim de semana. A partida decidirá se
esta formação ACV ruma à fase seguinte do Campeonato
Nacional.
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Quatro vitórias 
em fim de semana 
de jogos 
de andebol
Saldo positivo para as equipas do Póvoa 
Andebol que jogaram no passado fim de 
semana, somando quatro vitórias e duas 
derrotas. Os infantis venceram o Rio Tinto 
por 35-19, os iniciados derrotaram o CPN 
por 31-26, enquanto juniores e seniores 
venceram o Leça por 39-29, e o SVRBen-
fica por 36-32, respetivamente. Menos fe-
lizes foram os escalões de minis e juvenis 
que perderam frente ao Azurara e Porto 
“b”, respetivamente.
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