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AGENDA DIÁRIA
MODALIDADES

FUTEBOL • 40.ª e antepenúltima jornada da Liga de
Honra: UNIÃO DA MADEIRA-MARÍTIMO B, 18h, Está-
dio de Machico, árbitro: Luís Ferreira (Braga). Benfica
B-Porto B, 16h (Benfica TV). Leixões-Sporting B, 17h.
Belenenses-Arouca, 20h (SportTV1). O árbitro madei-
rense MARCO FERREIRA dirige o Naval 1.º de Maio-
Freamunde. • Quartos-de-final da Taça da Madeira
de Seniores: Carvalheiro-Andorinha, 20h45, Chou-
pana. Santacruzense-Camacha, 20h, Eiras. Bairro da
Argentina-Pontassolense, 20h, C.ª de Lobos. Estrela
da Calheta-Marítimo, 20h, Prazeres. • Jogos em
atraso do Camp. Veteranos: 1.º de Maio-Estrela da
Calheta, 20h. Andorinha-Caniçal, 21h. • Treino do
Marítimo, 10h, Santo António. • Treino do Nacional,

16h, Choupana (Fechado).
ANDEBOL • Isabel Góis, Catarina Oliveira, Mónica
Soares (Madeira SAD) e Sara Sousa (Sports da Ma-
deira) na Selecção Nacional de Juniores A feminina,
em estágio por Ansião, até hoje. • Treino da Selecção
Regional Masc. (nascidos em 1996/97), 20h30/22h,
Pav. Salesianos.
CANOAGEM • David Fernandes (Clube Naval do
Funchal) na Taça do Mundo de Velocidade, pela Se-
lecção Nacional, em Szeged, na Hungria, até do-
mingo.
ACTIVIDADES NÁUTICAS • 2.ª Edição da Semana
Náutica da Horácio Bento de Gouveia (Varadouro de
São Lázaro, Quinta Calaça – Naval do Funchal, Esta-

ção de Biologia Marinha do Funchal – Cais do Carvão
e Complexo de Piscinas Olímpicas do Funchal – Ála-
mos), até sexta-feira.
AUTOMOBILISMO • Inscrições para o Rali Porto
Santo Line, até sexta-feira. • Inscrições para o pas-
seio-convívio da Associação dos Amigos da 4L Ma-
deira, até hoje.
BTT • Inscrições para a 2.ª prova do Campeonato
Regional de Down Hill, até amanhã.
TÉNIS • Inscrições para a 2.ª etapa do Circuito Re-
gional CTF Sub-12 e Sub-16, até hoje.
TODO-O-TERRENO • Inscrições para o Passeio In-
clusivo de Jipe, pela AP Deficientes, até dia 17.
CICLISMO • “Giro” de Itália, até dia 26.
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> redacção

O último fim-de-semana foi pre-
enchido com as fases finais de
diversas actividades desportivas,
envolvendo várias dezenas de
alunos da Escola Secundária D.
Maria II – Braga, divididos em
três modalidades: natação, vo-
leibol e andebol. Foi um fim-de-
semana muito produtivo com
vários medalhados e vários alu-
nos apurados para as fases na-
cionais das três modalidades.

Começou com a participação
da equipa de natação do agrupa-
mento de Escolas D. Maria II,
no campeonato regional, na pis-
cina de Águas Santas. Os atletas
estiveram em plano de evidência
ao conseguir duas medalhas de
1.º, cinco de 2.º e cinco de 3.º lu-
gares. De referir que João Lopes
e o Pedro Veiguinha alcançaram
o apuramento directo para os
campeonatos nacionais, a rea-
lizar no final do mês, nas Caldas
da Rainha.

Disputou-se também a fase fi-
nal do campeonato de andebol
INTER-CLDE que envolveu os
distritos de Braga e do Porto. A

prova realizou-se em Braga, nos
pavilhões das escolas secundá-
rias Carlos Amarante e D. Maria
II. No jogo mais importante da

jornada defrontavam-se os dois
primeiros classificados do cam-
peonato, a Escola Sec. da Póvoa
de Lanhoso e a Escola Sec. D.

Maria II. O jogo pautou-se por
um grande equilíbrio, com cons-
tantes alternâncias no comando
do marcador e terminando com a
vitória da Esc. Sec. da Póvoa de
Lanhoso por 19-20 que, contu-
do, não foi suficiente para im-
pedir que a Escola Secundária
D. Maria II se sagrasse campeã
inter-regional norte, já que havia
vencido na deslocação à Póvoa
de Lanhoso por quatro golos de
diferença (17-21).

Também a equipa de Voleibol
feminino da escola D. Maria II
concluiu a 2.ª fase do campeona-
to de desporto escolar de Braga
classificando-se em 2.º lugar,
fazendo parte desta série as es-
colas secundárias de Vila Verde,
Martins Sarmento (Guimarães) e
Henrique Medina (Esposende).
Desta forma, a equipa da escola
qualificou-se para a fase final da
CLDL de Braga onde estarão
presentes as quatro melhores
equipas onde vai tentar o melhor
resultado possível.

D. Maria II brilha no desporto
Com os excelentes resultados alcançados pelas equipas de voleibol feminino, andebol masculino e natação, a Esco-
la Secundária D. Maria II - Braga, teve um fim-de-semana brilhante a nível do desporto escolar.

DR

Andebol masculino da Escola Secundára D. Maria II sagrou-se campeã inter-regional norte

MODALIDADES DESPORTO ESCOLARFIM-DE-SEMANA PLENO DE BONS RESULTADOS
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MODALIDADES>>28
Escola D. Maria II brilha
no Desporto Escolar
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Artística a uma vitória
da permanência

PEDRO ALVES/PHOTOREPORT.IN

Avelino Conceição

ANDEBOL A equipa da Artís-
tica de Avanca foi à “Pérola do
Atlântico”, no último sábado,
vencer (32-26) o vice-campeão
nacional, Madeira SAD, equipa
que surpreendentemente não
conseguiu apurar-se para o
Grupo A da segunda fase do
Nacional da 1.ª Divisão. Com
este resultado, a equipa avan-
canense fica a uma vitória de
garantir a presença na pró-
xima época entre a elite do an-
debol português.

Para este importante triunfo
mui to terá contribuído um es-
pírito ganhador incutido pelo
técnico Luís Santos, que sem-
pre acreditou nestes jogadores,
sendo de realçar que, nesta fase
do campeonato, a Artística ape-
nas por duas vezes. E as vitórias
logo nas primeiras jornadas so-
bre o Belenenses, Madeira SAD
e Fafe, equipas que primeira fa -
se venceram em Avanca, tam -
 bém foram preponderantes pa -
ra o êxito.

No jogo disputado no pas-

sado sábado na Madeira, o des-
taque vai para Tiago Cunha,
que apontou 12 golos, sendo
bem secundado por Nuno Car-
valho, com sete e Diogo Tabua -
da, com cinco. De salientar ain -
da a prestação do guarda-redes
Luís Silva, a par de uma exibi-
ção global da equipa, que tem
no próximo jogo em casa, dian -
te do Xico Andebol, a possibili-
dade de garantir a permanên-
cia, pelo se espera que “casa
cheia” no Pavilhão Adelino Dias
Costa. |

Tiago Cunha festejou por 12
vezes na Madeira
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APD Braga também
se afirma no andebol

EM CADEIRA DE RODAS

A 4.ª concentração de an-
debol em cadeira de rodas, 
organizada pela APD Bra-
ga e Federação de Ande-
bol de Portugal, com apoio 
da Associação de Andebol 
de Braga, disputou-se no 
passado sábado, no Pavi-
lhão Municipal de Ferrei-
ros, em Braga.

As concentrações de an-
debol em cadeira de rodas 
realizam-se no âmbito do 
projeto Andebol4All, da 
FPA. A 4.ª concentração 
nacional foi totalmente do-
minada do ponto de vista 
desportivo pela APD de 
Braga, vencedora nas com-
petições de ACR 4 e ACR 7. 

De folga nesta concentra-
ção ficou a equipa algarvia 
da Parasport. A Associa-
ção de Andebol de Bra-
ga mostrou-se satisfeita 
pela qualidade da orga-
nização e pela superio-
ridade dos minhotos no 
panorama nacional. 

«Tratou-se de uma jor-

nada de muito interesse 
para a modalidade. Espera-
mos que esta concentração 
seja o primeiro de muitos 
outros eventos de cadeira 
de rodas que se venham a 
realizar na área da nossa 
Associação», disse Manuel 
Moreira, presidente da As-
sociação de Braga.

Em simultâneo realizou-
-se uma ação do curso de 
treinadores de grau I, orga-
nizado pela AAB, cujo en-
cerramento coincidiu com 
o evento.

Classificações
 ACR 4: APD Braga, APD 

Paredes, APD Porto e Ass. 
Amigos Rovisco Pais

 ACR 7: APD Braga, APD 
Paredes, APD Porto e Ass. 
Amigos Rovisco Pais.

Equipa de andebol da APD Braga

DR
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AGENDA DIÁRIA
MODALIDADES

FUTEBOL
• 17.ª Jornada do Campeonato
de Veteranos: Santana-União,
20h15, Santana. 14.ª Jornada: 1.º
de Maio-Est. Calheta, 20h, Pa-
lheiro Ferreiro.
• Treino do Marítimo, 10h, Santo
António.
• Treino do Nacional, 16h, Chou-
pana (Aberto). Conf. Imprensa,
15h40.
• Treino do União da Madeira,
16h, Vale Paraíso (Camacha).
Conf. Imprensa, 17h45.
• Treino do Marítimo B, 10h,
Santo António, seguido de Conf.
Imprensa.
• Treino de Observação do Centro
de Formação Sub-14 da Madeira,
19h15, Campo Adelino Rodrigues.
BASQUETEBOL
• Cerca de 150 alunos do Colégio
Lisbonense visitam, 9h/13, CAB-
Madeira, na Nazaré.
ANDEBOL
• Isabel Góis, Catarina Oliveira,
Mónica Soares (Madeira SAD) e
Sara Sousa (Sports da Madeira)
na Selecção Nacional de Juniores
A feminina, em estágio por An-
sião, até amanhã.
ACTIVIDADES NÁUTICAS
• 2.ª Edição da Semana Náutica
da Horácio Bento de Gouveia (Va-
radouro de São Lázaro, Quinta
Calaça – Naval do Funchal, Esta-
ção de Biologia Marinha do Fun-
chal – Cais do Carvão e
Complexo de Piscinas Olímpicas
do Funchal – Álamos), até sexta-
feira.
AUTOMOBILISMO
• Inscrições para o Rali Porto
Santo Line, até sexta-feira.
• Inscrições para o Passeio Ami-
gos 4L Madeira, até amanhã.
TÉNIS
• Inscrições para a 2.ª etapa do
Circuito Regional CTF Sub-12 e
Sub-16, até amanhã.
CICLISMO
• “Giro” de Itália, até dia 26.
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 andebol
Infantis femininos da CPVV e LAAC – Vitória da 

LAAC (26-20) em Valongo do Vouga, em jogo em atraso 
da 1ª jornada do campeonato regional. A LAAC venceu 
ainda o Vacariça por 31-22 e perderam com o Alavarium 
por 28-38. Alinharam: Sara Mergulho, Tatiana Figueire-
do, Maria Luís, Mafalda Mota, Beatriz Valente, Ana Je-
sus, Inês Mesquita, Inês Silva, Nicole Rodrigues, Dara 
Amaral, Bárbara Ferreira e Beatriz Almeida. A CPVV 
venceu entretanto o Vacariça por 26-5.

Juvenis femininos da LAAC – Empate (27-27) com 
o São Bernardo. José Santos fez alinhar: Tatiana Santos, 
Luana Mota, Mariana Marques, Carina Campos, Daniela 
Cruz, Inês Almeida, Mariana Ferreira, Juceleyde Cabral, 
Ema Almeida e Jucelyna Cabral.

Juvenis masculinos do AAC – Derrota (22-33) com o 
CAIC, fora, tendo alinhado: Jorge Ferreira, Ricardo Pato, 
Gabriel Oliveira, Xano Fernandes (1), Nuno Marques 
(1), José Paulos (2), Carlos Almeida (6), Zé Santos (1), 
Bruno Correia, Zé Lima (2), Paulo Bravo (2), Bernardo 
Pires (1), Jorge Pires (3) e Luis Noronha (3). Vitória (21-
19) na receção ao Ílhavo, com golos de Gabriel Oliveira 
(1), Xano Fernandes (5), Zé Paulos (1), Paulo Bravo (3), 
Carlos Almeida (7), Zé Santos (1), Bernardo (1) e Luis 
Noronha (2).

Minis masculinos do AAC – Derrota (7-22) na re-
ceção ao Canelas, tendo alinhado: Francisco Lima (gr), 
Miguel Gaspar (3), Guilherme Marado (2), Luis Pires, 
Henrique Carvalho, António Mendes, Gonçalo Ferreira 
(1), Duarte Fernandes(1)

Iniciados masculinos do AAC – Derrota (18-26) na 
receção ao CAIC, tendo alinhado: Ricardo Pato (gr), José 
Baptista (6), Diogo Guerra (4), Duarte Fernandes (1), 
Gabriel Mendes (1), Zé Lima (2), Bernardo Rodrigues 
(1), Bruno Correia (2) e Gonçalo Matos (1).

Juniores femininos da CPVV – Derrota (20-38) com 
a Juve Lis, descendo para o 3º lugar da classificação: 1º 
Alcanena, 17 pontoa; 2º Juve, 15; 3º CPVV e Cale, 12; 5º 
Mamastars, 10; 6º Almeida Garrett, 6 (todas as equipas 
com 6 jogos).

Juvenis femininos da CPVV – Vitória (32-23) com 
o SF Marinha, para a 2ª fase do nacional, mantendo 2º 
lugar (19p) atrás de Alavarium (21p).

Iniciados femininos da CPVV – Vitória (42-23) na 
receção ao Colégio João de Barros para a 2ª fase do na-
cional, que comanda em parceria com o Alavarium (em-
pataram entre si em Aveiro). Sábado, as valonguense 
recebem o Alavarium (12h).

Juniores masculinos do Pateira – Vitória (30-25) 
com o CAIC para o regional. Domingo joga no Monte 
(17h30).

Juvenis masculinos do Pateira – Derrota (24-26) na 
receção ao SIR 1º de Maio, para o nacional da II divisão. 
Nesta 2ª fase, os fermentelenses são sétimos em 8 equi-
pas, com uma vitória e cinco derrotas. Jogam sábado 
em Santarém com o último, Empregados do Comércio.

Iniciados masculinos do Pateira – Derrota (21-38) 
com o Colégio de Carvalhos, fora, para a segunda fase 
do nacional. Integra o grupo de quintos classificados 
(14p) com Moimenta da Beira e Lamego. Domingo, vai 
a Tarouca, último classificado. Página 16
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Derrota
em Fafe
complica
contas

A derrota na casa do Andebol 
Clube de Fafe deixou o Xico 
Andebol numa posição ainda 

mais desconfortável na tabela classifi-
cativa. Aliás, se o Grupo B terminasse 
hoje, os vimaranenses seriam mesmo 
despromovidos, cenário que poucos 
imaginariam no início da temporada.

No arranque da segunda volta, a 
equipa de Eduardo Rodrigues não foi 
capaz de lidar com o facto de jogar na 
casa do rival, sucumbindo à pressão. O 
Andebol Clube de Fafe esteve pratica-
mente sempre na frente do marcador, 
fruto, essencialmente, de um bom de-
sempenho no ataque. Luís Nunes, Pe-
dro Peneda e Cláudio Mota foram os 
responsáveis por mais de metade dos 
golos dos fafenses, revelando-se adver-
sários muito difíceis de travar.

Xico Andebol está em posição que dá direito à despromoção depois 
de perder na casa do rival Andebol Clube de Fafe. Faltam apenas quatro 
jornadas para acabar o Campeonato.

Ao intervalo, o Xico Andebol já per-
dia por 15-12. No arranque do segundo 
tempo, a equipa vimaranense procurou 
reentrar na discussão do resultado, mas 
rapidamente o Andebol Clube de Fafe 
tratou de garantir uma vantangem que 
se revelou irrecuperável para o Xico An-
debol.

A queda para o 5º lugar resultante da 
derrota em Fafe pode ser revertida já na 
próxima jornada. O Xico Andebol rece-
be o CDE Camões e tem a obrigação de 
vencer o encontro, depois da surpresa 
que constituiu a derrota na primeira 
volta. O AC Fafe e mesmo o Avanca, que 
ainda não garantiu uma posição cómo-
da, têm jogos difíceis, concretamente 
diante do Madeira SAD e Belenenses. 
Tudo pode mudar no sábado.

AC FAFE 30
Miguel Marinho, Armando Pinto (2), Cláudio Mota 
(6), Luís Nunes (9), José Sampaio (4), João Castilho 
(1), Luís Gonçalves, João Santos, Mário Pereira, Luís 
Pereira, Pedro Peneda (7), João Ferreira (1),  Pedro 
Sousa e Nuno Gomes

T: NUNO SANTOS

XICO ANDEBOL
Ricardo Castro, José Fernandes (1),  Daniel San-
tos (4), Tiago Cunha, Gustavo Castro (4), José 
Teixeira (1), Pedro Correia (7), Mário Peixoto (3), 
André Caldas, Sérgio Ribeiro, Luís Sarmento, João 
Gonçalves, Hugo Fernandes, Jaime Barreiros (2) e 
Filipe Magalhães (1)
T: EDUARDO RODRIGUES
LOCAL: Pavilhão Municipal de Fafe
Árbitros: Alberto Alves e Jorge Fernandes

23

   J V E D  Gm-Gs  Dif. P

1 MadeiraSAD 6 4 0 2 170-156 14 36
2 Belenenses 6 4 1 1 199-170 29 34
3 Avanca 6 4 0 2 163-168 -5 30
4 AC Fafe 6 3 0 3 171-154 17 28
5 Xico Andebol 6 1 1 4 158-172 -14 27
6 CDE Camões 6 1 0 5 129-170 -41 20

Belenenses - Avanca 36-27
AC Fafe - Xico Andebol 30-23
CDE Camões - Madeira SAD 21-27

ANDEBOL - 1ª DIV. - GRUPO B

6ª jornada

AC Fafe - Belenenses
Madeira SAD - Avanca
Xico Andebol  - CDE Camões

7ª jornada

CRÓNICA DE
REDACÇÃO

ANDEBOL - 3ª DIVISÃO

Fermentões voltou a perder
O Fermentõs somou nova derrota na 

Fase Final do Campeonato Nacional da 
3ª Divisão, ficando assim mais distante 
dos lugares que dão acesso à subida 
de divisão. Em Leiria, os vimaranenses 
perderam por 34-27 no encerramento 
da primeira volta, quedando-se agora 
pelo 5º lugar.

A equipa orientada por Alexandre 
Meira Sousa alinhou com: Bruno Le-
mos, José Martins (3), Hélder Cunha,  
João Carvalho (2), Rui Carvalho (8), 
Nuno Pinheiro (2), Raúl Nunes, Carlos 
Fernandes  (2), André Ribeiro,  Armando 
Silva (7) e Ricardo Pinto.

Na próxima jornada, esta quarta-fei-
ra, o Fermentões desloca-se ao reduto 
do ACD Monte, adversário teoricamen-
te acessível.

   J V E D  Gm-Gs  Dif. P

1 Sanjoanense 7 6 0 1 189-167 22 19
2 FC Gaia 7 5 0 2 220-203 17 17
3 Salgueiros 08 7 4 1 2 207-185 22 16
4 JUVE 7 4 1 2 191-190 1 16
5 Fermentões 7 4 0 3 194-193 1 15
6 SIR 1º Maio 7 1 1 5 174-191 -17 10
7 ACD Monte 7 1 1 5 165-189 -24 10
8 Batalha AC 7 1 0 6 169-191 -22 9

Salgueiros 08 - ACD Monte 27-18
JUVE - Fermentões 34-27
Batalha AC - Sanjoanense 32-25
FC Gaia - SIR 1º Maio 28-24

ANDEBOL - 3ª DIV. - 2ª FASE

7ª jornada

ACD Monte - Fermentões
Batalha AC - Salgueiros 08
JUVE - SIR 1º Maio
FC Gaia - Sanjoanense

8ª jornada

Jogo com o CDE Camões
é dos mais decisivos
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As fases finais regionais Zona Norte 
do Desporto Escolar reuniram cerca de 
um milhar de atletas em representação 
de meia centena de estabelecimentos 
de ensino público e privado.

Durante dois dias os jovens estudan-
tes disputaram provas nas modalidades 
de andebol, atletismo, actividades rít-
micas expressivas, badminton, boccia, 
ténis de mesa e voleibol. As provas rea-
lizaram-se no Multiusos de Guimarães, 
Pavilhão de Creixomil, Pista de Atletis-
mo Gémeos Castro e Escola Secundária 
de Caldas das Taipas (onde decorreram 
as provas de ARE).

As escolas secundárias Rocha Peixoto 
(1º e 3º lugares) e Águas Santas (2º), do 
Porto, conquistaram os três lugares do 
pódio em Actividades Rítmicas Expres-
sivas. No andebol masculino o 1º lugar 
foi para a E.S. Carlos Amarante, seguida 
pelo Colégio Universal (2º lugar) e pelo 
A.E. de Moimenta da Beira (3º lugar). 

Nas provas por equipas em badmin-
ton (masculinos) sagrou-se campeã a 
E.S. D. Maria II, seguindo-se a E.S. Vilela 
(2º lugar) e a E.S. Rio Tinto (3º lugar). 
Nos individuais masculinos, os dois 
primeiros lugares do pódio foram con-
quistados pela E.S. D. Maria II e a E.S. de 
Vilela obteve o 3º lugar. Nos femininos, 
a E.S. de Lamaçães subiu ao 1º lugar, se-
guindo-se a E.S. de Vilela (2º) e A.E. de 
Freamunde.

O desporto adaptado também mar-
cou presença nos individuais e equipas 
de Boccia. Na Divisão I Individual su-
biram ao pódio a E.S. Maximinos, E.S. 
Serafim Leite e o Agrupamento Escolas 
Cerco. Na mesma divisão (pares) os três 
primeiros classificados foram os CLDE 
de Braga, Porto e Tâmega. Na 2ª Divisão 
(individual) os primeiros classificados 
vestiam as camisolas da E.S. Amares, 
E.S. Nadir Afonso e A.E. de Santa Bár-
bara. Por equipas os três lugares do pó-
dio foram conquistados pelo Porto, Vila 
Real e Douro e Bragança.

Em ténis de mesas (masculinos) apu-
raram-se para as finais nacionais a E.S. 
de Paços, a E.B. 2.3 Mota e a E.B. 2.3 Vila 
Flor. A E.S. Mota lidera o ranking de ju-
venis masculinos, seguida pela E.B. 2.3 
de Lamego e E.S. de Paços.

No voleibol feminino o Colégio do 
Rosário (Porto) conquistou o 1º lugar do 
pódio, seguindo-se a E.S. de Lamaçães 
e a E.S. Latino Coelho. Em masculinos a 
Latino Coelho dominou, seguindo-se a 
E.S. de Amares e a Egas Moniz.

As provas das fases finais regionais 
correspondem a uma competição que 
se insere no projeto de actividades do 
Desporto Escolar em desenvolvimento 
no ano lectivo 2012/2013.

Trata-se de competições subordi-
nadas às orientações do Programa de 
Desporto Escolar, complementadas pe-
los regulamentos e regras oficiais das 
diferentes modalidades e têm como 
principal objectivo apurar o represen-
tante da região Norte para as Fases Fi-
nais Nacionais.

FESTA DESPORTO ESCOLAR

Um milhar 
de atletas 
nas fases finais
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Andebol //  João Silva, treinador da equipa de iniciados do Feirense, em entrevista ao Correio da Feira

“Gosto mesmo é de formar”
É um dos jovens pilares da equipa de treinadores 
de andebol do Feirense. Iniciou-se como aprendiz 
de feiticeiro como adjunto de Manuel Gregório. 
Hoje, num contínuo crescendo na matéria, é um dos 
treinadores de referência no Andebol do Feirense e 
uma referência da selecção regional de Aveiro. 

José Carlos Macedo

A sua estreia não podia ter sido 
mais auspiciosa, com um recorde 
na classificação.
Sim, é verdade. Ao fim de dois 
anos de constante aprendizagem, a 
equipa de Minis da época 2008/09 
foi-me entregue sob a égide da 
formação mas as coisas foram-se 
desenrolando de tal forma que, para 
além de uma óptima campanha nos 
campeonatos regionais de Aveiro, 
conseguimos representar o Feiren-
se no Encontro Nacional de Minis a 
um bom nível e classificarmo-nos no 
5.º lugar. Foi fantástico para estreia 
e muito motivador.

Mas a prestação como treinador 
não se ficou só pelos Minis. Havia 
mais para fazer.
Sim. O clube é jovem na modalida-
de e, na altura, muito mais havia, 
e há, a fazer. Daí que, para além 
de já ajudar no que podia, acabei 
por assumir, no ano seguinte, o 
escalão de infantis por proposta 
da Direcção. Formar continuava 
a ser a meta estabelecida pela 
direcção mas acabaria por ser um 
ano fabuloso.

Como assim, um ano fabuloso?
Os objectivos acabaram por ser 
superados. A equipa passou todas 
as fases com distinção, acabando, 
de uma forma natural, por apurar-se 
para a discussão do título nacional. 
Acabámos num inédito 4.º lugar 
nacional, com os mesmos pontos 
do 3.º.

Depois de mais um sucesso inédi-
to, os infantis continuaram a ser o 
seu escalão. O desafio para 2010/11 
era igual à anterior classificação?
Não. Neste escalão o objectivo 
passa sempre, primeiro, por formar 
e, se as coisas correrem de feição, 
então analisar a possibilidade de 
atingir outros horizontes. Todavia, 
quero sublinhar que nas tempora-
das de 2010/11 (6.º lugar nacional) 
e 2011/12 (7.º lugar nacional) atingi-
mos também as fases finais. Foram 
três anos desportivos muito bons.

Seguiram-se os iniciados, na 
presente época.
Sim, é verdade. Uma vez mais por 
necessidade do clube e em conso-
nância com os objectivos do clube, 
subi mais um degrau em termos de 
escalão e assumi a responsabilida-
de de manter o clube na 1.ª Divisão 
de iniciados. Era um desafio que 
preenchia as minhas expectativas 
como treinador e tudo acabou por 
se conjugar. Aceitei a responsa-
bilidade e a herança do Manuel 
Gregório e estou, assim, na minha 
primeira temporada no escalão. Es-
tou com os meus atletas a disputar 
a terceira fase do campeonato, num 
ano em que o escalão começou 
num formato diferente, iniciando-se 
pela fase regional. Neste momento 
já estamos a competir na segunda 
fase nacional. Estamos em 2.º lugar, 
a dois pontos do líder, com seis vitó-
rias e uma derrota. Estamos no bom 
caminho para atingirmos, de novo, 
uma fase final, em iniciados.

Falou em herança e em nova fase 
final em iniciados...
Sim. Herança porque, na época 
2011/12, os iniciados, então sob 
comando de Manuel Gregório, se 
classificaram em 7.º lugar nacional, 
o que aumenta a minha responsa-
bilidade já que temos um naipe de 
atletas de grande qualidade e capa-
cidade competitiva. Cabe-me a mim 
orientá-los rumo ao objectivo e fazer 
com que as suas capacidades pos-
sam ser recordadas num patamar 

diferente, de destaque. Desta vez, 
foi meta pré-estabelecida pelo co-
ordenador do Andebol, por sua vez 
corroborada pela Direcção, chegar 
à fase final. Estamos por mérito pró-
prio a disputar um lugar de acesso à 
fase final do campeonato nacional 
de iniciados masculinos. 

Os atletas que o acompanham, 
alguns já vêm do seu tempo com 
os minis. É vantajoso?
Sim. Há vantagens recíprocas entre 
mim e os meus atletas. Eu sei quem 
é quem e eles sabem como gosto 
de trabalhar, de descontrair com 
eles também. Por isso é sempre 
vantajoso trabalhar com atletas 
que têm subido de escalão comigo. 
Agora, também aumentou a respon-
sabilidade, a minha capacidade de 
me adaptar às suas novas idades, 
a tudo o que os passou a afectar 
socialmente. O maior desafio passa 

por ensiná-los, motivá-los e mantê-
los focados no Andebol e na impor-
tância que este desporto tem ou 
pode vir a ter, num futuro próximo, 
nas suas vidas

Que outras dificuldades enfrenta 
no actual campeonato?
O nível competitivo está mais alto. 
Há muitas equipas que, após a fase 
dos respectivos regionais, se apetre-
charam com os melhores jogadores 
de equipas que não conseguiram 
ultrapassar as suas fases de apura-
mento e isso faz aumentar a com-
petitividade dos campeonatos. No 
nosso caso, o clube não vai procurar 
ninguém fora de portas. Formamos e 
competimos com os jogadores que 
formamos no dia-a-dia dos treinos e 
nos jogos oficiais. A principal dificul-
dade na competição é, claro, ter que 
enfrentar equipas que mais parecem 
verdadeiras selecções.

João Silva começou 
no Andebol do Fei-
rense de forma aus-
piciosa e, de lá para 
cá, tem coleccionado 
bons resultados para 
o clube

DR
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O Colégio de Gaia recebeu
e venceu o Santa Joana por
29-21, na quinta feira e
passou aos quartos de final
da Taça de Portugal de An-

debol Feminino. 
Hoje, às 15h, as gaienses
jogam no reduto do CS
Madeira a segunda mão do
play-off de apuramento

para o 5º-8º lugar do
Campeonato Nacional e
quarta feira recebem, para
a Taça, o Colégio João Bar-
ros, às 18h30.

ANDEBOL FEM. | TAÇA DE PORTUGAL

Colégio de Gaia nos ´quartos`
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Gaia perde
por um golo
Depois de ter conquistado,
no sábado, uma vitória ca-
seira por 39-32 sobre o
JUVE, o FC Gaia perdeu no
pavilhão do Fermentões
por 30-29 e mantém o ter-
ceiro lugar da tabela da III
Divisão de Andebol. Esta
semana há nova dupla jor-
nada, com a visita do 1º de
Maio, hoje às 21h e do San-
joanense, na quarta, às
18h.

ANDEBOL
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Infantis Masculinos
Estarreja AC 33 x 32 CAI
Conceição

   Este domingo, 21 de Abril de
2013, realizou-se no pavilhão
municipal de Estarreja, o jogo a
contar para a 23ª jornada do
Campeonato Nacional de
Infantis Masculinos. Numa
primeira parte emotiva e muito
disputada, assistiu-se a uma
partida em que as defesas de
ambas as equipas nunca
conseguiram contrariar os
ataques adversários. Optando
pela utilização de uma defesa
Homem a Homem (HxH), nunca
os jovens estarrejenses foram
capazes de impedir o sucesso
das ações ofensivas dos
condeixenses, tendo sido
mesmo obrigados a altera-la
para uma defesa zonal (3x3).
Compensando o desacerto
defensivo, com índices muito
aceitáveis no ataque, foram
capazes de ir para o intervalo a
vencer 17x16. Na segunda
parte, a produção defensiva
revelou ligeiras melhorias,
apesar da mesmas não ser
suficiente para ser considerada
positiva. O equilíbrio e a
incerteza no marcador
mantiveram-se ao longo destes
30 minutos, acabando com a
justa vitória do EAC por um golo
de diferença 33x32.

Iniciados Masculinos
Avanca 29 x 39 Estarreja AC

   Jogo que se previa complicado
para o EAC, que se apresentou
com algumas baixas para este
dérbi. No entanto após os
primeiros minutos de
adaptação, o EAC começou a
apresentar melhor eficácia no
ataque, o que se reflectiu no
resultado (12-18) com que se
atingiu o intervalo. Na 2ª parte,
após uma breve reacção do
Avanca, que reduziu até 3 golos
de diferença, o EAC voltou a
gradualmente distanciar-se no
marcador, gerindo o jogo com
tranquilidade. Nos últimos
minutos, a equipa da casa optou
por uma defesa individual, que
foi muito bem ultrapassada
pelo Estarreja.

Minis Femininas
AC Salreu 37 x 15 ADA Canelas

RRRRResultesultesultesultesultados Esados Esados Esados Esados Estttttarrarrarrarrarreja Aeja Aeja Aeja Aeja AC/C/C/C/C/AAAAAC SalrC SalrC SalrC SalrC Salreueueueueu
   Após um resultado menos
conseguido na jornada anterior
em Vacariça, este fim-de-
semana a Associação Cultural
de Salreu recebeu a equipa
vizinha do Arsenal de Canelas
para realizar o jogo
relativamente à terceira
jornada da fase final onde
apenas a vitória interessava à
equipa de Salreu para continuar
na luta pelo 1º lugar. Com uma
entrada em jogo bastante
concentrada pelas atletas do
Salreu, desde cedo foi possível
alcançar uma vantagem
confortável que iria sendo
dilatada à medida que o jogo ia
decorrendo. Com esta vitória o
AC Salreu continua então na
luta pelo primeiro lugar desta
fase final.

Minis Masculinos
CD S. Bernardo 17 x 17 AC Salreu

   Em jogo a contar para a
primeira jornada da fase final de
Minis Masculinos a Associação
Cultural de Salreu deslocou-se
até Aveiro para defrontar o S.
Bernardo. Um jogo que
demonstrava um enorme
equilíbrio analisando os dois
resultados já ocorridos em jogas
da primeira fase entre as
equipas. Com uma entrada
concentrada por ambas as
equipas o resultado foi-se
mantendo equilibrado
chegando o Salreu a ter uma
vantagem de dois golos (5x7)
ainda na primeira parte mas que
não soube aproveitar “fruto” de
alguma desconcentração a nível
defensivo, levando para o
intervalo um empate a nove
golos. Com o ritmo de jogo a
manter-se inalterado, o
equilíbrio continuou a fazer-se
sentir e apenas a cinco minutos
do fim é que o S. Bernardo
conseguia passar para a frente
do marcador (16x13). Altura
esta, em que o técnico Nuno
Coelho pede um “time-out”
para fazer reagir os seus pupilos.
Com uma vontade e um querer
extraordinário os atletas do
Salreu conseguem empatar o
jogo a 17 golos, trazendo dois
pontos bastante importantes
numa deslocação muito
complicada.

Infantis Femininas
AC Salreu 16 x 46 Espinho “A”

   Em jogo a contar para a
segunda jornada do
campeonato regional de

infantis, a equipa do Salreu
recebeu a robusta equipa da AA
Espinho. Num jogo que se sabia
difícil, a equipa do Salreu fez de
tudo para contrariar a
superioridade da equipa
forasteira, no entanto os
esforços reunidos não foram
suficientes para contrariar o
favoritismo. Apesar da grande
diferença registada no
resultado final, a equipa do
Salreu conseguiu novamente
melhorar os resultados
anteriores contra esta mesma
equipa. O melhoramento dos
resultados é prova de que o
trabalho é sempre
recompensado não deixando
de evidenciar o facto de este
escalão ser composto
maioritariamente por atletas
do escalão inferior. As atletas do
Salreu lutaram até ao fim do
jogo pelo melhor resultado
possível, o que demonstra a
vontade das mesmas em
querer sempre dar o seu
melhor.

Juniores Masculinos
FC Infesta 34 x 29 Estarreja AC

   Em jogo a contar para a quarta
jornada da fase final do
campeonato nacional de
juniores, a equipa do Estarreja
AC deslocou-se até S. Mamede
Infesta tendo em vista os
lugares cimeiros. Adivinhava-se
um jogo muito disputado, com
muita velocidade e dinâmica.
Foi precisamente deste modo
que o jogo se iniciou com as
equipas a anularem-se muito
bem e a manter o resultado
equilibrado até aos 15 minutos.
Altura em que o Estarreja AC
através de um maior acerto
defensivo consegue chegar aos
dois golos de vantagem e,
deixando-se levar no ambiente,
deixa escapar a vantagem
alcançada fazendo o FC Infesta
um parcial de 6x0 e deste modo
o Estarreja vai para o descanso
a perder por quatro golos
(18x14). Na segunda parte o FC
Infesta limitou-se a gerir o
resultado chegando em
algumas partes da partida a uma
vantagem de seis golos que iria
sendo contrariada por
momentos de bom andebol por
parte dos juniores do Estarreja
colocando em várias situações
o resultado por apenas dois
golos. Deste modo o Estarreja
AC chega ao final do encontro
com o resultado a tender para a
equipa local (34-29). O Estarreja

encontra-se na terceira posição
defrontando no próximo
domingo (28/04) o segundo
classificado, Ginásio St. Tirso,
pelas 16:00 no pavilhão
Municipal de Estarreja.

Seniores Masculinos
CALE 35 x 27 Estarreja AC

   Primeira jornada da taça de
encerramento disputada em
Leça. Um jogo mal disputado por
parte dos atletas do Estarreja,
que se mostraram muito pouco
envolvidos na partida durante
os 60 minutos. Nos primeiros
minutos de jogo o Estarreja AC
ainda conseguiu ter alguma
organização ofensiva, falhando
na concretização. Mas com o
decorrer do jogo a organização
foi-se perdendo e as soluções
ficando cada vez mais escassas.
Defensivamente a prestação
dos visitantes foi muito fraca,
uma atitude passiva que foi
provocando uma grande
desvantagem no marcador.
Mérito também para a equipa
da casa, com atletas fortes
fisicamente e com capacidade
para atirar de meia distância.
Algo que a equipa do Estarreja
costuma conseguir anular com
defesas mais arriscadas,
utilizando marcações
individuais, mas neste
encontro não aconteceu. Ao
intervalo o resultado era de
16x12. Na segunda parte a
história do jogo não se alterou,
a equipa do CALE foi
dominando um encontro onde

   

 

pouco se via dos seniores do
Estarreja AC. Com os constantes
erros ofensivos e com as muitas
dificuldades para travar o poder
físico dos homens de Leça a
desvantagem foi aumentando,
atingindo os oito golos de
diferença com os quais se
terminaram a partida. Para a
segunda jornada desta
competição o Estarreja recebe
o AD Amarante. Espera-se que
a concentração e organização da
equipa do Estarreja volte aos
níveis a que acostumaram os
adeptos.

Iniciadas Femininas
AC Salreu 17 x 8 Espinho

   Em jogo antecipado, no
passado sábado, dia 20 de abril,
defrontaram-se as equipas de
iniciadas da Associação Cultural
de Salreu e da Académica de
Espinho. Todas as atletas da casa
demonstraram o seu empenho
e a sua união, conseguindo
assim o domínio do jogo, bem
como uma expressiva vitória de
17 contra oito golos. De realçar
o trabalho atento da árbitra do
encontro que, embora
estivesse sozinha no
desempenho dessa função,
esteve sempre próxima dos
lances e não permitiu quaisquer
excessos por parte das atletas,
tendo tido ainda algumas
atitudes pedagógicas no
decorrer do jogo.

 Nuno Coelho
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Patrícia Rodrigues mereceu a atenção da televisão especializada

Andebol TV dedica reportagem 
a “menina prodígio” do JAC Alcanena

Patrícia Rodrigues, atleta de andebol do Juventude 
Amizade e Convívio de Alcanena (a quem todos ante-
vêem uma carreira de sucesso na modalidade), foi 
alvo de uma reportagem com cerca de 20 minutos 
para o porgrama “Focus ON”, realizado pela Andebol 
TV em colaboração com a Bola TV.

Na reportagem são recolhidos diversos testemu-
nhos. Além da atleta, que fala na primeira pessoa, 
a reportagem conta ainda com a participação dos 
pais e irmão, amigas, colegas de equipa e do seu 
treinador Marco Santos. “A menina prodígio”, como 
é referenciada na reportagem, estreou-se na selecção 
feminina A aos 14 anos e diz que é sua ambição fazer 
carreira profissional no andebol, fora do país.
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CAMPEONATO DISTRITAL DE MINIS MISTOS
cb eNTroNcAmeNTo, 11 – emP. comÉrcIo, 7 
cD TorreS NoVAS, 8 – ArePA, 15 
ArePA, 17 – cb eNTroNcAmeNTo 10 
cD TorreS NoVAS, 17 – AAA, 4 
7.ª Jornada. Pavilhão ESAG (21/4). CDTN: Guilherme Pires e Tomás Tito; 
Rui Pereira, Marco Lopes, João Correia, Tiago Lopes, Daniel Moreira, 
Vasco Silva, Dânia Carreira e João Rodrigues.

Perante uma boa moldura humana, realizou-se mais uma jor-
nada em regime de concentração do campeonato distrital de minis 
misto da Associação de Andebol de Santarém, no passado domingo, 
no pavilhão da Escola Artur Gonçalves. Para lá dos resultados 
desportivos importa realçar a excelente jornada de divulgação do 
andebol. O CDTN está apostado em continuar com o projecto de 
formação e está a apelar às  crianças, rapazes e raparigas, nascidos 
entre 2008 e 200, que compareçam nos treinos, aos sábados, às 11 
horas, no pavilhão da escola Artur Gonçalves. Às terças e quintas 
às 18h30, para jovens nascidos entre 2004 e 2001.

Andebol
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Andebol  Meninas 
do IPL sagram-se
campeãs nacionais

A equipa de andebol feminino do
Instituto Politécnico de Leiria (IPL)
venceu o Campeonato Nacional
Universitário da modalidade, que
decorreu de 16 a 18 de Abril, no
Fundão. A equipa de Leiria venceu
os cinco jogos que realizou, sendo
o decisivo frente à Universidade
do Porto, por 27-23. O IPL
conquista também o direito
desportivo de representar Portugal
no Europeu universitário, a
decorrer de 23 a 30 de Junho, em
Katowice, na Polónia. 
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� O Colégio João de Barros venceu no
sábado, em Meirinhas, o Madeira
SAD (29-23), e ficou a uma vitória de
se apurar para a final da 1.ª Divisão de
andebol  feminino. Agora, a equipa de
Paulo Félix terá duas chances para
vencer as insulares, nos próximos sá-
bado e domingo, no Funchal. “Vamos
lá para resolver a eliminatória no sá-
bado, mas sabemos que será muito
difícil. Elas beneficiam do factor casa,
mas nós normalmente jogamos me-
lhor fora. Vai ser muito equilibra-
do”, prevê o treinador. Quanto à Ju-
ventude do Lis, também apurada
para as meias-finais, perdeu o pri-
meiro jogo, em casa, com o Alavarium
(25-28), pelo que necessitará de ven-
cer as duas partidas em Aveiro para
seguir para a final.

Maria Pereira, do Colégio João
de Barros

A um triunfo da final da 1.ª Divisão

João de Barros faz história
e vence Madeira SAD
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Seniores masculinos – 
Fase acesso à 2.ª Divisão

Sanjoanense  27
ACD Monte  21

Quem entrou melhor 
foi o Monte, com um par-
c ia l  de 0-2,  chegando 
mesmo a terminar a pri-
meira parte com uma 
vantagem de um golo. 
A equipa da Murtosa lutou 
por cada lance como se 
fosse o último, utilizando 
uma defesa agressiva, 
com o objetivo de anular 
a primeira linha da ADS. 
Já os alvinegros demo-
raram algum tempo para 
se adaptar, mas depois 
do início da segunda par-
te controlou o jogo e o 
marcador até ao f inal . 

Iniciados masculinos
Campeonato Regional

Feirense 25
Sanjoanense 31

Jogo emotivo e bem 
disputado, com a Sanjoa-
nense a demonstrar sem-
pre uma atitude competiti-
va e uma entreajuda e es-
pírito de equipa formidável.  
O encontro foi relativa-
mente equilibrado, mas 
a equipa alvinegra este-
ve sempre na frente do 
marcador e ao intervalo 
o resultado era de 9-12, 
favorável á Sanjoanense.  
A meio da segunda parte, 
o Feirense conseguiu re-
cuperar de uma desvan-
tagem de sete golos, mas 
depois de algumas corre-
ções, a Sanjoanenense re-
agiu e voltou distanciar-se 
no marcador. 

Seniores femininos
Campeonato Nacional

Sanjoanense  34
Madalenense  25

A Sanjoanense agarrou o 
jogo desde o início, impondo 
o seu ritmo, controlando a 
defesa e sendo eficaz no 
ataque. Durante o encontro 
o Madalenense alternou com 
vários tipos de defesa, no en-
tanto, face ao pico de forma 
que a Sanjoanense apresenta 
e aos elevados índices de 
motivação, tudo foi em vão.

Iniciados femininos
Campeonato Nacional

Sanjoanense  9
Alavarium  17

Mais um jogo em que o 
resultado não oferece dúvi-
das. A Sanjoanense defrontou 
uma das melhores equipas 
nacionais, no entanto, a jovem 
equipa alvinegra portou-se 
bem e fez um jogo em que 
dignificou o clube e o andebol. 

Minis masculinos

Sanjoanense  18
Monte  10

A Sanjoanense esteve 
em bom nível conseguindo 
bater, sem dificuldades de 
maior, a equipa do Monte.

Minis femininos

Sanjoanense  11
Espinho  16

 
A equipa da Sanjoanense en-
trou algo nervosa, não tendo 
conseguido fazer o seu jogo 
durante a primeira parte. 
Após o intervalo, as alvi-
negras vieram totalmente 

diferentes, jogando melhor 
e conseguindo marcar, mas 
ainda assim não consegui-
ram inverter o resultado.

ANDEbOL
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João de Barros 
com um pé na final

ANDEBOL – O Colégio João de Barros iniciou da melhor 
forma a sua participação nas 1⁄2 finais do play off do Campe-
onato Nacional da 1.ª Divisão (seniores femininos), ao 
vencer, em casa, o Madeira SAD (29-23).

O primeiro jogo – à melhor de três – não poderia ter 
corrido melhor à equipa das Meirinhas (Pombal), que parte 
assim em vantagem para o segundo, a realizar no Funchal, 
28 de Abril, a partir das 12h00. 

Quanto à Juve Lis (Leiria), também jogou em casa, po-
rém, perdeu com o Alavarium (25-28). A “segunda parte” 
desta 1⁄2 final está agendada para Aveiro, dia 28, 15h00.

Joã
o 

Fil
ipe

 M
ati

as/
Ar
qu

ivo
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Callidas, 39 – M.A.R.C.A., 19
Local: Pavilhão Municipal (Vizela)
Árbitros: Carlos Marinho e Fernando Novais
Callidas: Bruno Pereira, Marco Oliveira (1), João Pedro Leite
(8), Tiago Silva (1), Nuno Cunha (17), Ricardo Ribeiro (3) e Rui
Pedrosa (9). Jogaram ainda: Nelson Teixeira, Filipe Duarte,
Vítor Teixeira e Diogo Pereira.
Treinador: Fernando Costa Leite
M.A.R.C.A.: Luís Dias, Miguel Marques (1), Tiago Ribeiro (2),
João Marques, Tiago Baptista (2), Marco Matos (9) e Miguel
Carvalho. Jogaram ainda: Diogo Novais, Ruben Pombo
(1),Tiago Silva (2) e Edgar Gomes (2).
Treinador: Nuno Borges

TEXTO & FOTO: M. SÉRGIO VINAGRE

A FUTURA “ELITE”
DO CALLIDAS

Assistimos, na manhã do
passado domingo, a um belo jogo
de andebol, proporcionado por
duas equipas de infantis: o
Callidas Clube e o M.A.R.C.A.
(Movimento Associativo
Cultura, Recreio e Arte), de Vila
Pouca, Barcelos. A equipa
vizelense, no entanto, revelou
estar muitos “furos” acima da
sua congénere, com os pequenos
atletas do Callidas a darem um
autêntico festival de andebol,
com grande destaque para Nuno
Cunha (na foto), autor de 17
golos: velocidade, bom
entendimento de passe e
recepção de bola (em todo o
encontro, contei apenas quatro
perdas de bola!) e clarividência e
eficácia na hora do remate. A
continuar assim, se o popular
clube vizelense continuar a
enquadrar estas crianças - que já
vêm dos “Minis” -,
acompanhando a sua evolução
nos escalões seguintes, surgirá
daqui, por certo, uma equipa
sénior de elite. O aspecto menos
conseguido da equipa vizelense
terá sido, neste jogo, o
posicionamento defensivo, com
alguma desatenção, que
dificultou as marcações, o que
permitiu aos visitantes alguns
golos evitáveis.

O primeiro golo,
curiosamente, pertenceu à
valorosa equipa barcelense, este
ano a competir, pela primeira
vez, na modalidade. Mas o
Callidas rapidamente empatou e
passou para a frente do marcador
(6-3 aos 5’); o marcador
continuou a subir até aos 10-6
(15’), para acabar nos 19-10, aos
25’, quando se chegou ao
intervalo.

Para a segunda parte, os

pupilos do Callidas continuaram
na mesma cadência, sem tirarem
o “pé do acelerador”. Aos 30’, já
venciam por 25-11, e a dez
minutos do final (40’), o
resultado estava em 29-17.
Seguiram mais dez golos para o
Callidas e apenas dois para os
visitantes, acabando o jogo com
39-19 para a equipa da casa.

Com este resultado, os
infantis do Callidas estão ao lado
do ABC de Braga, no primeiro
lugar, equipa com a qual a equipa
vizelense registou a única derrota
até agora, na primeira volta, na
casa deles. Seguem-se o
Fermentões e o Fafe, mas a
equipa vizelense não terá
dificuldades, pelo que tivemos
oportunidade de apreciar, em
apurar-se para a fase final para
apuramento do campeão nacional
do escalão, pois passam os dois
primeiros classificados.

A palavra dos treinadores
Fernando Costa Leite:

“Foi mais um jogo em que
mostrámos o nosso valor, sendo
certo que a equipa vale muito
mais do vimos hoje. A qualidade
do jogo perde-se com equipas
mais fáceis. Em Fermentões,
contra uma equipa forte,
ganhámos 21-18. Aí sim, foi um
jogo intenso, em que toda a gente
marcou como devia ser. Estamos
a lutar para sermos apurados
para a fase nacional.”

Nuno Borges: “A nossa
equipa é toda constituída por
miúdos do primeiro ano deste
escalão, incluindo ainda alguns
‘minis”. Neste encontro, notou-
se, claramente, que o Callidas é
muito superior, acabando por im-
por um ritmo de jogo elevado que
não conseguimos acompanhar.”

Andebol – Distrital de Infantis

Nuno Cunha brilhou na manhã de domingo ao marcar 17 golos
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