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> Depois da despedida da Taça Challenge as atenções do ABC centram-se no campeonato.
QUARTA-FEIRA HÁ JOGO COM O ÁGUAS SANTAS

ABC

Recuperar energias para
as competições internas
Terminou a aventura europeia do ABC, depois da eliminação da Taça Challenge diante do
Radnicki (Sérvia). A equipa está de volta a casa e começa já hoje a preparar o jogo de
quarta-feira com o Águas Santas, a contar para o campeonato.
> paulo machado

O afastamento do ABC da Taça
Challenge logo na primeira ronda dificilmente será digerido,
tendo em linha de conta o comportamento prejudicial da equipa de arbitragem. Mas, agora, as
atenções centram-se por completo nas provas internas.
Na quarta-feira a equipa orientada por Jorge Rito volta a entrar
em campo, no Pavilhão Flávio
Sá Leite, para defrontar o Águas
Santas, em jogo do campeonato.
O objectivo passa por vencer, e
“colar-se” ao FC Porto na liderança. E, também, apagar o jogo
do último sábado. “Independentemente do que aconteceu, foi
mau de mais, o ABC entra em
todos os jogos para ganhar. É

DR

Luís Teles garante: “ABC entra sempre para ganhar”

assim que vai fazer com o Águas
Santas, mesmo que tivesse passado a eliminatória”, referiu
Luís Teles.
O presidente do ABC equaciona, ainda, a possibilidade de
analisar o jogo da Sérvia. “O que
se passou não foi nada inédito, é
já usual acontecer estas arbitragens em jogos europeus. Mas
vamos estudar a possibilidade de
fazer uma exposição, analisar o
vídeo do jogo, embora sabemos
que isso será para ficar na gaveta”, apontou o dirigente do clube
bracarense. Luís Teles explicou
ainda que a realização dos dois
jogos fora “é sempre um risco”
mas no caso do ABC “calculado” por causa da situação financeira, pois fica mais económico.

ANDEBOL

Ricardo Costa
com mazelas
O pivot José Ricardo Costa saiu
lesionado no jogo com o
Radnicki, aliás não entrou em
campo nos últimos minutos de
jogo, a contas com uma luxação num dedo, e abriu espaço
à estreia de João Rodrigues.
No entanto, o atleta do ABC
está em condições de dar o seu
contributo à equipa no próximo
jogo com o Águas Santas.

Luís Teles reeleito
hoje presidente
Luís Teles será reeleito esta
noite como presidente da SAD
do ABC para um mandato de
mais três anos, tendo em conta
que encabeça a única lista que
se apresenta a sufrágio na
assembleia eleitoral agendada
para esta segunda-feira.
“Parece que só existe uma lista,
mas ficaria contente que se
houvesse mais pessoas
interessadas em assumir os
destinos do ABC porque o
clube precisa de todos e tem
mais vitórias do que derrotas”.
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Taça EHF

Madeira SAD vence
O Madeira SAD venceu a formação austríaca do Bregenz
por 31-30, em jogo referente à primeira “mão” da terceira eliminatória da Taça EHF em andebol, disputado
no Funchal. A equipa portuguesa esteve a vencer os
campeões austríacos por cinco golos (15-10), decorridos
20 minutos, mas foi incapaz de segurar a reacção do
Bregenz, que conseguiu chegar ao intervalo em igualdade (16-16). O Bregenz entrou melhor na segunda parte,
construiu uma vantagem de dois golos, que o Madeira
SAD anulou e inverteu à passagem do minuto 36, com
um parcial de 6-2 em cinco minutos. Daí para a frente,
acentuou-se o equilíbrio e os últimos minutos foram
muito emotivos, com o Madeira SAD a desperdiçar, já
nos segundos finais, a possibilidade de viajar para a
Áustria com uma vantagem de dois golos.
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Andebol: Taça Challenge

Sporting perde mas garante
presença nos oitavos-de-final
O Sporting assegurou ontem a presença nos oitavos-de-final da Taça Challenge de andebol, ao afastar a
equipa ucraniana do HC Polytechik pela diferença de um
golo, em Donetsk, na Ucrânia. A formação portuguesa,
detentora do troféu, derrotou sábado o HC Polytechik
no jogo da primeira “mão”, por 26-21, e perdeu ontem
no da segunda por 30-26, pelo que acabou por levar a
melhor apenas por um golo (52-51). Pedro Solha, com
12 golos, foi o jogador mais concretizador dos “leões”,
que ficaram cedo privados de Bosko Bjelanovic, aos
34 minutos, devido a acção disciplinar, dado ter sido
excluído após três suspensões.
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jogo da primeira “mão”, por
26-21, e perdeu ontem no da
segunda por 30-26, pelo que
acabou por levar a melhor
apenas por um golo (52-51).
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0 Andebol. Em jogo da 8.ª
jornada do nacional de
juniores, o Marítimo perdeu
ontem com o Espinho por 3935. Ao intervalo os verderubros perdiam por 20-15. Na
segunda metade conseguiram
equilibrar o jogo mas não
anular a vantagem entretanto
conseguida pelo adversário.
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Andebol - Primeira mão da terceira eliminatória da Taça EHF

Madeira SAD verga
campeão austríaco
Em jogo referente à primeira mão da terceira
eliminatória da Taça EHF o Madeira SAD
venceu ontem no Funchal a forte formação do
Bregenz, por 31-30, numa partida muito equilibrada, entre duas formações que queriam
vencer. Acabou por ser mais feliz, e justificar
plenamente a vitória, a formação de Paulo
Fidalgo.
Textos: Carlos Jorge • Foto: Duarte Gomes

Madeira SAD

31-30

Bregenz

Pavilhão do Funchal
Árbitros: Tomo Vodopivec e Robert Krasna (Eslovénia)
Madeira SAD: Telmo Ferreira, Luís Carvalho, Gustavo Castro, Gonçalo Vieira (4), Mário Costa, João Mendes (5), Leandro Nunes (1), Mauro Aveiro, Albano Lopes (2), Miguel Ferraz
(8), Nuno Silva (2), José Coelho (2), Daniel Santos (7) e Luís
Marques
Treinador: Paulo Fidalgo
Bregenz: Goran Aleksic, Christhoper Winkler, Lucas Mayer
(5), Vedran Banic (4), Philip Gunther, Mario Jelenic (2), Marjan Klopcic, Fabian Posch (10), Julian Rauch (1), Bjorn Tyrner
(5), Markus Wagesreiter (2) e Gernot Watzl (1)
Treinador: Miroslav Radoijicic
Resultado ao intervalo: 16-16

A Madeira SAD sai na frente na discussão da eliminatória, mas falta ainda o desafio na Áustria.

A

marcador. A jogar melhor, o Madeira SAD chegou às cinco bolas de vantagem, 16-11 e aqui,
talvez deslumbrada pelo resultado, a equipa baixou o rendimento cometeu alguns erros e
permitiu que o adversário fosse para o intervalo com uma igualdade a 16 bolas. No segundo
tempo o equilíbrio voltou, com excepção da parte inicial, e a equipa madeirense esteve sempre
na frente do marcador, conseguindo controlá-lo de forma favorável de modo a terminar o jogo
com uma preciosa vitória embora por um diferença mínima, mas o mais importante foi mesmo
a vitória. Nota bastante positiva para o treinador Paulo Fidalgo, que acabou por surpreender
o treinador adversário pelo sistema defensivo utilizado . Por aquilo que passou entro de campo
os insulares venceram com todo o mérito num jogo onde a equipa valeu pelo seu todo. 7

Pelo historial destes austríacos que
são sete vezes consecutivas campeões
do seu país e que nos últimos quatro anos têm
presença assídua na Liga dos Campeões
ninguém pensava que este resultado pudesse
acontecer, mas é dentro de campo que se
tiram todas as ilações como viria a acontecer
até porque não há vencedores antecipados. O
Madeira SAD jogou de igual para igual e só
por duas vezes é que não esteve na frente do

PUB
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Andebol: Campeonato Nacional da II Divisão

Vitória volta a perder por um ponto

Os setubalenses foram alcançados no terceiro lugar da Zona Sul depois da derrota no pavilhão do Passos
Manuel por 32-31.
Os vitorianos perderam anteontem com o Passos Manuel por 32-31 em jogo da nona jornada da fase regular da Zona
Sul, realizado no terreno do adversário em virtude de uma troca e ordem motivada pelo facto do «Antoine Velge»
estar ocupado com o Jantar do Centenário. É a segunda derrota sucessiva do «sete» liderado por Dolgov e novamente
por um ponto de diferença. Com este desaire, os vitorianos foram alcançados no terceiro lugar pelo AC Sismaria e
pelo Passos Manuel, ficando também só a um ponto dos sexto e sétimo classificados e, olhando para cima, já a três
pontos do CDE Camões.
9.ª JORNADA: Paço D’Arcos, 29-Ginásio do Sul, 31; AC Sismaria, 26-Alto do Moinho, 16; Juventude de Lis, 17-CDE
Camões, 18; Passos Manuel, 32-Vitória, 31; Marítimo-Almada (desconhecido até à hora de fecho desta edição).
1.º MARÍTIMO, 24 pontos (sem averbamento desta jornada); 2.º CDE Camões, 22; 3.º Vitória, 19; 4.º AC Sismaria, 19;
5.º Passos Manuel, 19; 6.º Alto do Moinho, 18; 7.º Ginásio do Sul, 18; 8.º Paço D’Arcos, 15; 9.º Juventude de Lis, 11;
10.º Almada, 11 (não averbado o desfecho desta ronda).
Na próxima jornada, sábado, muda a «volta» e o Vitória recebe o Marítimo pelas 17.00 horas.
TAÇA: Quanto à Taça de Portugal, os vitorianos jogam dia 1 de Dezembro no pavilhão do AC Sismaria, seu colega na
II Divisão, e o vencedor deste encontro já tem o destino traçado: vai jogar à ilha açoriana do Faial para defrontar o
Sporting da Horta, da I Divisão, dia 8 de Dezembro.
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Prémios "Rugidos de Leão"

Hoje há festa na Batalha com a entrega dos prémios "Rugidos de Leão" a várias personalidades do
universo leonino.
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Andebol

Fim-de-semana no Alto do Moinho
DR

No fim-de-semana que agora finda as equipas de andebol dos diversos escalões etários do
Alto do Moinho estiveram em acção e o resultado foi de seis jogos - cinco vitórias.
No Sábado jogaram os Infantis, os iniciados
e os seniores. Todos ganharam os respectivos
jogos. No Domingo jogaram os Juniores, os
juvenis e novamente os Infantis. Apenas os juvenis perderam
No Sábado os seniores receberam o Juve Lis.
O Alto do Moinho era francamente favorito já

que o Juve Lis ocupa a última posição da tabela
classificativa com apenas uma vitória.
Fazendo jus ao seu favoritismo, cedo o Alto do
Moinho se adiantou no marcador. Ao intervalo
ganhava por 12-6. No final o resultado foi bastante desnivelado, com 25-16 a favor dos anfitriões reflectindo o que se passou durante o jogo.
A um jogo do final da primeira volta, o Alto
do Moinho o 4º lugar da classificação geral,
mantendo intactas as suas aspirações à passagem à fase final.
Os juniores jogaram no Domingo em casa,
tendo conquistado mais uma vitória. É a quarta
em quatro jogos e o Alto do Moinho assume-se
como o principal candidato à passagem à segunda fase. Desta vez ganhou ao Torrense por
27-24. Esteve sempre na frente do marcador e a
vitória nunca esteve em dúvida. Ao intervalo já
ganhava por 16-10.
Os juvenis, deslocaram-se a Santiago do Cacém. Foi a única equipa que perdeu apesar de
ter vendido cara a derrota. Bateu-se bem, mas
não deu para ganhar. O resultado ficou em 2218 para os anfitriões.

Os iniciados estão de parabéns. Finalmente conseguiram uma vitória após uma série de
sucessivas derrotas. Esperemos que esta vitória,
com os Olhanenses por 25-18, que foi inteiramente merecida, seja o início da sua recuperação.
Os jogadores têm valor, a equipa técnica está a
trabalhar bem e, provavelmente, tem faltado um
pouco mais de confiança para conseguir os objectivos. Como este resultado demonstra, o Alto
do Moinho tem potencial para sair da posição
incómoda que ocupa na tabela classificativa.
Os infantis tiveram jornada dupla e alcançaram também uma dupla vitória. No Sábado
deslocaram-se ao Quinta Nova tendo conquistado um resultado muito desnivelado. Ganharam por 24-4. No Domingo deslocaram-se a
Sines. Também levaram de vencida a equipa
local por 18-11.
Neste escalão o Alto do Moinho passou incólume a Primeira Fase que agora terminou.
Apenas obteve um empate. Vai disputar a fase
seguinte com a maior das confianças.
José Torres
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Andebol

Modalidade
com todos os escalões em actividade
Realizaram-se seis partidas dos diversos escalões, das equipas de Andebol do IFC Torrense, no
fim-de-semana de 13 e 14 de Novembro 2010.
Os Infantis tiveram jornada dupla, defrontaram no Sábado, fora, o Vulcanense de Alcochete, partida que venceram por 22-32, e no
Domingo, receberam o Juventude AC, no Pavilhão da Torre da Marinha, jogo que encerra
a 1ª fase do campeonato daquele escalão. Os

Iniciados, jogaram em casa, no sábado, com o
CCP Serpa, 30-33 foi o resultado final a favor
da equipa alentejana.
Os juvenis, jogaram também em casa, no
Domingo, com o Vitória FC, partida referente a 10ª Jornada do Campeonato Nacional da 2ª Divisão.
A equipa de Juniores foi ao Centro Cultural
e Recreativo do Alto do Moinho, no Domingo,

defrontar a sua congénere, 27-24 foi o resultado
final que favoreceu a equipa da casa. Finalmente uma referência para os Seniores que tiveram
uma deslocação a Ilha de Santa Maria, onde defrontaram o CD Marienses, no Pavilhão Municipal de Vila do Porto, 28-21 foi o resultado
final a favor da equipa Açoriana.
Fonte: IFCT
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Ruca, o domesticador de leõezinhos
Os Caixeiros organizaram, no passado sábado, um
encontro que envolveu as
suas equipas de minis e as
do Sporting Clube de Portugal. Oportunidade única,
portanto, para os amantes
da modalidade em Santarém constatarem in loco os

métodos de trabalho utilizados ao nível da formação
nos grandes emblemas nacionais.
O clube da casa apresentou duas equipas (com a
aplaudida estreia de algumas meninas), contra três
oriundas da capital, e, na-

turalmente, ouviram-se com
maior fulgor os rugidos leoninos. Ainda assim, apesar
do domínio do Sporting em
grande parte dos encontros,
os Caixeiros encontraram
no pequeno Ruca um destro domador… de leõezinhos.

No que concerne aos mais
crescidos, poucos motivos
para sorrir: os infantis baquearam em casa diante dos
20 Km de Almeirim (1825), enquanto os juvenis, já
com João Sousa a chefiar as
operações, prosseguiram o
percurso penoso que tem

marcado a sua participação
no Nacional da 2ª Divisão:
o União e Progresso, apesar da réplica escalabitana,
triunfou por claros 36-27 e
escreveu direito por linhas… tortas, não tivesse o
encontro sido disputado em
Azeitão… SF
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Andebol

Xico: 2ª vitória
Carlos Gomes
carlosgomes@noticiasdeguimaraes.com

A equipa do Xico Andebol,
depois de ter perdido na 4ª feira
no pavilhão do Sporting, em jogo
a contar para a 10ª jornada, venceu no passado sábado o
S.Bernardo, cumprindo assim a
sua “obrigação” de vencer em
casa uma das equipas do “seu”
campeonato. Com esta vitória a
equipa de Guimarães subiu ao
10º lugar, deixando assim a zona
de descida. Mas, vamos por partes.
Como atrás dissemos realizou-se na 4ª feira da passada semana a 10ª jornada do Andebol
1, jornada essa em que o Xico
Andebol não conseguiu (naturalmente) evitar a derrota na sua
deslocação ao pavilhão do “milionário” Sporting. No entanto, a
equipa teve um comportamento digno sendo derrotada por
números (20-15) perfeitamente
razoáveis, num jogo em que a
escassa concretização de golos foi
a nota dominante.
Nessa mesma jornada são de
destacar as vitórias do Águas
Santas frente ao Sp. da Horta,
que qualificou automaticamente a equipa da Maia para a
Supertaça e ainda a escassez da
vitória do ABC no terreno do
S.Bernardo. Nos restantes jogos
Benfica, F.C. Porto e Madeira
SAD venceram com naturalida-

de Belenenses, MB/Colégio 7
Fontes e Ac. S.Mamede, respectivamente.
Na jornada deste fim-de-semana deu-se, então, a já referida
vitória do Xico Andebol frente
ao S.Bernardo. Esta era uma vitória “obrigatória” por os
aveirenses serem uma das equipas que, tal como o Xico, lutam
pela manutenção. O Xico venceu e venceu bem. No entanto,
não se pense que se tratou de
uma vitória fácil. Na verdade, o
último lugar ocupado pelo
S.Bernardo é enganador. De facto, a equipa aveirense tem uma
excelente equipa, embora muito jovem, a quem falta apenas
ter um guarda-redes ao nível da
equipa. Se isso acontecesse, seguramente que estariam noutra
posição. Aliás, para ilustrar aquilo que atrás afirmamos, bastará
atentar para o facto de, nas 11

jornadas já disputadas, o
S.Bernardo ter perdido em casa
pela diferença mínima com F.C.
Porto, Sp. da Horta e ABC…
Nos restantes jogos da jornada final da 1ª volta da prova é
de destacar a vitória folgada do
Sporting no pavilhão do Benfica,
resultado que, conjugado com a
derrota sofrida pelo Sp. da Horta
na recepção ao F.C. Porto (e por
números inesperados), permitiu
aos leões o apuramento inextremis para a Supertaça a realizar no próximo mês de Janeiro
em Portimão. Ainda de realçar as
dificuldades sentidas pelo ABC
na recepção à Ac. S.Mamede.
Nos restantes jogos vitórias normais de Belenenses e Madeira
SAD sobre MB/Colégio 7 Fontes e Águas Santas.
A 12ª jornada reparte-se por
3 dias, fruto dos compromissos
europeus de várias equipas (tal

como vai acontecer ao Xico na
próxima semana). Assim, esta 4ª
feira devem ter-se realizado as
partidas Sporting vs S.Bernardo
e Madeira SAD vs F.C. Porto.
Amanhã, sábado, jogam-se 3
partidas: Xico vs Ac. S.Mamede,
MB/Colégio 7 Fontes vs Benfica
e Sp. Horta vs Belenenses. Finalmente na próxima 4ª feira
joga-se o ABC vs Águas Santas.
O Xico vai ter mais um jogo
do “seu” campeonato ao receber
a Académica de S.Mamede, equipa que derrotou (26-22) os
vimaranenses na 1ª jornada da
prova e que o precede na classificação. Não vai ser um jogo fácil
dado que a equipa matosinhense
tem dado boa conta de si, é muito combativa e aguerrida e luta
sempre até ao fim dos jogos. Mas,
o Xico tem todas as condições
para conseguir chegar à vitória.
Precisará “apenas” de estar ao seu

Xico Andebol – 27 # S.Bernardo – 23

XICO ANDEBOL – Ricardo Castro (Paulo Sampaio, Ivo Silva),
João Silva (1), Diogo Oliveira,
César Gonçalves (5), Pedro Barbosa, Marino Machado, Tiago Silva (6), Isac Pinto, Sérgio Ribeiro
(1), Tiago Heber (7), Pedro Correia
(1) e Daniel Costa (6).
Treinador: NUNO SANTOS
S. BERNARDO – Hugo Terra
(Emanuel Borges), Sérgio Rola,
João Vilar, Carlos Oliveira (1), Dann
Garcia, João Pinto (5), Bernardo
Portas, Augusto Pereira (1), Pedro
Maia (10), André Marques (1), Hugo
Silva (2) e Gonçalo Carvalho (1).
Treinador: RICARDO TAVARES
Ao intervalo: 16 – 14

O jogo do passado sábado
era fundamental para a equipa
de Nuno Santos. E, o facto de
defrontar o “lanterna vermelha” em nada fazia prever facilidades dado que a equipa de
Aveiro tem dado excelente réplica à maioria dos seus adversários e, naturalmente, tinha
expectativas de conseguir um
resultado positivo. Para além da
dificuldade natural do jogo, o
treinador vimaranense via-se
ainda a braços com a impossibilidade de utilizar qualquer um
dos seus pontas esquerdos (José
Eduardo Sampaio e Jorge

Rodrigues), ambos por lesão, e
ter ainda Pedro Correia limitado fisicamente por lesão contraída frente ao Sporting na 4ª
feira anterior.
Apesar das dificuldades a
equipa vimaranense acabou por
produzir uma boa exibição e foi
um justo vencedor de um jogo
que, não sendo um primor em
termos técnicos, foi bastante
emotivo, até pelo facto de finalmente o pavilhão ter estado
bastante bem composto de público (fruto da proximidade horária do jogo de futebol Vitória
– Braga) o que é sempre importante para dar “ambiente” às
partidas.
Nos 1ºs minutos do jogo o
equilíbrio foi a nota dominante, situação que se manteve até
aos 20 minutos (9-9). A partir
daí o Xico conseguiu uma ligeira vantagem e chegou ao intervalo a vencer por 2 golos (1614).
Na 2ª parte a equipa de
Guimarães esteve sempre por
cima no marcador, com vantagens que oscilavam entre os
2-4 golos, chegando mesmo
a ser de 6, e acabou por vencer justamente por uma dife-

rença de 4 golos.
Do ponto de vista individual o destaque vai por inteiro
para o guarda-redes Paulo
Sampaio que “fechou” autenticamente a baliza, tendo realizado 15 defesas com a excelente
eficácia global de 52%, o que
lhe permitiu ser oficialmente
nomeado para o “7 da jornada”.

deslocar ao terreno do Arsenal
de Canelas (Estarreja). Sendo um
jogo difícil, não é impossível.
Como tal esperamos que possam
trazer para Guimarães os 3 pontos da vitória.
No nacional de Juniores o
Xico Andebol deu um “ar da sua
graça” ao bater, de forma clara, o
favorito Belenenses. A equipa
vimaranense, que ocupa agora o
9º lugar, mas a escassos 3 pontos
do 5º, tem feito um campeonato irregular, intercalando muito
boas com muito más exibições.
Esperamos que esta vitória frente a um dos grandes favoritos da
prova tenha sido o início de uma
recuperação tão possível, quanto necessária.
Este domingo a equipa de
Artur Fernandes tem mais uma
“prova de fogo” ao ter que se
deslocar a Anreade (Resende)
para defrontar o F.C. Porto, equipa que este ano resolveu obrigar
os seus adversários a um esforço
extra, ao terem que se deslocar a
terras durienses, fruto de um
protocolo estabelecido com a
autarquia local que, em troco de
receber todos os jogos dos
Juniores, paga um estágio de um
dia em cada jogo à equipa
portista. Naturalmente que o
F.C. Porto é o claro favorito à
vitória no jogo. No entanto, esperamos que os jovens
vimaranenses se “revoltem”
contra esta “vantagem logística”
da equipa portista e “atirem às
malvas” os favoritismos. Pelo
nosso lado, nós acreditamos que
é possível. Vamos a isso?... !

Taça de Portugal

Vitória clara

Jogo no Pavilhão do DFH
Árbitros: Flávio Carvalho / João
Malhado (Leiria)

nível normal e, seguramente,
conseguirá ascender ao 9º lugar.
No entanto, o favoritismo tem
que ser provado nos 40x20…
Dos restantes jogos destacamos os confrontos Madeira SAD
vs F.C. Porto, ABC vs Águas
Santas e Sp. Horta vs Belenenses
que nos parecem ser aqueles
onde os favoritismos serão repartidos.
No nacional da 3ª divisão o
Fermentões não conseguiu evitar mais uma derrota. No entanto, desta vez foi uma derrota
que, de algum modo, poderá ser
considerada como moralizadora. Na verdade, os pupilos de
Marco Guimarães, depois de na
semana anterior terem sido copiosamente derrotados em casa
pelo “frágil” Feirense, foram no
passado sábado até Ílhavo e, apesar de só terem podido apresentar 9 atletas (???), conseguiu ser
derrotada pela margem mínima
frente à única equipa que conta
por vitórias os jogos disputados.
Entretanto, o Fermentões
viu o Conselho de Disciplina
atribuir-lhe os 3 pontos da vitória no jogo frente ao Feirense,
pelo facto de esta equipa ter feito utilização indevida de atletas
no jogo realizado há 15 dias.
Com estes 3 pontos, e apesar da
derrota do passado sábado, a
equipa vimaranense ascendeu
ao 4º lugar, estando agora a 5
pontos do 1º.
Este sábado a equipa
fermentoense volta a jogar fora,
de novo num jogo de elevado
grau de dificuldade, já que se vai

Xico sem sorte no sorteio
Ainda individualmente destacamos as exibições de Daniel
Costa, que finalmente deu uma
amostra do porquê da sua
contratação e ainda dos laterais
Tiago Heber e Tiago Silva.
A arbitragem, a cargo da jovem dupla leiriense passou despercebida no jogo. E, quando
assim é… muito bem.

Realizou-se na passada 3ª feira o sorteio dos 1/8 de final da
Taça de Portugal, fase da prova em que entram pela 1ª vez as
equipas do Andebol 1.
O Xico não teve sorte no sorteio, já que lhe calhou ter que se
deslocar ao Pavilhão da Luz, para defrontar o Benfica. Os jogos
realizam-se no próximo dia 8 de Dezembro.
Eis o resultado completo do sorteio:
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Xico: 2º vitória
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ANDEBOL
Seniores masc.
Sanjoanense 17
Boavista 28
Sanjoanense: Tiago Sousa, André Ribeiro, António
Brandão, Pedro Neto, Leandro Leite, Eduardo Sousa,
Tiago Ribeiro, Daniel Valente, Alexandre Tavares, Fábio
Silva, Eduardo Carneiro,
Daniel Xavier.
Treinador: José Fonseca.
Este era um jogo esperado com grande expectativa já que colocava frente
a frente duas equipas com
ambição nesta competição. O Boavista apostado
na subida, enquanto que a
Sanjoanense acredita que
terá uma palavra a dizer.
Os alvinegros entraram
mal no jogo e nos 15 minutos iniciais praticamente
não existiu e, só depois de
marcar o primeiro golo deu
mostras de conseguir nivelar o resultado. Contudo, a
Sanjoanense foi fortemente
penalizada acabando por
sair derrotada, apesar de
nunca ter baixado os braços.

Juniores masc.
Avanca 36
Sanjoanense 33
Sanjoanense: Marco Sousa,
André Ribeiro, Fábio Gonçalves, João Oliveira, Pedro
Peixoto, Eduardo Carneiro,
Emanuel Silva, Valter Braga.
Ricardo Silva, Xavier Costa,
Flávio Almeida, Pedro Reis,
Sérgio Paiva.
Jogo equilibrado com
o resultado a permanecer
uma incerteza até aos instantes finais da partida. A
Sanjoanense entrou no jogo
de forma irrepreensível e
impiedosa no ataque, no
entanto, com o decorrer
da partida foi quebrando o
rendimento. Situação que o
Avanca aproveitou para ganhar algum ascendente no
encontro, acabando mesmo
por passar para a frente
do marcador. A partir daí a
Sanjoanense teve de correr
atrás do prejuízo.

Treinador: Luis Ferreira.
Um jogo que parecia
fácil acabou por se tornar
complicado para a Sanjoanense que começou por
estar em desvantagem
tanto no resultado como
no número de atletas. No
entanto, lentamente as alvinegras foram reduzindo a
desvantagem e ao intervalo
já lideravam o marcador
(13-12). Na segunda parte a Sanjoanense entrou
determinada e com as jogadoras menos nervosas
conseguiu que a vantagem
se dilatasse.

Juvenis fem.

Campeonato Nacional

Espinho 31
Sanjoanense 41
Sanjoanense: Catarina
Araújo, Eva Silva, Patrícia
Silva, Inês Machado, Rita
Neves, Carolina Silva, Adriana Vieira, Ana Ribeiro, Rita
Teixeira, Maria Leite, Rita
Martins.
Treinador: Filipe Ferreira.
Com ambas as equipas
já apuradas para a segunda fase, neste encontro
apenas estava em disputa
o primeiro lugar do grupo.
Perante isto, a Sanjoanense entrou mais desinibida,
pois bastava-lhe controlar
o encontro, o que veio a
acontecer, chegando ao
intervalo a vencer por 2013. No segundo tempo, as
alvinegras limitaram-se a
controlar o resultado, assegurando assim o primeiro
lugar do grupo somando
apenas vitórias.

Iniciados fem.

Campeonato Nacional

Maistars 27
Sanjoanense 24
Sanjoanense: Ana Horta, Joana Ferreira, Rita Teixeira,
Inês Tavares, Rita Mendes,
Bárbara Silva, Maria Leite,
Verónica Pinho, Ana Ribeiro,
Francisca Duarte, Joana
Pereira, Rita Neves, Raquel

Vieira, Fabiana Santos.
Treinador: Hélder Vieira.
A Sanjoanense entrou
no jogo de forma rápida
impondo um ritmo elevado
ao encontro, chegando com
facilidade a um parcial de
5-1. A partir daí, a equipa
da Maia foi equilibrando
o marcador, chegando a
estar a apenas um golo
de desvantagem, mas ao
intervalo as alvinegras já
haviam reposto a diferença
(13-16). A segunda parte
foi totalmente diferente.
Além da reação lógica do
Maiastars a Sanjoanense
viu-se ainda prejudica por
alguns erros da arbitragem,
acabando por sair derrotada da partida.

AGENDA
Infantis femininos
Nacional 1ª Divisão
Sanjoanense-Pateira
Dia 20, às 11h00,
Pavilhão Travessas
Juvenis femininos
Nacional 1ª Divisão
Sanjoanense-Lamego
Dia 20, às, 12h30,
Pavilhão Travessas
Iniciados masculinos
Nacional 1ª Divisão
Sanjoanense-Ág. Santas
Dia 20, às 15h00,
Pavilhão Travessas
Juniores masculinos
Nacional 2ª Divisão
Sanjoanense-Estarreja
Dia 20, às 18h00,
Estarreja
Seniores masculinos
Acesso 3ª Div. Nacional
CP Natação-Sanjoanense
Dia 20, às 16h00,
Ermesinde
Juvenis masculinos
Nacional 2ª Divisão
Sanjoanense-Canelas
Dia 21, às 17h00,
Pavilhão Travessas
Iniciados femininos
Nacional 1ª Divisão
Sanjoanense-S. Félix
Dia 21, às 12h00,
S. Félix

Juniores fem.

Campeonato Nacional

Sanjoanense 31
Ol. Frades 23
Sanjoanense: Daniela Almeida, Ana Mateus, Patrícia
Silva, Ana Ferreira, Maria
João, Carolina Silva, Joana
Pinho, Mariana Silva, Viviana
Afonso, Adriana Vieira e
Inês Machado.		
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ANDEBOL | ALBICASTRENSE 30 – SAMORA CORREIA 33

A(in)DA não foi desta
Após uma
primeira parte
onde a ADA
parecia conseguir
chegar à vitória, a
equipa deitou tudo
a perder na etapa
complementar
Pedro Sobral

Oito jornadas após o início do
campeonato da 3ª Divisão,
zona centro, a Associação
Desportiva Albicastrense continua sem conhecer o sabor da
vitória.
Sábado passado na
recepção à equipa do Núcleo
de andebol de Samora Correia,
os azuis e brancos chegaram a
dar a ideia durante os
primeiros trinta minutos, de
poder conquistar o primeiro
triunfo da época, contudo as
enormes fragilidades em
termos defensivos, deitaram
tudo a perder durante o
período complementar.
Se em condições normais
marcar 30 golos podia e
deveria ser um indicador
suficiente para alcançar o
triunfo, ao consentir 33 golos a
formação azul e branca deitou
por terra essa possibilidade.
No decorrer da primeira
parte a ADA conseguiu exibir
alguns indicadores interessantes, principalmente na
pressão defensiva que lhe
permitiu sofrer apenas 12
golos.
Em termos ofensivos e
apesar de algumas falhas na

Nas contas finais desta partida, a vitória dos visitantes acaba por ser justa
finalização, a equipa de
Castelo Branco esteve melhor
do que em partidas anteriores,
situação que lhe permitiu
ganhar algum ascendente
sobre o conjunto Ribatejano.
Uma exibição que mesmo
longe de ser brilhante fez com
que a formação da casa,
chega-se ao final do primeiro
período com uma vantagem
(13-12) mínima mas preciosa
no marcador.

Outra vez a falta
de frescura física
No decorrer da segunda parte,
a ADA voltou a sentir na pele
as dificuldades de encontros
anteriores, onde a falta de
frescura física acabou por
passar uma factura elevada
aos pupilos de José Curto.
Demonstrando maior
disponibilidade atlética, os
visitantes subiram o ritmo do
jogo e começaram a criar um
desgaste entre os atletas da

casa.
Com os minutos a passar, o
Samora Correia foi ampliando
progressivamente a sua
vantagem, que chegou a ser de
cinco golos, alcançado os
minutos finais com uma
margem confortável que a
ADA tentou mas não foi capaz
de contornar.
Destaque em várias fases
do jogo para o excesso de
individualismo no emblema
de Castelo Branco, com os
atletas da casa a tentarem
fazer sozinhos aquilo que em
alguns casos poderia e deveria
ser resolvido pelo colectivo.

Melhor
finalizador
Entre os melhores marcadores,
Luís Gama com seis golos
voltou a ser o melhor finalizador da ADA, bem acompanhado por Hélder Lamela autor de cinco tentos e
ainda por Jonatas Valente,

Filipe Pereira e Bruno Paiva
que apontaram quatro golos
cada. Mesmo assim números
que ficaram curtos para a
eficácia dos homens de
Samora Correia, onde Nuno
Dias com os 10 golos
apontados, acabou por ser o
melhor marcador da partida,
bem acompanhado por Marco
Alves com sete remates
certeiros.
Nas contas finais desta
partida, a vitória dos visitantes
acaba por ser justa, perante
uma ADA que apesar de a
espaços ter demonstrado
algumas melhorias, vai ainda
ter que crescer muito para
alcançar a tão desejada
primeira vitória da temporada.
Uma palavra final para a
dupla de árbitros de Portalegre
que realizou um trabalho
positivo e sem influência no
resultado. Na próxima jornada
a Albicastrense desloca-se a
Tondela.
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ANDEBOL FEMININO

Casa do Benfica aposta cada vez
mais na formação
As juvenis da Casa do Benfica
de Castelo Branco receberam
na última jornada a formação
do Fuas Roupinho da Nazaré,
alcançando uma vitória (27-6)
por uma margem categórica e
que deixa perceber a diferença
que existe entre as duas equipas. Olhando para os números
é fácil concluir que se tratou
de um jogo sem história que
possibilitou a utilização de
todas as jogadoras.
Por sua vez as Iniciadas
jogaram domingo contra o SIR
1ª de Maio da Marinha Grande,
sofrendo uma derrota (25-19).
Um resultado para o qual
foi determinante uma série de
erros cometidos nos últimos

muito complicada, mas que
poderá servir para o
desenvolvimento do nível
competitivo das jovens atletas
de Castelo Branco

Nova treinadora para as
Minis/Bambis

As juvenis da Casa do Benfica de Castelo Branco
dez minutos da partida e que
acabaram por custar este
desaire.
No próximo fim-desemana as Infantis e Juvenis

defrontam as Campeãs
Nacionais nos respectivos
escalões, as Juvenis jogam em
Alcanena e as Infantis em casa.
Trata-se de uma jornada

Arrancou no passado fim
de semana o trabalho no
Departamento de Andebol
para o escalão de Bambis e
que vai estar a cargo de
Sandra Magriço. Esta técnica
que tem um percurso no
andebol (Clube Desportivo de
Almeirim) reside desde à 12
anos em Castelo Branco e
Junta-se agora na captação da
Casa do Benfica.
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andebol

Aguedenses marcaram na abertura
dos Jogos do Mediterrâneo
Portugal entrou a ganhar na competição, com seis golos de Mónica Soares (CPVV)
e um de Maria Coelho (CPVV) e Soraia Fernandes (LAAC)
A selecção nacional de juniores B
(juvenis) femininos venceu a Grécia,
por 33-17, entrando da melhor maneira nos sextos Jogos do Mediterrâneo, que decorrem até sábado em
Polce (Croácia).
Esta segunda-feira, para a 1ª jornada, Portugal venceu os três períodos do jogo, somando cinco pontos, o máximo permitido por jogo.
Jogaram e marcaram: Catarina Oliveira, Isabel Góis e Sofia João (GR),
Josiane Costa (9), Mónica Soares
(6), Neuza Valente (3), Ana Gante,
Maria Coelho (1), Mariana Faleiro
(1), Mariana Lopes (4), Sofia Mota
(1), Patrícia Rodrigues (4), Ana
Henriques, Vanessa Oliveira (2),

Maria Coelho, Mónica Soares e Soraia Fernandes

Sara Gonçalves (1) e Soraia
Fernandes (1).
Para a 2ª jornada, Portugal venceu
a Itália por 33-23, voltando a vencer
os três períodos do jogo.
Após defrontar a Turquia, Portugal joga esta quarta-feira, às 20 horas, o derradeiro jogo da primeira fase
da competição, precisamente contra
a equipa da casa, a Croácia.
São 10 as selecções femininas que
participam na prova, divididas em
dois grupos: Croácia, Turquia, Grécia,
Portugal e Itália no Grupo A; e
Espanha, Eslovénia, Tunísia, Bósnia
e Montenegro no Grupo B. Os jogos a eliminar e as finais disputamse de quinta a sábado.
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ANDEBOL
LAAC, CPVV e Pateira
na selecção distrital de infantis
Fabiana Lima, Daniela Cruz, Luana Mota, Mariana
Marques e Tatiana Santos (LAAC), Inês Alves, Inês Chaves,
Nádia Gonçalves, Tânia Veiga, Filipa Silva e Ana Gomes
(Valongo Vouga) e Bruna Ferreira, Laura Silva, Ana Cruz e
Inês Cruz (CD Pateira) estão entre as 41 atletas do distrito
convocadas para o treino da selecção regional de infantis
femininos.
O treino realizou-se no sábado, no Pavilhão das Travessas, em São João da Madeira.
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S. PAIO OLEIROS PERDE

Feirense derrota
o IC Madalenense
Foi a segunda vitória
consecutiva na 3.ª
Divisão Nacional
A recepção ao IC Madalenense
de VN Gaia não foi fácil. No final,
26-20 para os blues. Não foi um
jogo fabuloso na Lavandeira. O
adversário, na primeira parte,
esteve sempre a vencer, ainda que
tangencialmente. Duas formações
diferentes, mas com um andebol
prático, feirenses e gaienses
proporcionaram alguns lances de
excelente qualidade, com o
guarda-redes forasteiro a destacarse na primeira parte. Ao intervalo,
11-11 era o ‘score’ que apontava
para uma segunda parte um pouco
melhor. A formação de Pedro
Magalhães, sem Manuel Gregório,
suspenso, melhorou e começou a
controlar o marcador. Ganhou
alguma vantagem e soube guardála até ao apito final onde chegou
na frente com toda a justiça. Luís
Castro, que rendeu Carlos Frescata
no segundo tempo, fez defesas de
grande recorte e Rui Gonçalves
esteve em destaque a marcar.
Quanto ao CDC S. Paio de
Oleiros, e apesar da boa réplica,
não venceu em Fafe, frente a um
adversário candidato à subida ao
principal escalão Nacional. No final,
36-30 para os da casa.

Camadas Jovens Feirense
O campeonato nacional da 1.ª
divisão de iniciados está a correr
bem aos fogaceiros. Estão no 4.º
lugar com os mesmos pontos do
3.º, o Xico Andebol.
A jogar em casa, a formação
comandada por Manuel Gregório
foi orientada frente ao ABC de
Braga por Daniel Martins devido à
suspensão do primeiro. Os azuis e
brancos entraram em campo com
vontade de vencer e com um adversário de peso pela frente, assumiram o jogo e aplicaram-lhe um
andebol forte, não dando qualquer
hipótese de recuperação ao visitante que nada pôde fazer para
impedir a derrota no final dos 60
minutos da partida que foi de 3319.
Boa resposta de todos os atletas dentro das quatro linhas e uma
vitória forte e folgada que permitiu aos fogaceiros ultrapassar os
minhotos na tabela classificativa,
dividindo agora o 3.º lugar com o
Xico Andebol, formação com
quem empatou na 1.ª jornada. Na
próxima jornada fecha a primeira
volta no Porto, frente ao Padroense.
Noutro contexto, já é conhecido o calendário da competição
de Minis. Na primeira jornada, o
Feirense recebe o Sporting de Espinho, no próximo dia 27 de Novembro.
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Terras da Feira
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Região de Císter
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andebol

Juvenis do Ext. Dom Fuas
vencem “derby” em Alcobaça
Os juvenis do Ext. Dom Fuas Roupinho entraram com o pé direito no campeonato nacional
na 2ª Divisão, ao vencerem o “derby” frente
ao Cister por esclarecedores 22-31.
A eficácia defensiva dos jovens orientados
por Rui Lucas foi preponderante para o triunfo
e fez-se sentir desde o início do encontro, com
destaque para Gonçalo Miguel, a aproveitar
bem a sua estatura para impedir quase todos os ataques pela zona central dos atletas
alcobacenses.
Enquanto a equipa da Nazaré defendia com
eficácia pelo meio, atacava ainda melhor pelas
pontas, o que permitiu ao conjunto do Externato chegar ao intervalo com cinco golos de
vantagem (9-14).
Mas foi na segunda metade que o jogo ganhou contornos típicos de um “derby”. Os jovens
nazarenos deixaram-se levar pelas emoções e
vários atletas acabaram por ser penalizados com
dois minutos de exclusão, chegando o Ext. Dom
Fuas a actuar com apenas três atletas de campo
durante alguns minutos do encontro.

22 31
Cister SA Ext. Dom Fuas

João Ferreira
Gustavo Bilhastre
Francisco Menezes
João Santos
Henrique Rosa
Filipe Menezes
Jorge Mendrico
Jogaram ainda: Tomé Afonso,
Bernardo Santos, Manuel Fróis
Treinador:Rui Medeiros

Ian Almeida
Emanuel Almeida
Valter Gomes
Miguel Silva
Diogo Ferreira
Pedro Piló
Tiago Taveira
Jogaram ainda: Élio Simões,
Hugo Pimpão, Ricardo Simões,
Gonçalo Miguel
Treinador: Rui Lucas

Pavilhão: Escola D. Pedro I, Alcobaça
Árbitro: Ruben Freire
Ao intervalo: 9-14
Marcadores: Francisco Menezes (7), Filipe Menezes (5), Gustavo Bilhastre
(5), João Santos (3), Bernardo Santos (1), Manuel Fróis (1); Miguel Silva (8),
Emanuel Almeida (5), Diogo Ferreira (5), Pedro Piló (5), Valter Gomes (4),
Gonçalo Miguel (2), Ricardo Simões (1), Tiago Taveira (1)
Disciplina/amarelo: Francisco Menezes (12’), Henrique Rosa (18’); Emanuel
Almeida (31’), Diogo Ferreira (33’)
Exclusões (2'): Filipe Menezes, Manuel Fróis, Gustavo Bilhastre; Diogo
Ferreira, Emanuel Almeida, Valter Gomes, Gonçalo Miguel
Vermelhos: Henrique Rosa (43’)

Até ao final do encontro, os nazarenos mantiveram a superioridade, como reconheceu o
treinador do Cister, Rui Medeiros. “Entrámos
mal e depois tentamos dar a volta ao marcador
mas já não foi possível”. Visivelmente satisfeito
estava Rui Lucas, que preferiu realçar o facto de
a sua equipa ter “anulado uma ou duas peças
essenciais de conjunto de Alcobaça”, o que se
revelou “essencial para a vitória”. Na próxima
jornada, o Ext. Dom Fuas folga enquanto o
Cister desloca-se ao terreno do Caldas.
Ainda no mesmo escalão, mas em femininos,
as atletas de Alcobaça derrotaram o SIR 1º de
Maio pela margem mínima (25-24) e somaram
a segunda vitória em casa da temporada, enquanto o conjunto nazareno sofreu um pesado
desaire em casa frente ao Alcanena (11-60).
Em iniciados femininos, o Ext. Dom Fuas
venceu, na 1ª jornada, na Batalha (14-21), enquanto no sector masculino, o Cister recebeu
e venceu a Académica de Coimbra (38-9) e
lidera a prova.
texto/foto

LUCIANO LARROSSA

atletas do Cister reagiram na 2ª parte, mas não evitaram o desaire desaire
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Opinião Pública
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Andebol da Didáxis com
fim-de-semana positivo
Os dois escalões de andebol feminino da Didáxis
venceram e convenceram
no
último
fim-desemana. As infantis deslocaram-se a Viana do
Castelo para defrontarem
as Raposinhas e venceram
por 2-27. Esta equipa
conta por vitórias todos os
jogos disputados e encontra-se em 1º lugar, zona 1,
do campeonato nacional

de infantis.
As iniciadas receberam e bateram a AD Godim pors 25-9. Finda esta
jornada, a Didáxis encontra-se no 4º lugar do campeonato de iniciados femininos da 2ª divisão, no
entanto tem menos dois
jogos disputados que as
equipas que estão colocadas nos lugares cimeiros.
Na próxima jornada,

no dia 7 de Novembro, as
iniciadas deslocam-se a
Moimenta da Beira para
jogar contra a equipa local. As infantis vão cumprir a sua folga. De realçar
que seis atletas infantis da
Didáxis vão participar no
treino da Selecção de talentos que se realiza no
dia 9 de Novembro no Pavilhão de Urgeses, em Guimarães.
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