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Andebol

Benfica e Águas
Santas decidem
hoje quem fica
com a Supertaça
a O Benﬁca e o Águas Santas vão
encontrar-se esta tarde (17h00) na
ﬁnal da Supertaça, em Portimão.
Tudo porque os “encarnados” bateram o FC Porto na última jornada da
fase de grupos (32-26) e asseguraram
a presença no jogo decisivo. Os “dragões” ﬁcam, assim, impossibilitados
de renovar o título.
Entrou melhor o Benﬁca no jogo,
chegando a dispor de uma vantagem
de 4-0 no marcador. E os “encarnados” souberam manter-se por cima
durante toda a partida: no segundo
tempo, chegaram aos 21-12 e depois
limitaram-se a gerir o resultado até
ﬁnal para arrecadar o triunfo.
Mas foi o Águas Santas o primeiro grande vencedor do dia, apesar
de ontem nem sequer ter jogado. A
vitória do ABC por quatro golos (ou
por três, dependendo depois da diferença de golos) era a única coisa que
poderia afastar a equipa maiata da
liderança do Grupo B, mas o clube
minhoto acabou por perder no último segundo com o Madeira SAD.
Gonçalo Vieira foi o autor do golo que
colocou o resultado ﬁnal em 24-23.
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Andebol Feminino

Iniciadas da Didáxis
vencem Moimenta da Beira
No passado domingo, as Iniciadas da Didáxis receberam e venceram o Moimenta da Beira, primeiro
classificado do grupo, por 30-16. Actualmente a Didáxis
encontra-se no 2.º lugar do grupo, a 3 pontos do segundo classificado, que é a equipa do AC Lamego.
No próximo domingo a Didáxis desloca-se ao reduto
do Oliveira de Frades para realizar a penúltima jornada
do campeonato.
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Supertaça: ABC empata com Águas Santas

Serviços mínimos mantêm viva a esperança
DR

 José Eduardo

ve-se até final da primeira parte, mas a nove golos.

(Em Portimão)
O ABC de Braga empatou,
ontem, a 16 golos (16-16) frente ao Águas Santas, em encontro da segunda jornada do Grupo B da Supertaça de andebol
que está a decorrer no Arena
de Portimão e adiou para hoje
a possibilidade de marcar presença na final.
Num jogo pobre, e com um
número de golos invulgar, as
duas equipas equivaleram-se
muito em termos defensivos,
como estiveram quase iguais
no ataque, onde cada uma delas se fartou de desperdiçar golos. De resto, este nem se pode
considerar um daqueles jogos
em que as defesas se superiorizaram aos ataques... foi mesmo um verdadeiro desperdício
de oportunidades para cada
um dos lados.
Assim, e porque o Águas
Santas tinha ganho, quarta-feira, ao Madeira SAD (28-25),
ao ABC não resta outra alternativa que não seja vencer
hoje o conjunto madeirense
por mais de três golos, para
assim marcar presença na final da competição, a disputar amanhã.
Apesar de moralizados pela
vitória frente ao Madeira SAD
(28-25) e, mais que isso, a forte recuperação conseguida na
segunda parte desse jogo, o

Arena de Portimão
Árbitros: Daniel Martins e Roberto

Martins

Segunda parte
ainda pior

Luís Bogas ensaia mais um ataque do ABC

Águas Santas cedo se viu em
desvantagem frente a um ABC
que, naturalmente, surgiu mais
fresco no jogo.
De facto, com uma entrada
de leão, nada fazia prever as
dificuldades que o ABC viveria ao longo da partida. Com
três golos de rajada, a equipa de Jorge Rito parecia determinada a fazer um passeio
no Arena de Portimão, tanto
mais que o Águas Santas não
havia meio de encontrar caminho para a baliza de Humberto Gomes.
Só que na baliza dos maiatos manda um bracarense, António Campos, e se a equipa
não marcava, pelo menos não
sofria mais golos, dada a sua
boa exibição.

A defender bem, o ABC não
dava hipóteses ao adversário
que esteve dez minutos sem
marcar, mas também não conseguia ampliar a vantagem.
Porém, num ápice, as coisas
mudaram de figura e em 30 segundos os maiatos reduziram
para 3-2, invertendo completamente a “ordem do jogo”.
E porque agora “dava” Águas
Santas, o ABC sofreria o golo
do empate aos 13 minutos,
por Pedro Cruz, isto depois de
nove minutos sem marcar. De
resto, a equipa de Rito teve,
aos 14 minutos, a oportunidade de voltar aos golos, mas
Rui Lourenço desperdiçou um
livre de sete metros. Valeu, aos
15 minutos, um contra-ataque
de Fábio Antunes para que o

ABC fizesse o 4-3.
Mas este era um jogo de
muito poucos golos pelo que
aos 16 minutos se registava
uma igualdade (4-4). Depois
o Águas Santas atirou ao poste e os bracarenses acabaram
por marcar dois golos e fazer o 6-4. Reagiram os maiatos com o 6-5, mas de novo a
equipa de Jorge Rito apareceu
com dois golos, aumentando a
vantagem para três, com Carlos Matos, em contra-ataque,
a fazer o 8-5.
Só que aqui a equipa como
que hibernou e aos 28 minutos
o Águas Santas voltou a repor
a igualdade (8-8), até porque
o ABC esteve vários minutos
sem marcar.
De resto, o empate mante-

Uma tarde em que o ABC...
foi Braga
O jogo foi presenciado, essencialmente, por crianças das
diversas instituições de ensino da região. Ora, onde esteve o
ABC, o marketing foi bem feito e, nas bancadas, o que mais
se ouvia era “Braga, Braga”, com o clube a tornar-se assim no
grande embaixador da cidade e região.

MVP da partida

António Campos
repetiu o triunfo
O guarda-redes bracarense ao serviço do Águas Santas,
António Campos (Tozé), voltou a ser eleito o melhor jogador
do encontro, repetindo o que tinha acontecido no dia anterior,
frente ao Madeira SAD.

Árbitros de Braga
Para além do ABC, a Associação de Andebol de Braga está
representada no Arena Portimão por uma dupla de árbitros
formada por César Carvalho (Guimarães) e Daniel Freitas (Braga).
Os dois estiveram no jogo inicial da prova.

Mas este era, seguramente,
um jogo diferente e se na primeira parte se marcaram 18
golos, na segunda apenas se
conseguiram 14, tal foi o desperdício das duas equipas.
O Águas Santas adiantou-se pela primeira vez na frente do marcador (10-9), mas a
vantagem pouco durou uma
vez que Bogas e Rolo acabaram por marcar e colocaram
os bracarenses de novo em
vantagem.
Depois, e tal como tinha
acontecido na primeira parte
com António Campos, agora
era a vez de Humberto Gomes brilhar na baliza academista, adiando por várias vezes o golo, só que as segundas bolas eram sempre para
os maiatos.
A falta de eficácia continuava notória nas duas equipas.
Porém, aos 45 minutos, e depois de uma bola na trave
da sua baliza, o ABC voltou a
disparar, fazendo o 14-11. Porém, quando se pensava que
o ABC, mais fresco fisicamente, partisse para a vitória, surgiu o contrário, com a equipa
a permitir a reacção do adversário e aos 51 minutos o jogo

ABC

16

Humberto Gomes; José Rolo (1),
Fábio Antunes (2), João Rodrigues,
Tiago Pereira (3), Miguel Pereira,
Rui Lourenço (3), Jaime Barreiros,
Carlos Matos (1), José Ricardo Costa
(2), Hugo Rosário, Álvaro Rodrigues
(1) e Luís Bogas (3).
Treinador: Jorge Rito

Águas Santas 16
António Campos; André Monteiro,
Jorge Carvalho (3), Jorge Sousa (1),
Joel Rodrigues, Pedro Cruz (7), Nuno
Pimenta (1), Bruno Moreira, Eduardo
Salgado, Alexandre Teixeira, Vasco
Nogueira, Juan Couto, Eduardo
Ferreira e Marco Sousa (4).
Treinador: Jorge Borges
Marcha do marcador: 10’ (3-0); 20’
(6-4); 30’ (9-9); 40’ ( 12-11); 50’ (15-12)
e 60’ (16-16).

ficou relançado com o 15-14,
e mais ficou aos 54 minutos
quando o Águas Santas fez
o 15-15.
Foi então a vez de Jorge Rito
pedir o “time out” e, depois
disso, Tiago Pereira ainda fez
o 16-15. Só que o Águas Santas voltou a empatar a partida (16-16) e, nos últimos instantes viu o seu guarda-redes, António Campos, evitar
o golo que daria o triunfo aos
academistas.
Resta agora saber como
vai o ABC apresentar-se no
jogo de hoje, frente ao Madeira SAD, para saber se consegue ou não marcar presença na final.

No Águas Santas

Alguns ex-academistas
em campo
A começar pelo Águas Santas, desde logo a presença do
guarda-redes António Campos na baliza chama a atenção dos
bracarenses. Nascido e criado na cidade, e depois de vários anos
ao serviço do ABC, António Campos (Tozé) passou por vários
clubes do top do andebol nacional, marcando agora a diferença
na baliza do Águas Santas, clube onde de resto pontificam ainda Eduardo Salgado e Eduardo Ferreira, ou o treinador Jorge
Borges, ex-técnico da equipa de juniores do ABC.

Grupo A

Benfica derrotou Sporting
e discute passagem com Porto
No Grupo A, o Benfica venceu ontem o Sporting, por 22-19
e vai discutir hoje o primeiro lugar com o FC Porto. Com este
desaire, os leões ficaram arredados da final, uma vez que já
haviam perdido com FC Porto na quarta-feira. O Benfica soma
três pontos, tantos como o FC Porto.
Os jogos para hoje são:
18h00: Madeira SAD-ABC
Página 13
20h15: FC Porto-Benfica
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Jorge Rito, realista, na análise ao jogo

«Não estivemos nada bem no ataque»
DR

conseguíssemos sair no contra-ataque, e quando conseguíamos, falhávamos na finalização. Os ataques estiveram
péssimos, os guarda-redes estiveram bem e, já agora, não
percebi os critérios que escolheram o Tozé como o melhor em campo e não o Humberto...».

Só dependemos
de nós

Jorge Rito quer ataque com mais eficácia no ABC

 José Eduardo

(Em Portimão)
O treinador do ABC reconheceu, no final do encontro, que a sua equipa poderia ter feito mais, sobretudo
na finalização.
«Estivemos claramente melhor a defender do que a atacar, e sem dúvida que há mérito do Águas Santas, que defendeu melhor do que atacou, e nesse aspecto estivemos parecidos. Tivemos algumas oportunidades para sal-

tar no marcador e não o conseguimos fazer. Depois, na segunda parte foi muito complicado, porque utilizámos praticamente sempre os mesmos
jogadores e notou-se alguma
fadiga», afirmou.
Reforçando a ideia, Jorge
Rito prosseguiu: «nós, hoje
[ontem], não estivemos nada
bem no ataque, conseguimos
o mal menor que foi não perder o jogo apesar desta prestação fraca. Não estivemos ao
nível do que podemos fazer

e deixámos toda a pressão
do apuramento deste grupo
para amanhã [hoje]».

A pensar na final
Agora, acrescentou, «amanhã [hoje] vai ser mais complicado, temos mais um jogo
nas pernas. O Madeira irá causar grandes problemas à nossa equipa, mas estamos aqui
para tentar chegar à final, e
tudo está em aberto».
Depois, e questionado sobre tão reduzido número de

golos num jogo de andebol,
Jorge Rito foi directo ao assunto:
«Os ataques estiverem horríveis, já não me lembro de ter
ataques com tão pouca qualidade, com má circulação de
bola, leitura de jogo. Estivemos afunilados e isso facilitou a tarefa deles. Não tivemos discernimento para atacar a defesa contrária».
De resto, o treinador do
ABC disse que a sua equipa
«poderia chegar ao triunfo se

«Tudo faremos
para estar na final»

O presidente da Federação de Andebol de Portugal, o vimaranense Henrique Torrinha, e o presidente da Associação de
Andebol de Braga, Augusto Silva, também ele vimaranense,
foram presenças no Arena de Portimão, para o encontro entre
o ABC e o Águas Santas,

Dois cachecóis do ABC
nas bancadas

Treinador bracarense

Paulo Faria entre três amores
DR

O “capitão” do ABC testemunhou a fé da equipa em
marcar presença na final da
competição.
«Hoje [ontem] era uma final
para nós e amanhã [hoje] tudo
faremos para vencer. A diferença de três golos só começa a
pesar no final do jogo. Nos últimos minutos pensaremos na
diferença, mas tenho a certeza que vamos vencer o jogo
e chegar à final», disse o jogador dos bracarenses.

Jorge Borges, treinador do
Águas Santas, lamentou o facto da sua equipa não ter a frescura física desejada para lutar

Henrique Torrinha presente

É provável que, caso chegue à final, o ABC tenha mais adeptos
a apoiá-lo. No entanto, ontem, entre os muitos alunos que marcaram presença no Arena, lá estavam dois chachecóis amarelos,
símbolos do clube bracarense. De resto, fruto da presença de
muitos jovens estudantes, as bancadas do Arenas apresentavam
uma boa moldura humana. Curioso é que os jovens gritavam
“Braga, Braga” sempre que o jogo corria de feição ao ABC.

Carlos Matos confiante para o jogo de hoje

Jorge Borges:
«vamos esperar»

Apesar do empate, Jorge
Rito lembra que «o ABC só
depende de si para chegar à
final, temos que ganhar por
quatro golos ao Madeira».
E já agora, que adversário
Jorge Rito não pretende en-

contrar na final?
«Para já estou com dores
de cabeça para saber como
vou ganhar amanhã [hoje] ao
Madeira SAD. Essa é a minha
preocupação, mas penso que
o Porto com mais ou menos
dificuldades vai estar na final.
Se era a equipa que desejava?
É a mais forte e a mais difícil
de bater».
O técnico dos bracarenses
elogiou, ainda, o trabalho que
Obradovic está a desenvolver
no comando do FC Porto.
«Tivemos o Donner e agora o Obradovic. Ele percebeu
que pode jogar rápido e está
a jogar assim. O Porto tem
condições para isso».

O bracarense Paulo Faria, ex-jogador do ABC de Braga, também
marcou presença no Arena de Portimão onde, de resto, para
além do ABC, “tem” ainda as suas ex-equipas enquanto treinador.
Sporting e Águas Santas. Mas a sua presença não resulta dessa
circunstância, mas sim do facto de estar a frequentar um curso
de 4.º nível, que aqui está a decorrer.

Uma boa organização

Seis equipas juntas

José Rolo em acção ofensiva no ABC

por outro resultado.
«Foi um jogo disputadíssimo, com as defesas a superiorizar-se aos ataques. O Águas

Santas se calhar não pôde impor um ritmo mais elevado,
porque tínhamos tido um jogo
difícil, na quarta-feira, frente ao

Madeira SAD. Resta-nos esperar pelo jogo de amanhã [hoje,
entre ABC e Madeira]para ver
no que isto dá», afirmou.

Habituada a este tipo de organizações, a Federação de Andebol de Portugal não facilita, e tudo está a decorrer dentro
da perfeição. Num hotel situado no Alvor estão concentradas
as seis equipas em competição – ABC, Sporting, Águas Santas, Benfica, FC Porto e Madeira SAD – bem como árbitros,
elementos da organização e jornalistas. Todos, diga-se, bem
instalados no Hotel D. João II (Pestana) onde o serviço prima
pela qualidade.
Com o “quartel-general” montado no Alvor, todas as equipas
e restantes elementos fazem as refeições num restaurante
anexo ao Arena de Portimão, local onde se passa grande parte
do dia-a-dia de quem está por aqui a competir ou a trabalhar,
Página 14
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ABC entrou
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na Supertaça
de andebol
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Andebol: Madeira SAD-ABC
decisivo para a Supertaça
Para a 3.ª e última jornada da fase de grupos da Supertaça masculina de Andebol - a decorrer no Portimão Arena, no Algarve - o Madeira SAD defronta
(16h00) o ABC de Braga. “Sociedade” que perdeu
(25-28) frente ao Águas Santas, sendo que ontem os
maiatos empataram com o ABC (16-16). Para ganhar o grupo e chegar à final, a equipa insular precisa de ganhar hoje por quatro bolas ao ABC.
Vasco Sousa
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Andebol jovem no «Antoine Velge»
As equipas de juvenis e juniores do Vitória jogam este fim-de-semana
no «Antoine Velge» e estes encontros constituem o cartaz andebolístico, uma vez que o «nacional» de seniores está «parado». Eis o calendário: Juvenis II Divisão: Vitória-Independente Torrense, domingo, 15.30 horas. Juniores II Divisão: Vitória-Alto do Moinho, domingo, 17.45 horas.
Resultados das últimas rondas: Iniciados I Divisão, Vitória, 36-Os
Olhanenses, 22; Infantis: Alto do Moinho, 20-Vitória A, 17; Vitória B,
19-Quinta Nova, 25. Juvenis II Divisão, Vitória, 37-Juventude AC, 18.
Juniores II Divisão, Vitória, 39-CA Salvaterra de Magos, 33.
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20-01-2011

Tiragem: 5012

Pág: 34

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Diária

Área: 4,68 x 7,65 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1
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Açoriano Oriental
A19

ID: 33693385

20-01-2011

Tiragem: 5012

Pág: 31

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Diária

Área: 10,43 x 11,12 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1
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Correio de Pombal (O)
A20

ID: 33693557

20-01-2011

Tiragem: 5100

Pág: 10

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Semanal

Área: 13,44 x 10,32 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1
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Jornal do Algarve
A21

ID: 33693780

20-01-2011

Tiragem: 11500

Pág: 15

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 13,28 x 13,42 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1
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Alto Alentejo
A22

ID: 33673141

19-01-2011

Tiragem: 1500

Pág: 19

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 13,71 x 21,34 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Andebol

Resultados do fim-de-semana
> Campeonato Nacional de Iniciados
Masculinos – 2ª Divisão
Núcleo Andebol Redondo - 12/ Ginásio
Andebol Portalegre – 33
Os iniciados do GAP continuam a somar
vitórias com alguma facilidade. Desta vez
na deslocação ao Redondo, o jogo apenas
esteve equilibrado até aos 5-6. A partir daí
o GAP acelerou e ampliou rapidamente a
vantagem, numa altura em que,
curiosamente, esteve durante seis minutos
em inferioridade numérica. Ao intervalo
venciam já por 18-6. No segundo tempo os
jovens de Portalegre foram ampliando a
vantagem, tendo o treinador aproveitado
para dar minutos de jogo a todos os
elementos.
Pelo GAP jogaram e marcaram: João Rijo,
Manuel Furtado (2), Miguel Silva, João Viegas
(6), Diogo Farinha (7), Guilherme Gil (1),
Francisco Rebola (7), João Flores (9), Edgar
Tavares, Miguel Pinheiro, Rui Gonçalves,
Afonso Nabo (1), António Costa e Henrique
Grenho.

Sporting e em Espanha, numa das melhores
equipas internacionais.
> Campeonato Nacional de Juvenis
Masculinos – 2ª Divisão
Ginásio Andebol Portalegre – 24 / Núcleo
Andebol Redondo - 21
No Pavilhão de Portalegre assistiu-se a um
jogo muito equilibrado durante toda a
partida. Ao intervalo o marcador registava
uma igualdade a 11. No segundo tempo o
GAP foi comandando o marcador, mas quase
sempre pela margem mínima, não
conseguindo ampliar a vantagem, em
virtude de alguma precipitação na
concretização e de uma grande exibição
do guarda-redes do Redondo. Vitória justa
do GAP, num jogo com muitas falhas
técnicas.
Pelo GAP jogaram e marcaram: André
Bezerra, Luís Carvalho (8), João Ceia (2),
Diogo Rota (2), Samuel Cebola (2), João
Andrade (2), Diogo Farinha (7), João Flores
(1), Pedro Fragoso e José Campo Maior.

> Campeonato Nacional de Acesso à 3ª
Divisão - Seniores
Académica da Amadora - 44 / Ginásio
Andebol Portalegre – 30

> Campeonato Nacional de Infantis
Masculinos
C.C.P. Serpa - 41/ Ginásio Andebol
Portalegre – 8

O GAP entrou bem no jogo conseguindo
um parcial de 6-0. A partir daí a equipa da
Amadora tomou o comando do jogo, chegando
ao intervalo a vencer por 20-15. No segundo
tempo a equipa da casa continuou o seu jogo
baseado na velocidade e contra-ataque, não
conseguindo o GAP o antídoto para combater
esse sistema de jogo. A equipa de Portalegre
falhou fundamentalmente a defender,
revelando alguma lentidão nas recuperações
defensivas. No próximo jogo, dia 29, o GAP
recebe o Boa-Hora, de Lisboa, equipa onde
se evidenciam alguns ex-internacionais, como
Ricardo Andorinho, que chegou a ser
considerado o melhor jogador português,
tendo feito parte da sua carreira no

Pelo GAP jogaram e marcaram: André
Jesus (4), Nuno Gandum, João Valério (1),
Rui Fonseca (3), António Dias, João Mourato
e Diogo Felizardo.
> Próximos jogos
do Ginásio Andebol Portalegre:
> Iniciados, dia 29 de Janeiro, em
Portalegre, às 15 horas, com o Évora;
> Seniores, dia 29 de Janeiro, em
Portalegre, às 17 horas, com o Boa-Hora
(Lisboa);
> Infantis, dia 30 de Janeiro, em
Portalegre, às 15 horas com o Zona Azul
(Beja).
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Gazeta do Interior
A23

ID: 33673151

19-01-2011

Tiragem: 5000

Pág: 20

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Semanal

Área: 23,44 x 19,47 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

ANDEBOL | ALBICASTRENSE 28 – ACADÉMICO DE VISEU 40

Ano novo, com velhos hábitos
Os 40 golos
sofridos sábado
passado,
reforçam as
dificuldades que a
ADA tem vindo a
sentir desde o
início da
temporada
Pedro Sobral

Depois de ter adiado para o
próximo sábado, dia 22, o encontro com o líder Benavente,
a ADA recebeu o Académico de
Viseu naquele que foi o primeiro jogo deste ano. Uma
partida sem história, tal foi a
superioridade da equipa visitante, orientada por João Marques, um técnico com fortes
raízes na cidade de Castelo
Branco, onde foi atleta e treinador.
Durante a primeira parte, a
formação albicastrense ainda
foi capaz de manter alguma
incerteza no marcador, apesar
de no final dos primeiros 30
minutos já ter uma desvantagem de cinco golos (14-19). Na
etapa complementar, o con-

Albicastrense não teve argumentos para ultrapassar a equipa de Viseu
junto de Viseu, conhecedor
das dificuldades físicas da equipa local, aumentou o ritmo
do jogo e paulatinamente foi
dilatando o marcador, até à
vantagem final de 12 golos (2840), que traduz a diferença actual entre as duas equipas.
Por parte do conjunto azul
e branco, Hélder Lamela (13
golos) foi de longe o mais concretizador da equipa e da pró-

pria partida, minimizando a
fraca produção de Luís Gama,
autor de apenas dois golos, ele
que de há algum tempo a esta
parte tem vindo a arrastar
problemas físicos.

Artilheiros
não salvaram defesa
Melhor que Luís Gama em termos de finalização, estiveram
Luís Robalo, Maximiano Ribeiro

e Bruno Roberto, cada um deles
autor de três remates certeiros.
Mesmo assim um pecúlio muito
fraco e que não serviu para evitar os estragos provocados pelas fragilidades defensivas da
ADA.
Mas se em termos ofensivos
apontar 28 golos até pode servir
para ganhar o jogo, essa missão
torna-se impossível quando a
equipa consente 40 golos.

Essa deve ser para já a
grande prioridade da Albicastrense para os próximos encontros, tentar desde logo melhorar a agressividade na marcação e pressão defensivas, pois
só dessa forma será possível
discutir os resultados e recolocar a Albicastrense numa posição mais condizente com o
historial que tem na modalidade.
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Região da Nazaré
A24

ID: 33674786

19-01-2011

Tiragem: 12400

Pág: 19

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Quinzenal

Área: 26,96 x 8,16 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1
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Região de Águeda
A25

ID: 33672830

19-01-2011

Tiragem: 14500

Pág: 27

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 17,94 x 20,90 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

andebol

Iniciadas de Valongo entraram a ganhar na segunda fase
Comandam a zona 1 com a Sanjoanense, com quem jogam a 6 de Fevereiro
A equipa de iniciados femininos
da Casa do Povo de Valongo do
Vouga (CPVV) venceu (22-21)
na recepção ao Maiastars, para
a 1ª jornada da segunda fase do
campeonato nacional, zona 1.
Ao intervalo empatavam a nove
golos. Alinharam: Ana Teixeira e
Carla Mendes (GR), Bruna Santos, Sandra Santiago (9), Diana
Gomes (1), Ana Cardoso, Inês
Veiga (7), Ana Fonseca, Catarina
Pinheiro, Rita Ferreira (3), Cátia
Lima, Raquel Mendes (1) e Tatiana Estima (1).
Esta fase iniciou-se após um mês
de paragem. Apura uma equipa
directamente para a fase ﬁnal (a primeira classiﬁcada) e duas para uma
3ªfase de apuramento. O Pavilhão
da Casa do Povo de Valongo do
Vouga estava com muita assistência
e com um excelente ambiente de
apoio às duas equipas.
Apesar da diferença mínima (o
jogo foi muito equilibrado) foi
sempre a equipa de Valongo quem
esteve na frente do marcador. Foi
para a equipa do Maia a sua primeira derrota na presente época.
Dado o equilíbrio nos resultados
dos dois jogos desta zona (no outro
jogo, a Sanjoanense venceu por
27-23 o CALE) prevê-se muita luta
até ao ﬁm.
A 6 de Fevereiro, a Sanjoanense
recebe a CPVV, enquanto o Maiastars vai ao paviçhão do CALE, em
Leça da Palmeira.
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Região de Águeda
A26

ID: 33672683

19-01-2011

Tiragem: 14500

Pág: 27

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 12,40 x 4,61 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

ANDEBOL
Paulo Tavares (Travassô) na selecção regional de iniciados
Paulo Tavares (IDL/Travassô) esteve entre os 20 atletas convocados para o treino
da selecção regional de iniciados masculinos que efectuou um treino de preparação na
segunda-feira, em Estarreja. Oleiros (1 atleta), Espinho (3), São Bernardo (3), Avanca
(1), Canelas (1), Sanjoanense (1), Vacariça (1), Feirense (3) e EAC (5) são os restantes
clubes representados.
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Região de Águeda
A27

ID: 33672667

19-01-2011

Tiragem: 14500

Pág: 27

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 14,66 x 4,83 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

ANDEBOL
Valongo e Pateira com atletas na selecção feminina
Ana Gomes, Nádia Gonçalves, Tânia Veiga, Inês Alves e Filipa Silva (CP Valongo do Vouga) e
Bruna Ferreira (Pateira) participaram esta terça-feira no treino da selecção regional feminina, no
pavilhão do Salreu. Também representados estiveram os seguintes clubes: São Bernardo (2 atletas),
Espinho (1), Alavarium (5), Sanjoanense (1) e Canelas (3). Esta selecção engloba obrigatoriamente as
atletas do distrito que integram treinos da selecção nacional de iniciados.
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