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A1

  Tiragem: 13109

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 32

  Cores: Cor

  Área: 5,82 x 19,35 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 33737634 25-01-2011
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A2

  Tiragem: 21392

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Economia, Negócios e.

  Pág: 43

  Cores: Cor

  Área: 10,39 x 3,93 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 33735838 25-01-2011

Futebol
Liga inglesa, jogos em atraso da 16ª
jornada: Blackpool-Manchester
United (19h30, Sport TV1/HD);
Wigan-Aston Villa;
Taça da Liga inglesa, 2ª mão das
meias-finais: Arsenal-Ipswich Town
(19h45, Sport TV2).

Basquetebol
NBA, fase regular: Dallas Mavericks-
LA Clippers (1h30, Sport TV1).
Andebol
Campeonato do Mundo:
Croácia-Polónia (17h15, Sport TV2).
Ténis
Open da Austrália, 9º dia (1h00,
2h00, 6h15 e 8h30, Eurosport
e Eurosport 2).

AGENDA DO DIA
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A3

  Tiragem: 45386

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 37

  Cores: Cor

  Área: 6,51 x 5,05 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 33738322 25-01-2011
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A4

  Tiragem: 45386

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 35

  Cores: Cor

  Área: 6,05 x 4,98 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 33737522 25-01-2011
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A5

  Tiragem: 98298

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 28

  Cores: Preto e Branco

  Área: 5,22 x 6,92 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 33742597 25-01-2011
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A6

  Tiragem: 98298

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 28

  Cores: Preto e Branco

  Área: 16,02 x 26,33 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 33738956 25-01-2011
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A7

Diário de Notícias da Madeira   Tiragem: 13760

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 33

  Cores: Preto e Branco

  Área: 10,75 x 9,61 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 33741280 23-01-2011
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A8

Diário de Notícias da Madeira   Tiragem: 13760

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 33

  Cores: Preto e Branco

  Área: 21,24 x 24,08 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 33741289 23-01-2011
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Diário de Notícias da Madeira   Tiragem: 13760

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 48

  Cores: Cor

  Área: 4,44 x 1,90 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 33741289 23-01-2011
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A10

Diário de Notícias da Madeira   Tiragem: 13760

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 38

  Cores: Cor

  Área: 16,11 x 25,80 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 33728387 22-01-2011

Página 10



A11

Jornal de Estarreja   Tiragem: 12000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 14

  Cores: Preto e Branco

  Área: 10,37 x 15,14 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 33723721 21-01-2011

   Disputou-se no passado fim-de-semana a 15ª jornada do
Campeonato Nacional  da 2ª  Divisão -Zona Norte em
Andebol.
   Num dérbi aveirense, a Artística de Avanca regressou às
vitórias depois da derrota na jornada anterior, em Vizela.
Com uma entrada for te na primeira metade, a formação
avancanense chegou ao intervalo com uma vantagem de sete
golos sobre os aveirenses do Alavarium (19-12). Apesar da
reacção da formação vinda de Aveiro, a turma concelhia
controlou a partida, chegando ao final com a vitória no bolso,
com o resultado final a marcar 31-27.
   Tiago Cunha, com doze golos, e Ricardo Pinho, com nove
golos, foram os principais destaques da formação da Artística.
   Nos restantes jogos da jornada, não se registaram surpresas,
com o 1º classificado desta série a vencer fora de portas o S.
Paio de Oleiros (6º lugar) por 24-28, e o segundo classificado,
o Fafe,  a  vencer no reduto do Santana (5º lugar)  por
expressivos 33-42. Nos restantes jogos, o Académico do
Porto (4º classificado) recebeu e bateu a turma do Callidas
(7º lugar) por 34-23, e o Modicus-Sandim (8º lugar) a vencer
fora de portas o Santo Tirso (10º lugar) por 22-24.
   Na próxima jornada, jogo grande na Cidade da Maia, com
a formação da Artística a defrontar o Maia-Ismai, num jogo
marcado para dia 29 de Janeiro,  às 17h30, no Pavilhão
Municipal da Maia.

Ricardo Brandão

// Andebol //

Artística de regresso
às vitórias
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A12

Jornal Torrejano   Tiragem: 3500

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 12

  Cores: Cor

  Área: 9,13 x 5,10 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 33723255 21-01-2011

ANDEBOL
NACIONAL 2.ª DIVISÃO - INICIADOS
VULCANENSE, 23 – CD TORRES NOVAS, 31
CDTN: Guilherme Vieira, André Leandro (4), Luís Patrão, Afonso Lopes
(10), João Dinis (5), Edu, Diogo Duarte (1) André Alves, Telmo Eusébio,
Miguel Monteiro, Miguel Matos (2) Luís Martins, Miguel Malaca (9). Técnico:
Sérgio Galvão. Dirigente: Artur Vieira. Pav. Mun. de Alcochete (15/1).

BENAVENTE, 11 – CD TORRES NOVAS, 9
CDTN - Iúri Alves, Ivan Alves (1), José Santos (2), João Antunes, João
Garcia, Ricardo Margarido (3), José Francisco Silva, R. Almeida (3), Diogo
Costa, Simão Antunes. Técnico: Vítor Alhais. Dirigente: Paulo Costa.
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A13

Notícias de Guimarães   Tiragem: 300000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 17

  Cores: Cor

  Área: 17,40 x 29,46 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 33716843 21-01-2011
Andebol

Ao vencer no passado sá-
bado, no seu pavilhão, e por
números concludentes, o
Afifense, o Fermentões en-
trou com a �mão direita� no
ano de 2011, naquela que foi
a jornada de reinício do
Campeonato Nacional da 3ª
Divisão, depois da paragem
de quase um mês da prova.

Beneficiando das sur-
preendentes derrotas das
equipas que lideram a prova
(o F.C. Infesta conheceu a 1ª
derrota na prova no terreno
do Arsenal de Canelas ao pas-
so que o Ílhavo se deixou
surpreender em casa pelo
F.C. Gaia), a equipa de Mar-
co Guimarães consolidou o
seu 3º lugar, ficando agora a
�apenas� 5 pontos de um dos
lugares de apuramento para
a 2ª fase da prova.

É óbvio que a missão
�apuramento� é quase uma
�missão impossível�, dado
que faltam apenas 6 jogos para
o final da 1ª fase. No entan-
to, diz o povo e com razão
que �até ao lavar dos cestos é
a vindima� e que �a esperan-

Fermentões entrou em
2011 com a �mão direita�

ça é a última a morrer��
Este fim-de-semana o

campeonato volta a parar de-
vido à realização das eleições
presidenciais, realizando-se
a 13ª jornada no dia 29 do
corrente mês. Nessa altura
o Fermentões irá ter uma
difícil deslocação ao terre-
no do F.C. Gaia, partida que
terá obrigatoriamente de ga-
nhar caso ainda queira con-
tinuar a sonhar. Fácil, não
será. Mas, impossível muito
menos�

O Nacional de Juniores
da 1ª Divisão também teve
no passado domingo o seu
recomeço. O Xico, que tem
vindo a realizar uma prova a
anos-luz daquilo a que habi-
tuou os seus adeptos, come-
çou a 2ª volta da prova da pior
maneira ao deixar-se derro-
tar copiosamente no seu pa-
vilhão pelo Sporting.

Assistimos ao jogo e fi-
camos completamente desi-
ludidos. Não com a derrota
em si, que essa poderia sem-
pre acontecer. Mas, princi-
palmente, com a postura da
equipa. Na verdade, a ima-
gem com que ficamos da
equipa vimaranense foi a de
uma equipa sem garra, que

não luta, a quem perder ou
ganhar parece ser indiferen-
te. Longe, muito longe, da-
quilo que costuma ser a ma-
triz das equipas do clube,
onde o �espírito guerreiro�
costuma ser uma caracterís-
tica genética. Esta equipa,
pelo menos em relação à es-
magadora maioria dos seus
elementos, é exactamente o
contrário. Há alguns jogado-
res que parecem ter água nas
veias em vez de sangue.

Desta maneira não vai ser
fácil. A equipa continua a es-
tar �enterrada� no 10º lugar,
beneficiando da ainda pior
qualidade das 2 equipas que
transportam a �lanterna ver-
melha� (F.C. Infesta e
Boavista). De qualquer
modo, está a apenas 1 ponto
do 8º lugar que permitirá a

passagem à 2ª fase da prova.
É perfeitamente possível
�chegar lá�. Mas, é urgente
mudar a maneira de estar no
campo. De outro modo�

O campeonato recomeça
no domingo, dia 30 e o Xico
vai até Aveiro defrontar o
S.Bernardo, outra das equi-
pas que se apresenta este ano
bastante abaixo daquilo que
costuma ser habitual. Em caso
de vitória, a equipa de Gui-
marães �embarca� directa-
mente no �comboio dos 8�.
Caso perca, fica mais longe.

Temos esperança de que
este nosso �grito de alerta� seja
ouvido. Ainda falta muito
campeonato e, não temos
dúvidas, de que a equipa pode
fazer bem mais e melhor. É
preciso �apenas� que queira.
Esperemos que queiram�

Carlos Gomes
texto
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A14

Notícias de Guimarães   Tiragem: 300000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 17

  Cores: Cor

  Área: 8,47 x 9,06 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 33716840 21-01-2011

Mundial de Andebol na Tv
Está a realizar-se na Suécia o Mundial de Andebol 2011, prova

para a qual, infelizmente, a Selecção Nacional não conseguiu o
apuramento.

Os amantes da modalidade podem, no entanto, seguir a prova
na SportTv que tem transmitido, em média, 2 jogos por dia. Para
facilitar a vida aos nossos leitores abaixo indicamos as transmis-
sões previstas para a próxima semana, sendo que todos os jogos
serão ainda a definir, dado serem já da 2ª fase da prova. Assim:
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A15

Voz de Chaves (A)   Tiragem: 5000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 2

  Cores: Preto e Branco

  Área: 9,06 x 7,47 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 33729560 21-01-2011

Página 15



A16

Voz de Chaves (A)   Tiragem: 5000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 2

  Cores: Preto e Branco

  Área: 18,21 x 14,03 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 33729548 21-01-2011
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A17

Alto Minho   Tiragem: 5300

  País: Portugal

  Period.: 2 por Semana

  Âmbito: Regional

  Pág: 51

  Cores: Preto e Branco

  Área: 20,31 x 27,19 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 33719025 20-01-2011

A formação de iniciados do Afifense
alcançou este sábado um feito histórico
para a modalidade de andebol. Ao vencer
(32-25) o Callidas, no Municipal David
Freitas, os vianenses conquistaram o pri-
meiro lugar na zona 1 do Campeonato
Nacional da II divisão. Com mais cinco
pontos que o segundo classificado, preci-
samente o Callidas, a turma verde e bran-
ca, que irá folgar na derradeira ronda,
assegurou a liderança desta fase, tendo o
direito de disputar o acesso ao principal
campeonato do escalão.

Uma campanha de sonho. É assim que
se pode resumir a prestação verde e
branca. Ao longo das oito partidas reali-
zadas, o Afifense venceu sete delas, ape-
nas cedendo um empate no reduto do
seu mais direto rival, Callidas. Apesar de
contar mais um jogo, o emblema de Via-
na do Castelo é o melhor ataque desta
zona 1 (com 292 golos, contra os 205 do
Callidas, segundo neste capítulo), e ainda
a defesa menos batida (com 165 golos,
menos três que o Callidas).

Números que atestam não só a supe-
rioridade do Afifense, bem como a quali-
dade de uma equipa que esta a caminho
de escrever uma das mais belas páginas
da modalidade no distrito, podendo alme-
jar chegar à I divisão.

Os obreiros deste feito são os jogado-
res Diogo Fontes (guarda-redes), Renato
Lopes, João Afonso, Tiago Miranda,
Pedro Correia,  Marcos Sousa, João
Cunha, José Morno, Ricardo Chavarria,
João Tiago Alves, Manuel João, Gonçalo
Vieira (guarda-redes), Tiago Cambão,
Eduardo Araújo, João Gil Ferreira, Fran-
cisco Fernand, João Bastos, Diogo Cunha,
João Bouças, Diogo Alves, Rafael Pedru-
lho, Duarte Barros e Rui Sá. 

João Pedro Oliveira é o treinador, Tia-
go é o fisioterapeuta, Manuel é o delega-
do e José Alberto Pereira é o director
desportivo.

Juvenis a um passo 
de imitarem
companheiros

Em Afife, mora mais uma equipa apos-
tada em fazer sensação na corrente épo-
ca. Trata-se do conjunto de juvenis do
Afifense que segue na liderança da zona
1, da II divisão nacional, após 13 jorna-
das cumpridas. Nesta penúltima jornada,
os vianenses golearam (42-15) a CP Mel-
gaço, no Municipal David Freitas, man-

tendo dois pontos de avanço sobre o seu
mais directo perseguidor, ABC "B".

No entanto, a 30 deste mês, os verde e
brancos visitam o reduto dos bracaren-
ses, naquela que será uma autentica final.
Um empate bastará para que o Afifense
se mantenha no topo. 

Contudo, os canarinhos não deixaram
boas recordações em Afife, onde vence-
ram naquela que foi a única derrota do
Afifense ao logo dos 13 encontros reali-
zados.

"pequenaDa" afifense campeã 
zonal De anDebol em iniciaDos
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A18

Comércio da Póvoa de Varzim (O)   Tiragem: 3000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 16

  Cores: Cor

  Área: 5,24 x 23,76 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 33718058 20-01-2011

ANDEBOL

Iniciados
goleadores

Os três escalões do
Clube de Andebol da Póvoa
de Varzim estiveram acti-
vos neste passado fim-de-
semana.

Os infantis perderam
em Penafiel, numa partida
da sexta jornada da segun-
da fase do Campeonato
Nacional. Os poveiros
estão no sexto lugar (seis
pontos) e no dia 30 rece-
bem o CPN.

Os iniciados esmaga-
ram (38x15) o Modicus-San-
dim, na quinta jornada da
Prova Complementar e es-
tão no terceiro lugar com
nove pontos. A 30 deste
mês recebem o  Santo Tirso.

Os juniores perderam
(36x29) diante do Salguei-
ros na segunda jornada da
Prova Complementar, se-
guindo no quarto lugar do
Grupo A. No dia 29 rece-
bem o Silveirinhos.

D
R
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A19

Defesa de Espinho   Tiragem: 3700

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 20

  Cores: Preto e Branco

  Área: 13,84 x 24,12 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 33729649 20-01-2011
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A20

Defesa de Espinho   Tiragem: 3700

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 18

  Cores: Preto e Branco

  Área: 27,09 x 8,38 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 33729628 20-01-2011
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A21

Jornal de Leiria   Tiragem: 15000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 36

  Cores: Cor

  Área: 26,41 x 21,36 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 33692161 20-01-2011

O Atlético Clube da Sismaria
terminou na quarta posição do
Torneio Cidade de Leiria em ande-
bol, que decorreu no fim-de-
-semana no pavilhão da Gânda-
ra. Tudo normal, até porque pela
frente estavam três das maiores
potências da modalidade. Ago-
ra importa saber se, afinal de
contas, Leiria pode aspirar a andar
entre os ‘gigantes’ do andebol
nacional.

O treinador, Pedro Violante,
mostrou-se “satisfeito” com o
que observou ao longo da com-
petição. “Foi excelente, não só
do ponto vista desportivo, mas
também de toda a envolvente do
torneio.” A Sismaria jogou pri-
meiro como o Sporting e perdeu
por seis (28-22). Já no domingo,
frente ao Benfica, o resultado foi
mais desequilibrado (37-16). “Fize-
mos dois jogos muito exigentes,
como é fácil de depreender, e se
no primeiro respondemos bem,
jogando nos limites, no domin-
go fizemo-lo apenas em 20 minu-
tos. A fadiga acumulada e a impo-
nência da equipa do Benfica trou-
xeram-nos muitas dificuldades.”

Pedro Violante considera ter
sido “uma extraordinária expe-
riência”. “Sentimo-nos bem entre
os melhores. Fica água na boca”,
garante, apesar de ter consciên-
cia das distâncias. “São, de fac-
to, grandes. Contudo, fica a cer-
teza que com um pouco mais de
recursos estariamos certamente
ao nivel da segunda metade da
tabela da 1ª Divisão.”

A competição, onde Leiria pôde
ver três dos seus filhos pródigos
- Pedro Portela (Sporting), João
Ferreirinho (Benfica) e Jorge Rito,

o treinador do ABC que no final
do evento recebeu o Prémio Car-
reira - foi ganha pelo Sporting,
que bateu na final o ABC de Bra-
ga, por 22-19. Em terceiro ficou
o Benfica, eliminado na meia-
final pelos bracarenses num jogo
resolvido no desempate através

da marcação de livres de 7 metros.

CONTRA E A FAVOR
Mas afinal, o que é que a Sis-

maria tem e o que é que lhe fal-
ta para poder chegar a curto/médio
prazo ao topo? Para Pedro Vio-
lante, o mais importante está no

trabalho com os mais novos. “A
formação faz um trajecto de dis-
cussão dos titulos, mas mais tar-
de não conseguimos fixar os atle-
tas, quer por irem para univer-
sidade, quer pelas abordagens
dos clubes grandes.” Por isso, é
necessário “encontrar argumen-

tos para fixar alguns, pois nem
todos vão estudar”, até porque
apoio não falta. “A Sismaria tem
uma base social superior à de
clubes da 1ª Divisão”, garante o
treinador.

Por outro lado, se “sob ponto
de vista do treino foram dados
passos muito relevantes neste
ano e meio de equipa sénior”, a
verdade é que “no que diz res-
peito à capacidade de investi-
mento o percurso tem sido mais
lento.“Se a esta base de atletas
juntássemos dois ou três refor-
ços de topo estaríamos muito á
vontade nessa prova”, diz Pedro
Violante. Por isso, Álvaro Cam-
pos não tem dúvidas: “temos
estrutura humana para trabalhar,
falta-nos mais apoios das enti-
dades oficiais e das empresas”.
“A crise não ajuda, mas o que
nos falta é apenas mais investi-
mento. Mas isso não se pode fazer
sem responsabilidade. Só gasta-
mos o que podemos.“ �

Responsáveis fazem balanço positivo do Torneio Cidade de Leiria

Sismaria tem lugar entre os ‘grandes’?

João de Barros
vence Juve
Ao vencer no Centro Despor-
tivo da Juve Lis por 19-23, o
Colégio João de Barros pra-
ticamente garantiu um lugar
na fase final do Nacional
feminino da 1ª Divisão. À
procura de uma vaga nessa
fase continua a Juve. O jogo
decisivo para atribuir o quar-
to lugar da Zona Sul será
frente ao Sports Madeira, a
13 de Fevereiro. �
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Labor.pt   Tiragem: 3000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 16

  Cores: Cor

  Área: 27,07 x 19,71 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 33721446 20-01-2011
Iniciativa visa divulgar a modalidade

Projeto ” O Andebol Vai à Escola” juntou 120 alunos

O andebol da Associa-
ção Desportiva Sanjoanense 
foi, no passado dia 12 de 
janeiro, à escola EB 2,3 de 
S. João da Madeira, para 
a realização de um torneio, 
procurando assim divulgar 
a modalidade. Esta foi a 
primeira iniciativa do género 
e vai passar ainda por mais 
duas escolas do concelho, as 
secundárias Oliveira Júnior e 
a João da Silva Correia. 

A competição contou 
com a participação de 12 
equipas, cerca de 120 alu-
nos e um total de 22 jogos 
realizados.

Com as equipas divi-
didas por três grupos, “Os 
Tininhos” foram os grandes 

vencedores do grupo 1 en-
quanto que “Os Terroristas” 
triunfaram no dois. Com 
apenas duas formações no 
terceiro grupo, o conjunto 
do 9ºD alcançou a primeira 
posição, deixando o 9ºB para 
o segundo posto.

Uma iniciativa que ti-
nha como objetivo divulgar 
a modalidade, acabou por 
se revelar uma excelente 
tarde de andebol e que só 
foi possível pela recetivi-
dade demonstrada para 
com o projeto, não só pelos 
professores de Educação 
Física dos estabelecimentos 
de ensino envolvidos, mas 
também pelo apoio prestado 
pelas respetivas direções.

Resultados

Grupo 1
1º - “Os Tininhos” (6ºG)
2º - “Os Vifas” (6ºD)
3º - “Miúdos fora 
de Série” (6ºL)
4º - “Terroristas” (6ºB)
5º - “Falcons” (6ºH)

Grupo 2
1º - “Terroristas” (7ºB)
2º - 8ºC I
3º - 8ºC II
4º - “Xicos Tesos” 
7ºD)
5º - “Friends” (7ºC)

Grupo 3
1º - 9ºD
2º - 9ºB
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Mensageiro (O)   Tiragem: 3000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 15

  Cores: Preto e Branco

  Área: 5,60 x 10,24 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 33724335 20-01-2011

Andebol | Leiria 
Sporting vence
A equipa – seniores mas-
culinos – do Sporting con-
quistou o Torneio Cidade de 
Leiria, ao vencer na final o 
A.B.C. Braga (26-26, 31-29 
após marcação de livres de 
sete metros). Em 3.º lugar 
ficou o Benfica, que levou 
a melhor sobre a anfitriã 
do A.C. Sismaria (22-19). 
A prova, disputada nos 
dias 15 e 16 de Janeiro no 
Pavilhão da Gândara dos 
Olivais, Leiria, registou os 
seguintes resultados nas 1⁄2 
finais: A.C. Sismaria x Spor-
ting (22-28) e A.B.C. Braga x 
Benfica (31-29).
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  Period.: Semanal
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  Pág: 18

  Cores: Cor

  Área: 8,78 x 21,39 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 33722170 20-01-2011

Académico FC, 34
Callidas, 23

Jogo entre duas equipas
com desígnios diferentes: o
Académico na tentativa de
alcançar  o terceiro lugar que
dará possibilidade de disputar
a subida; e os vizelenses na
luta pela permanência.

O Callidas entrou em jogo
com tudo, mas os academistas
não davam chances e, com
uma defesa muito agressiva,
conseguiram enervar os vize-
lenses que, ao não consegui-
rem impor o seu ritmo, acaba-
ram por facilitar contra-ataques
ferozes. Num ápice, o resultado
era de 6-2. Nikolov pediu des-
conto de tempo, reorganizou a
equipa e, aos poucos, foi
recuperando, perante um
adversário bem estruturado
técnica e fisicamente.

Aos 28’, na melhor fase
do Callidas, o score estava
equilibrado com 14-13, mas os
da casa acabaram por ir para o
intervalo com dois golos de
vantagem (15-13).

Na segunda parte, era
previsível que os academistas 
dominassem a partida, mas o
equilíbrio era constante e,
perante surpresa geral, os
vizelenses  marcaram o golo 14
e tiveram a possibilidade de
empatar na marcação de um
livre de sete metros. O golo não
aconteceu e os da casa, em

Andebol - Nacional de Seniores (II Divisão)

ACADEMISTAS
�DERAM LIÇÃO�

rápido contra-ataque, ganha-
ram vantagem e alento,
acabando com as aspirações
dos visitantes. Jamais o
Callidas se encontrou e a parte
final foi penosa, acabando a
jogar com atletas menos
utilizados.

Pelo que observámos, os
andebolistas vizelenses esti-
veram bem, mas os academis-
tas tiveram melhores argu-
mentos, “matando” o jogo na
altura em que o Callidas Club
ameaçava o resultado. Acre-
ditamos que o Académico FC
estudou bem a lição para que
não fosse surpreendido na
sua casa.

Com este resultado os
academistas continuam no
quarto posto, enquanto o
Callidas segura o sétimo lugar.

Uma palavra final para a
dupla de árbitros que teve
critério largo, deixando jogar até
aos limites, contribuindo assim
para um melhor jogo de
andebol.
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Postal do Algarve   Tiragem: 8895

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 11

  Cores: Cor

  Área: 9,05 x 12,60 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 33674963 20-01-2011
ANDEBOL

Vela dá um passo gigante para a subida

Geraldo de Jesus
geraldoj.postal@gmail.com

A CONTAR PARA A 12ª jorna-
da, o Vela de Tavira recebeu a 
equipa do Marienses, da Ilha de 
Santa Maria, nos Açores, única 
equipa que não venceu na pri-
meira volta. Nos primeiros mi-
nutos as equipas equilibraram 
o jogo, mas depois a equipa ta-
virense embalou e ao intervalo 
vencia por 17-14.

Na segunda parte, a equipa do 
Vela adiantou-se no marcador e 
até fi nal nunca esteve em causa 
a vitória, que acabou sendo por 
uma margem inesperada.

ARBITRAGEM POSITIVA No fi-
nal do encontro, o treinador 
do Vela, Hélder Leal, disse 
ao POSTAL que aquela vitó-
ria tinha um sabor especial, 
pois a sua equipa fi cava com 
uma margem, em relação 
ao segundo classificado da 
zona, que permite uma cer-
ta tranquilidade nos jogos 
que ainda faltam realizar 
nesta fase.

“Temos de trabalhar e não 
facilitar pois queremos con-
tinuar com os pés bem as-
sentes rumo ao que nos pro-
pusemos fazer. A subida à 
segunda divisão nacional”. 

GERALDO DE JESUS
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Região de Císter   Tiragem: 4500
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  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 17

  Cores: Cor

  Área: 6,31 x 9,03 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 33719991 20-01-2011

AnDEbOL: ALcObAçA 
rEcEbE fEStAnD

A cidade de Alcobaça vai receber, no 
próximo domingo, o “Festand Global”, um 
torneio de andebol dedicado aos escalões 
de bambis e minis. Está já confirmada a 
presença de equipas do SIR 1º de Maio 
(Picassinos), Núcleo de Desporto Amador 
de Pombal, jAC Alcanena, batalha AC, Sis-
maria e do Cister Sport de Alcobaça, que 
organiza o evento. Entretanto, a Associa-
ção de Andebol de leiria já fez saber as 
datas da próxima edição do “NazaréCup”. 
o mítico torneio de andebol juvenil, que 
decorre todos os anos durante as férias da 
Páscoa, acontece este ano entre os dias 
17 e 21 de Abril, em vários pavilhões do 
concelho da Nazaré.
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Região de Císter   Tiragem: 4500

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 17

  Cores: Cor

  Área: 6,79 x 24,59 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 33719979 20-01-2011
ANDEbol

Iniciadas da Nazaré 
garantem vaga  
na segunda fase

Tal como se previa, as iniciadas do Externato 
Dom Fuas Roupinho não tiveram dificuldades 
em garantir a passagem à segunda fase, depois 
de derrotarem, na última jornada, a Académi-
ca, “lanterna-vermelha” da prova, por 5-27. 
o triunfo garantiu o 2º lugar no campeonato, 
ficando apenas a um ponto do Colégio joão de 
barros. Durante a competição, as nazarenas 
venceram sete encontros, perderam dois e 
cederam apenas um empate. 

Também com acesso garantido à proxima 
fase estão os juvenis masculinos, que perde-
ram pela primeira vez no campeonato e logo 
na última jornada. os pupilos de Rui lucas 
cederam na deslocação ao terreno do Albicas-
trense por 19-24, desaire que não apaga a boa 
imagem deixada pelo Externato, que venceu 
sete dos oito encontros que disputou. o Cister 
terminou a competição no 3º posto.

Só a cumprir calendário estiveram também 
os infantis nazarenos, que mesmo assim não 
decepcionaram e venceram o 1º de Maio por 
20-19. os andebolistas seguem agora para a 
próxima fase, depois de garantirem o 2º lugar 
da competição.

Sem hipóteses de apuramento estão as ju-
venis do Cister, apesar de no passado fim-de-
semana terem vencido o derby frente às atletas 
nazarenas por 25-29. Este triunfo terminou 
com o mau ciclo das jovens alcobacenses, que 
não venciam à cinco jornadas. Um mau mo-
mento, que foi suficiente para estragar o bom 
início de época e comprometer claramente a 
classificação para a próxima fase.

Durante o fim-de-semana, destaque ainda 
para as duas derrotas sofridas pelos inicia-
dos do Cister. No sábado, os jovens de Isabel 
Carolino sofreram o pior resultado da época 
frente à juventude do lis (17-42), enquanto no 
domingo não foram capazes de fazer frente 
ao NDA Pombal (33-25). 

Para a treinadora, a derrota no segundo 
encontro aconteceu devido “ao cansaço acu-
mulado do dia anterior”, o que permitiu aos 
adversários passarem para a frente do marcador 
na parte final do jogo. Ainda no mesmo escalão, 
mas na 1ª Divisão, os andebolistas do Externato 
Dom Fuas Roupinho derrotaram no último jogo 
do campeonato o Mangualde por 38-17. 
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Templário (O)   Tiragem: 5000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 40

  Cores: Cor

  Área: 14,63 x 5,60 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 33724799 20-01-2011

O Ginásio Clube de Tomar e a Câ-
mara Municipal de Tomar, através
da Divisão de Educação, organi-
zam a  festa do Basquetebol e do

Andebol no pavilhão municipal de
Tomar, entre as 10 horas e as 12
horas. Esta actividade é dirigida
aos alunos das escolas do 1º

Ciclo do concelho de Tomar. A
participação é livre e sem quais-
quer custos.

Ginásio e câmara organizam
festa do basquetebol e andebol 

» Este domingo
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Voz de Trás-os-Montes (A)   Tiragem: 6500

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 27

  Cores: Cor

  Área: 18,20 x 3,79 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 33716105 20-01-2011

A Associação de Andebol somou o seu 23º Aniversário 
no dia 12 de Janeiro. Como habitualmente tem acontecido, 
os sócios, órgãos sociais, patrocinadores, árbitros e enti-

dades reuniram-se, no dia 14, num animado jantar na Esta-
lagem Quinta do Paço, para marcar mais este aniversário. 

Associação de Andebol de Vila Real
comemorou 23 anos
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Voz de Trás-os-Montes (A)   Tiragem: 6500

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 27

  Cores: Cor
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  Corte: 1 de 1ID: 33716111 20-01-2011

 As Equipas Femininas, a competirem nos Nacionais de Juvenis 
e Iniciadas Masculinos, tiveram um fi m-de-semana muito positivo, 
pois dos três jogos disputados venceram dois e no outro empa-
taram.  Assim, no sábado, no Nacional de Juvenis, no jogo mais 
esperado, o GD Chaves recebeu e venceu a EA Moimenta da Beira 
por 28/27, sendo à partida esta vantagem curta para um possível 
apuramento. No outro jogo da jornada, a AD Godim foi a Mangualde 
vencer por claros 25/5. 

No domingo, reatou-se o Nacional de Iniciadas da 1ª Divisão, no 
caso o grupo B, ou seja, grupo que vai lutar pela manutenção. Logo 
a abrir, o GD Chaves tinha uma deslocação a um adversário directo 
na luta pela manutenção, a Associação Académica de Espinho. Aí, 
o GD Chaves conseguiu um positivo empate, mantendo-se acima da 
linha de água e com uma confortável vantagem de 6 pontos para o 
seu adversário deste jogo. Por fi m, a AD Godim não teve a despedida 
esperada desta 1ª Fase, pois ao contrário das expectativas, perdeu 
na deslocação ao Fundão para defrontar o NAS Sangue Covilhã por 
34/26.

Posteriormente, em todos os escalões para as equipas não apu-
radas, disputar-se-ão Fases Complementares.

CLASSIFICAÇÕES
Campeonato Nacional de Juniores Masculinos 
– 1ª Fase, Zona 2

Pos Equipa Pts JG V E D GM GS GD

1 EA Moimenta Beira 30 10 10 0 0 368 283 85
2 AC Lamego 24 10 7 0 3 363 301 62
3 ACADEMICO VISEU FC 23 10 6 1 3 340 286 54
4 AD Godim 17 10 3 1 6 349 337 12
5 NAD Sangue Covilhã 14 10 2 0 8 286 349 -63
6 TONDELA A. CLUBE 12 10 1 0 9 232 382 -150

Campeonato Nacional de Juvenis Femininos 
– 1ª Fase, Zona 3

Pos Equipa Pts JG V E D GM GS GD

1 GD Chaves 20 8 6 0 2 307 139 168
2 A. C. OL. FRADES 16 6 5 0 1 243 80 163
3 EA Moimenta Beira 14 6 4 0 2 251 108 143
4 AD Godim 11 7 2 0 5 104 242 -138
5 Gigante S Mangualde 7 7 0 0 7 28 364 -336

Andebol

Equipas femininas com fi m-de-semana
muito positivo

Camp. Nacional da 1ª Divisão Ini Fem – 2ª Fase, Grupo B, Zona 1

Pos Equipa Pts JG V E D GM GS GD

1 C.A.S. FÉLIX MARINHA 21 7 7 0 0 232 134 98
2 COLEGIO GAIA 17 7 5 0 2 197 120 77
3 ARC Alpendorada 15 7 4 0 3 206 116 90
4 C.J.A. GARRETT 15 7 4 0 3 150 154 -4
5 C. S. JUV. MAR 15 7 4 0 3 197 159 38
6 GD Chaves 14 7 3 1 3 173 129 44
7 A Ac. Espinho 8 7 0 1 6 108 219 -111
8 Académico FC 6 7 0 0 7 72 304 -232

Campeonato Nacional da 2ª Divisão Ini Femininos – 1ª Fase, Zona 1

Pos Equipa Pts JG V E D GM GS GD

1 EA Moimenta Beira 31 11 10 0 1 376 173 203
2 AC Lamego 29 11 9 0 2 407 195 212
3 Didaxis 24 10 7 0 3 252 143 109
4 A. C. OL. FRADES 20 10 5 0 5 213 263 -50
5 AD Godim 16 10 3 0 7 162 265 -103
6 MANABOLA 14 10 2 0 8 129 301 -172
7 A.C. FAFE 10 10 0 0 10 117 316 -199

Página 30



A31

Douro Hoje   Tiragem: 4000
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  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 13

  Cores: Cor

  Área: 15,61 x 7,26 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 33729558 19-01-2011
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PÓVOA ANDEBOL – Oitavo aniversário comemorado no Municipal

Primeiro troféu abrilhanta festa

Atletas de infantis, iniciados e juniores juntaram-se para celebrar a data festiva

O oitavo aniversário do
Clube de Andebol da Povoa de
Varzim foi animado pela en-
trega do primeiro troféu da his-
tória da colectividade. Foi já ao
final da tarde do passado do-
mingo, no Pavilhão Municipal,
que os jogadores poveiros re-
ceberam a taça e as medalhas
de Campeões Regionais de
Juvenis da época 2008/2009.
O troféu chega às vitrinas do
CAPV mais de um ano e meio
depois de ter sido conquistado
em campo. Entretanto, os atle-

tas distinguidos já chegaram
aos juniores, um dos escalões
em actividade no clube presidi-
do por José Pereira. Os outros
são os infantis e os iniciados,
mas vêm aí novidades.

As comemorações da data
foram englobadas na partida
dos mais novos diante do Por-
to. No final, atletas, dirigentes,
treinadores, adeptos e familia-
res cumpriram a tradição e
cantaram os parabéns numa
sintonia entre quem estava na
bancada e no campo. A festa
prosseguiu então numa peque-
na sala, com direito a bolo e
champanhe.

PROJECTAR ANDEBOL

José Oliveira Pereira era um
presidente feliz por ver o pro-
jecto continuar a crescer: “To-
dos os aniversários são espe-
ciais, mas este marca, sobretu-
do por vermos que há maior
entusiasmo, número de atletas
e motivação. É um motivo de
muita alegria e regozijo. Depois
da festa de Natal, foi importan-
te voltar a reunir a família do
andebol. Temos três escalões,
em breve começarão os minis
e existe alguma pressão para
criar um escalão feminino.
Queremos crescer de forma
sustentada pois a nossa aposta
é na formação”.

TRÊS PARTIDAS

O passado fim-de-semana
ficou marcado pela actividade
simultânea de três escalões. Os
infantis perderam (19x23) na
recepção ao Porto, em partida
da quinta jornada da segunda
fase do Nacional. Os poveiros
estão em sexto (seis pontos) e
no próximo domingo jogam
em Penafiel. Os iniciados não
realizaram a partida frente ao
Salgueiros, da quarta jornada
da Prova Complementar, man-
tendo-se com seis pontos. No
domingo que vem, recebem o
Modicus-Sandim. Os juniores
estrearam-se na Prova Com-

João Ricardo Reina
Fotos: Maria João Barros

plementar com uma derrota
(24x34) frente ao Santana, se-
guindo no quarto lugar do
Grupo A. No próximo domin-
go deslocam-se ao reduto do
Salgueiros.

NOVOS ESCALÕES

O CAPV vai ter em breve
um quarto escalão em compe-
tição. A equipa de minis come-
ça a disputar o campeonato
regional no próximo mês. Por
estes dias prosseguem os
treinos de captação de atletas
(nascidos entre 1999 e 2002)
no pavilhão da EB 2,3 Flávio
Gonçalves.

José Oliveira Pereira Aires Pereira (padrinho 2011 do CAPV) saudou Campeões Regionais de JuvenisPágina 32


