


Revista de Imprensa
20-10-2012 

1. (PT) - Bola, 20/10/2012, Braga no centro das atenções 1

2. (PT) - Correio do Minho, 20/10/2012, ABC/UMinho recebe leões a pensar em subir na tabela 2

3. (PT) - Diário do Minho, 20/10/2012, ABC/UMinho-Sporting  anima catedral do andebol 4

4. (PT) - Jogo, 20/10/2012, ABC-Sporting é jogo grande 5

5. (PT) - Jogo, 20/10/2012, Agenda de fim-de-semana 6

6. (PT) - Jornal de Notícias, 20/10/2012, Base de dados 7

7. (PT) - Record, 20/10/2012, Aleksander Donner com dificuldades 8

8. (PT) - Record, 20/10/2012, Um clássico que promete 9

9. (PT) - Correio do Minho, 19/10/2012, Cinco da Universidade do Minho nomeados pela Confederação 10

10. (PT) - Diário de Viseu, 19/10/2012, Agenda desportiva 12

11. (PT) - Jornal da Madeira, 19/10/2012, Madeira SAD na Grécia 13

12. (PT) - Notícias de Guimarães, 19/10/2012, Andebol - Resultados e Classificações 14

13. (PT) - Notícias de Guimarães, 19/10/2012, Derrota pré-anunciada. 15

14. (PT) - Notícias de Guimarães, 19/10/2012, Se os jogos tivessem só 45 minutos. 16

15. (PT) - Região de Leiria, 19/10/2012, Andebol - João de Barros diz adeus à Europa com derrota pesada 17

16. (PT) - Interior, 18/10/2012, Escola de Andebol IPG vence encontros com Pinhel 18

17. (PT) - Jornal de Leiria, 18/10/2012, Eurico e Ivan dirigem jogo da Liga dos Campeões 19

18. (PT) - Notícias de Vizela, 18/10/2012, Regresso da equipa sénior masculina frustado 20

19. (PT) - Terras da Beira, 18/10/2012, Andebol 22

20. (PT) - Expresso do Ave, 17/10/2012, Xico Andebol não evitou derrota nos Açores 23

21. (PT) - Opinião Pública, 17/10/2012, Andebol feminino em festa no modernizado pavilhão da Didáxis de
Riba de Ave

24

22. (PT) - Opinião Pública, 17/10/2012, Juvenis Masculinos Andebol ACV iniciam competição 25

23. (PT) - Correio da Feira, 15/10/2012, CDC S. Paio Oleiros sofre desaire 26

24. (PT) - Terras da Feira, 15/10/2012, CDC Oleiros perde em Santo Tirso 27

#A1
#A1
#A2
#A2
#A4
#A4
#A5
#A5
#A6
#A6
#A7
#A7
#A8
#A8
#A9
#A9
#A10
#A10
#A12
#A12
#A13
#A13
#A14
#A14
#A15
#A15
#A16
#A16
#A17
#A17
#A18
#A18
#A19
#A19
#A20
#A20
#A22
#A22
#A23
#A23
#A24
#A24
#A24
#A25
#A25
#A26
#A26
#A27
#A27


A1

  Tiragem: 120000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 32

  Cores: Cor

  Área: 10,49 x 12,81 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 44333787 20-10-2012

Página 1



A2

  Tiragem: 8000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 22

  Cores: Preto e Branco

  Área: 21,46 x 17,93 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 44333766 20-10-2012

> redacção

Estão de regresso a Braga e ao
Pavilhão Flávio Sá Leite as
emoções fortes do Campeonato
Nacional de Andebol da I Di-
visão. No jogo grande da sétima
jornada, a equipa do ABC/UMi-
nho recebe o Sporting e só a vi-
tória interessa aos academistas,
uma vez que pode significar uma
subida deveras interessante na
tabela classificativa.

A jornada começou já na pas-
sada quarta-feira, com a vitória
do Madeira SAD, por 23-29, na
deslocação a Guimarães, a casa
do Xico Andebol. A sétima jor-
nada fica hoje completa com a
realização dos restantes jogos.

No encontro mais aguardado, a
equipa orientada por Carlos Re-
sende sabe bem a importância da

partida já que pode dar um salto
interessante na classificação,
igualando mesmo o seu adversá-
rio. Por sua vez o Sporting vem

de uma derrota caseira frente ao
Benfica e não vai querer perder
pontos nesta deslocação a Braga
para não permitir que FC Porto e

Benfica se distanciem. Um bom
jogo em perspectiva e que pro-
mete grande emoções.

Por sua vez, o AC Fafe também
joga em casa e tem a difícil tare-
fa de defrontar o Águas Santas,
actual sétimo classificado da
prova, com a formação minhota,
que é 10.ª classificada, em busca
de conquistar a sua segunda
vitória na competição.

Jogos e árbitros da 7.ª jornada
17h - ABC/UMinho-Sporting

(Duarte Santos/Ricardo Fonseca)
18h - Camões-Art. Avanca

(Flávio Carvalho/João Malhado)
18h - FC Porto-Belenenses

(Bruno Rodrigues/Carlos Capela)
18.30h - AC Fafe-Ág. Santas

(José Bessa/Pedro Fontes)
20h - Benfica-Sp.Horta (Tiago

Monteiro/António Trinca).

ABC/UMinho recebe leões
a pensar em subir na tabela
Disputa-se hoje a sétima jornada do Campeonato Nacional de Andebol da I Divisão, com o
jogo grande a centrar-se na recepção do ABC/UMinho ao Sporting, partida que, em caso de
vitória, pode significar para os bracarenses uma interessante subida na tabela classificativa.

DR

ABC/UMinho quer manter-se na rota dos triunfos

MODALIDADESANDEBOL
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ABC/UMinho defronta
hoje o Sporting
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ABC recebe Sporting, esta tarde, no Sá Leite. Bogas apela à presença dos adeptos

PEDRO VIEIRA DA SILVA

O ABC/UMinho recebe 
esta tarde, a partir das 
17h00, o Sporting, em jogo 
relativo à sétima jornada 
do Andebol 1. 

A catedral do andebol, 
o Pavilhão Flávio Sá Lei-
te, será palco, esperam os 
amantes do andebol, de 
um bom jogo, entre duas 
equipas que lutam pelos 
lugares cimeiros.

Nos academistas, o ca-

pitão Luís Bogas apela 
à presença dos adeptos 
num jogo «importante» 
na luta pelo terceiro lu-
gar do campeonato.

Depois de, na passa-
da quarta-feira, o Madei-
ra SAD ter ido a Guima-
rães vencer o Xico An-
debol, por 23-29, a séti-
ma jornada do Andebol 
1 completa-se hoje com 
a realização das restan-
tes cinco partidas.

O jogo mais aguardado 

da ronda disputa-se em 
Braga, onde o ABC/UMi-
nho recebe o Sporting.

A dois pontos dos leões, 
a turma de Carlos Resen-
de sabe bem da importân-
cia da partida já que, caso 
some os três pontos, dará 
um salto interessante na 
classificação, igualando o 
seu adversário.

Um bom jogo em pers-
petiva que vai ser dirigi-
do pela dupla internacio-
nal da Madeira, compos-

ABC/UMinho-Sporting 
anima catedral do andebol

HOJE, ÀS 17H00, NO PAVILHÃO FLÁVIO SÁ LEITE

AC Fafe-Á. 
Santas, Benfica-Sp. Horta, Porto-Be-lenenses e Camões-Avanca também jo-

gam hoje

ta por Duarte Santos/Ri-
cardo Fonseca.

Capitão Luís Bogas: 
«Mística vai dar-nos 
muitas alegrias»

O capitão do ABC, Luís 
Bogas, olha, assim, para 
o embate de hoje com o 
Sporting.

«Será um jogo impor-
tante para as duas equi-
pas pois discutimos ambos 

o terceiro lugar nes-
ta fase do campe-

onato. Contamos, 
e muito, com o 
apoio dos nos-
sos adeptos para 

a vitória. Temos 
trabalhado bem e o 

reflexo disso está em 
conseguirmos lutar até ao 
fim e superiorizarmos aos 
nossos adversários na fase 
final das partidas», disse 
Bogas que, no último jogo, 
fez três golos que carim-
baram a vitória no reduto 
do Águas Santas.

«A equipa vale como 
um todo. A nossa união 
e mística ainda nos vão 
dar muitas alegrias», re-
matou, confiante, o capi-
tão da turma academista, 
Luís Bogas.

DR

Página 4



A5

  Tiragem: 44681

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 30

  Cores: Cor

  Área: 6,55 x 5,15 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 44333576 20-10-2012

Página 5



A6

  Tiragem: 44681

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 33

  Cores: Cor

  Área: 25,92 x 5,15 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 44333615 20-10-2012

Página 6



A7

  Tiragem: 98762

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 38

  Cores: Cor

  Área: 8,91 x 12,89 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 44331697 20-10-2012

Página 7



A8

  Tiragem: 107145

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 42

  Cores: Cor

  Área: 8,37 x 11,24 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 44333629 20-10-2012

Página 8



A9

  Tiragem: 107145

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 30

  Cores: Preto e Branco

  Área: 10,20 x 11,36 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 44333316 20-10-2012

Página 9



A10

  Tiragem: 8000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 21

  Cores: Preto e Branco

  Área: 28,55 x 17,62 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 44315512 19-10-2012

> redacção

Mário Silva, estudante de enfer-
magem e praticante de taekwon-
do, Tiago Pereira, estudante de
Gestão e jogador de andebol e
ainda Rui Silva, que é estudante
de Direito e jogador de andebol,
acabam de ser  nomeados pela
Confederação do Desporto de
Portugal nas categorias de Jo-
vem Promessa e Atleta do Ano.

Acresce na categoria de trei-
nador Gabriel Oliveira, que tem
guiado a equipa de andebol da
UMinho a títulos nacionais e in-
ternacionais, sobressaindo este
ano a prata no Mundial Univer-
sitário que decorreu no Brasil.
Gabriel Oliveira foi o selec-
cionador nacional que orientou
este conjunto que contou com a
presença de sete alunos da uni-
versidade minhota. Estas no-
meações são fruto do desempe-

nho nos clubes — Sporting de
Braga, Benfica e Sporting, mas
também nas selecções univer-
sitárias e nas provas da FADU
(Federação Académica de Des-
porto Universitário) ao serviço
da UMinho, indicou um comu-
nicado enviado aos órgãos de in-

formação. 

Reflexo da aposta na formação
na UMinho e na região

Para Fernando Parente, direc-
tor do Departamento Desportivo
e Cultural da UMinho, estas cin-
co nomeações são o reflexo da

aposta na formação desportiva
que tem vindo a ser desenvolvi-
da na UMinho mas também na
região. 

“São cinco os nomeados que
são ao mesmo tempo alunos ou
técnicos da Universidade do
Minho, no entanto, poderiam ser
mais e mesmo em algumas mo-
dalidades que tiveram destaque
no ano que passou. Particular-
mente a estas nomeações, re-
flectem um excelente trabalho
dos clubes (dirigentes, treinado-
res e atletas) da região na for-
mação desportiva, nomeada-
mente do ABC, Xico Andebol e
Sporting de Braga no taekwon-
do, de certa forma uma colabo-
ração próxima e relação exce-
lente da Universidade com o
associativismo regional e o es-
forço que é feito pelos SASUM,
AAUM, e claro, pela Federação
Académica do Desporto Univer-

sitário em fazer participar os es-
tudantes e equipas Universitá-
rias nos Campeonatos Europeus
e Mundiais Universitários. De
referir ainda, que o valor do
Desporto Universitário Portu-
guês e a sua imagem a nível in-
ternacional é excelente, muito
valorizada e respeitada”, acres-
centou ainda. Os responsáveis
da UMinho consideram 2012
um “ano ímpar”, lembrando
além destas nomeações as orga-
nizações das fases finais dos
Campeonatos Nacionais Univer-
sitários, Mundiais Universitários
de Futsal e Xadrez, a conquista
de 79 medalhas em provas Fede-
ração Académica do Desporto
Universitário (FADU) — novo
recorde dos minhotos — e a vi-
tória em três das categorias mais
importantes da Gala da FADU,
melhor treinador, melhor atleta
masculino e melhor equipa mas-
culina, espelham bem o esplen-
dor destes resultados.

PRÉMIOS CONFEDERAÇÃOCATEGORIAS JOVEM PROMESSA,  ATLETA DO ANO E TREINADOR 

Cinco da Universidade do Minho
nomeados pela Confederação
Confederação do Desporto de Portugal nomeou cinco elementos da Universidade do Minho
para prémios nas categorias jovem, promessa, atleta do ano e treinador.

DR

Mário Silva, estudante de enfermagem e praticante de taekowondo

“Ano ímpar” 
de 2012 com
nomeações e 

organizações de fases 
finais de  provas 
internacionais
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UMinho com cinco nomeados
pela Confederação do Desporto
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AGENDA DESPORTIVA

� FUTEBOL

TAÇA DE PORTUGAL-4.ª ELIM. (SÁBADO)
Vit. Setúbal-Tondela, Oliv. Hospital-Ribeirão,
Aguiar da Beira-U. Lamas, Fátima-Penalva
Castelo e AD Nogueirense-Santa Clara.

2.ª DIV. NAC. JUN.-SÉRIE C (6.ª JORNADA)
(SÁBADO)
Ac. Viseu-Anadia, Beira-Mar-Sp. Covilhã,
Oliv. Frades-AD São Romão, Naval-
Tourizense e Vigor Mocidade-Leiria e
Marrazes.

NAC. DE JUVENIS-SÉRIE C (6.ª JORNADA)
(SÁBADO)
Académica-Eléctrico, Lousanense-
Marinhense, U. Leiria-AD Sanjoanense e
Repesenses-Beira-Mar.

NAC. DE INIC.-SÉRIE C (10.ª JORNADA)
Gondomar-Lusitano FC, AD Sanjoanense-UD
Oliveirense, Feirense-Candal, Avanca-
Repesenses e Ac. Viseu-Sp. Mêda. 

AF VISEU - DIV. DE HONRA (5.ª JORNADA)
Castro Daire-Tarouquense, Sport Clube
Paivense-Viseu e Benfica, Resende-Fornelos,

Sátão-Sp. Lamego, Canas Senhorim-
Moimenta da Beira, Vouzelenses-Mangualde,
Molelos-Campia e Lusitano FC-Sernancelhe

JUVENIS NORTE (3.ª JORNADA)
CD Santacruzense-Resende, Os Viriatos-
Moimenta da Beira, Pesqueira-Oliv. Frades,
Vouzelenses-Sátão, O Crasto-Cinfães e
Drizes-Cracks Lamego.

JUVENIS SUL (3.ª JORNADA)
Tondela-Penalva Castelo, Molelos-Ranhados,
Ac. Viseu-Lusitano FC e Mortágua-Canas
Senhorim.

INICIADOS NORTE (3.ª JORNADA)
Sport Clube Paivense-Sátão, Cracks Lamego-
O Crasto, Oliv. Frades-Cinfães, Vouzelenses-
Drizes, Moimenta da Beira-Resende, Penalva
Castelo-Os Viriatos e Ac. Viseu B-Viseu e
Benfica B.

INICIADOS SUL (3.ª JORNADA)
Viseu e Benfica-Lusitano FC B, Canas
Senhorim-O Crasto B, Repesenses B-O
Pinguinzinho, Mangualde-Vale de Açores,
CRC Santo André-Estrela do Mondego e Vseu
2001-Molelos.

INFANTIS-SÉRIE B1 -SUB-13 (1.ª JORN.)
Leomil-Sátão, Cracks Lamego-Viseu e
Benfica B e Lusitano FC B-Pesqueira.

INFANTIS-SÉRIE C1-SUB 13 (1.ª JORNADA)
Ac. Viseu-CRC Santo André, Viseu e Benfica-
Ranhados, Repesenses-Lusitano FC e
Penalva Castelo-Viseu 2001. 

INFANTIS-SÉRIE D1-SUB-13 (1.ª JORN.)
Estrela do Mondego-Molelos, Nelas-O
Pinguinzinho, Mortágua-Os Pestinhas e
Mangualde-Canas Senhorim. 

ESCOLA - SÉRIE A – SUB-10 (3.ª JORN.)
Viseu e Benfica-Vouzelenses, Os Viriatos-O
Pinguinzinho B, Ac. Viseu-Dínamo da Estação
e Viseu 2001-O Crasto.

ESCOLAS-SÉRIE B – SUB-10 (3.ª JOR.)
CRC Santo André-Nelas, Os Pestinhas-Oliv.
Frades, Carregal do Sal-Vale de Açores, O
Pinguinzinho-Vila Chã de Sá e Viseu e
Benfica-Repesenses.

AF GUARDA - 1.ª DIVISÃO (3.ª JORNADA)
GD Foz Côa-Paços da Serra, Trancoso-CD
Gouveia, Vilar Formoso-Manteigas, Sp.

Mêda-Ginásio Figueirense, Desportiva do
Soito-Vila Cortez, Os Vilanovenses-SC
Sabugal er Pinhelenses-VF Naves.

JUNIORES (1.ª JORNADA)
SC Sabugal-Sp. Mêda, NDS Guarda-CD
Gouveia, Guarda Unida-Pinhelenses, Os
Vilanovenses-GD Foz Côa e Seia FC-
Trancoso.

INICIADOS-SÉRIE A (2.ª JORNADA)
AD São Romão-ARCEDO Gouveia e Seia FC-
Manteigas.

INICIADOS-SÉRIE B (2.ª JORNADA)
NDS Guarda-Trancoso e VF Naves-GD Foz
Côa.

INICIADOS-SÉRIE C (2.ª JORNADA)
NDS Guarda B-Figueira CTL e Pinhelenses-
SC Sabugal.

� FUTSAL

2.ª DIVISÃO-SÉRIE A (2.ª JORNADA)
GDR Lameirinhas-AJAB Tabuaço, CRECOR-
Covão Lobo, Póvoa Futsal-Desp. Aves,
Boavista-Macedense, CS São João-Paredes,

Viseu 2001-ADR Mata e ACR Vale de
Cambra-Cohaemato.

3.ª DIVISÃO-SÉRIE B (2.ª JORNADA)
Arsenal Parada-Lamas Futsal, Leões
Valboenses-Futsal Azeméis, São Martinho de
Mouros-Amigos Abeira Douro, AC São João
Ver-Gondomar FC, ACRD Rio de Moinhos-AA
Leça e FC Cidade Lourosa-Unidos
Pinheirense.

3.ª DIVISÃO-SÉRIE C (2.ª JORNADA)
Bairro Boa Esperança-Olho Marinho, Prodeco
CS Covões-CP Miranda Corvo, ABC Nelas-
Caldas, Eléctrico-MTBA, Achete-Casal Velho,
Alhadense-CS Ribeira Frades e Fátima-
Mendiga.

FUTSAL-AF VISEU
DIVISÃO DE HONRA (3.ª JORNADA)
CB Viseu-CB S.J. da Pesqueira, Inter Futsal
Tarouca-Armamar, CB Castro Daire-AJ os 31
de Barcos, Pedreles-Viseu 2001 B, Sp.
Lamego-CS Sever e CB Moimenta Beira-
Ribeiradio.

1.ª DIVISÃO FEMININA (3.ª JORNADA)
O Crasto-Oliv. Frades, Lusitano FC-ADR

Carbelrio, CB Mortagua-Naval de Viseu e CB
S.J. da Pesqueira-Unidos da Estação.

� ANDEBOL

CAMP. NAC. 3.ª DIVISÃO-SÉRIE B (1ª
JORNADA)
Académico Viseu - AD Sanjoanense e ACD
Monte - Estarreja AC.

1.ª DIV. NAC. DE JUV. MASC.-ZONA 2 (4.ª
JORNADA)
Gondomar-GC Tarouca, NA Penedono-Ac.S.
Mamede, Salgueiros 08-AC Lamego, Col.
Carvalhos-CA Leça e EA Moimenta Beira-FC
Porto/Dragon Force.

� HÓQUEI EM PATINS
JUVENIS
H.C. Mealhada-HC Viseu

INICIADOS
Viseu-CENAP e Viseu-Sanjoanense

� ATLETISMO
18.ª Volta a Silgueiros
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Depois de ter vencidonanoite que
quarta-feira, em Guimarães, o Xicio
Andebol, por 29-23, que lhe valeu as-
cender ao segundo lugar da classifi-
cação, o Madeira SAD viaja agora
para aGrécia, onde irá enfrentar, uma
ronda europeia, sendo que, por
questões financeiras, os dois jogos te-
rão lugar em solo helénico.
Aestreia da equipamadeirensenas

competições europeias da presente
época será emAgia Triada, naGrécia,
onde amanhã e domingo, oMadeira
Sad vai disputar, comoA.C.Diomidis
Argous, a 2.ª eliminatóriadaTaça EHF.
Os dois jogos terão lugar no Sta-

diumAgias Triadas; a 1ªmão,Madeira
Sad - A.C. Diomidis Argous, joga-se

amanhã, pelas 19h00 locais (menos
duas horas na Madeira). No dia se-
guinte, domingo, àmesma hora, terá
início o jogo da 2.ªmão da 2.ª elimi-
natória da Taça EHF. A dupla no-
meada para dirigir os dois jogos é da
Eslovénia, Bojan Lah/ David Sok e o
delegado é Panos Antoniou, do Chi-
pre.
Recorde-se que a equipa de Alek-

sanderDonner vai defrontar a forma-
ção grega que venceu a (extinta) Taça
Challenge na época 2011/ 2012.
O sorteio da 3.ª eliminatória - na

qual participará o FC Porto Vitalis e o
SL Benfica, apurado no passado fim
de semana - será na manhã de 23 de
Outubro. 1Madeira SAD começa amanhã a participação europeia

7 ANDEBOL: OS DOIS JOGOS DA 3.ª ELIMINATÓRIA DA TAÇA EHA TERÃO LUGAR ESTE FIM-DE-SEMANA

Madeira SAD na Grécia
OMadeira SADvai disputar na condiçãode visitante os dois jogos da
2.ª eliminatória da Taça EHF. Será já neste fim-de-semana, naGrécia.

Com o triunfo
sobre o Xico An-
debol, por 29-
23, o Madeira
SAD é agora se-
gundo classifi-
cado da liga
portuguesa,
com 17 pontos,
menos um que o
líder Benfica.
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Carlos Gomes
  . texto

Andebol

Na passada semana chama-
mos a atenção para a impor-
tância que poderia ter em re-
lação ao desfecho do jogo a for-
ma como o Xico iria progra-
mar a sua viagem até à Ilha do
Faial, nos Açores, para defron-
tar o Sporting da Horta. E, in-
felizmente, o desfecho do jogo
veio dar-nos razão. Na verdade
era práticamente impossível
exigir a uma equipa que teve
que viajar de autocarro na ma-
drugada do jogo, depois espe-
rar pelo avião que, ainda por
cima, se atrasou, viajar a partir
daí por avião e chegar, final-
mente, ao destino ao fim da
manhã que conseguisse, nes-
sa mesma noite, dar conta do
recado. Mas, há que ser realista.
E, o Xico, neste momento não
tinha grandes possibilidades
de viajar de outra maneira.
Como tal, há que aceitar a der-
rota como natural�

Na 6ª jornada a grande sur-
presa foi, sem dúvida, a der-

Derrota pré-anunciada�
rota que o ABC foi impor no
reduto do Águas Santas, equipa
que este ano, apesar de ter
mantido todo o seu plantel
que foi mesmo reforçado, não
está a conseguir protagonizar
uma época semelhante à an-
terior, onde havia sido um dos
grandes outsiders.

Outro jogo da jornada,
embora realizado na 4ª feira da
semana passada, era, sem dú-
vida, um sempre apetecível e
imprevisível Sporting vs
Benfica. Venceu (e conven-
ceu) a equipa benfiquista, pro-
vando ser um dos (se não mes-
mo o maior) candidato ao tí-
tulo. Quanto ao Sporting, onde
jogam os 2 irmãos
vimaranenses (Rui e Nuno)
Silva, mostrou, mais uma vez,
que ter um bom grupo de atle-
tas, a título individual, pode
não chegar. E, sinceramente,
o seu técnico (Frederico
Carlos) não nos convence,
como nunca nos convenceu�
O Sporting protestou o jogo
por erro cometido pelos ofi-
ciais de mesa e, é provável, que

o jogo venha a ser repetido.
Nos restantes jogos real-

ce para a robusta vitória do Ma-
deira SAD sobre o Camões,
em jogo realizado em Lisboa,
por troca entre as 2 voltas, por
números que dizem bem da
fragilidade da equipa de Lis-
boa. F.C. Porto e Belenenses
venceram, como se esperava,
Avanca e A.C. Fafe, respecti-
vamente.

Esta semana realizam-se
2 jornadas e, curiosamente, o
Xico joga esses 2 jogos fora das
datas previamente marcadas.
Assim, esta 4ª feira, o Xico
deve ter defrontado em Gui-
marães o Madeira SAD, equi-
pa que pediu a antecipação da
partida dado que este fim-de-
semana irá estar na Grécia a
disputar 2 jogos a contar para
as competições europeias.

Trata-se de um jogo de di-
ficuldade elevada para a equipa
vimaranense, dado que pela
frente irá ter uma equipa que,
embora tenha perdido um boa
parte dos seus atletas, em re-
lação à época passada, conta

com um treinador que é uma
�velha raposa� � Aleksandar
Donner � e que, seguramen-
te irá tentar surpreender o seu
antigo pupilo Victor
Tchikoulaev. É, pois, um jogo
de resultado imprevisível mas
que, em condições normais,
o Xico terá condições de dis-
cutir. É preciso é que a equi-
pa esteja em dia �normal��

Dos restantes jogos da jor-
nada destacamos os confron-
tos ABC vs Sporting e A.C.
Fafe vs Águas Santas. Em rela-
ção ao jogo de Braga será cu-
rioso verificar como irá rea-
gir a equipa lisboeta ao seu 1º
desaire na prova, sendo que vai
ter pela frente um adversário
que vem de uma inesperada
vitória fora. No jogo de Fafe a
curiosidade é semelhante mas
em relação à equipa do Águas
Santas que, como referimos,
protagonizou (pela negativa)
a grande surpresa da jornada.

Ainda de destacar o em-
bate Camões vs Avanca que
irá colocar frente a frente as
2 equipas que, este ano, ascen-

deram ao Andebol 1 e que são,
na nossa opinião, as 2 forma-
ções menos capazes da pro-
va. O F.C. Porto e o Benfica
não deverão sentir grandes
dificuldades para levarem de
vencida Belenenses e Sp. da
Horta, respectivamente.

Esta 4ª feira disputa-se a
8ª jornada e, como atrás já su-
blinhamos, o Xico viu o seu
jogo adiado para sábado da
próxima semana, o que, de al-
gum modo, facilita a vida ao
conjunto vimaranense. O
Xico vai jogar a Lisboa, ao ter-
reno do Camões, e qualquer
resultado que não seja a vitó-
ria será uma grande surpresa.

Na jornada de 4ª feira des-
tacam-se 3 partidas: Madeira
SAD vs Benfica, Águas San-
tas vs F.C. Porto e Sp. Horta
vs ABC, pese embora o favo-
ritismo de Benfica, F.C. Porto
e ABC. No entanto, os favo-
ritismos têm que ser prova-
dos no campo�

No Avanca vs Belenenses
e Sporting vs A.C. Fafe não se
preveem grandes dificuldades

para as equipas da capital.
No nacional de Juniores

disputou-se no domingo a 4ª
jornada que promoveu o 1º
derby do Minho na prova. O
Xico recebeu o A.C. Fafe e
provou que, nestes jogos, não
há vencedores antecipados.
Na verdade a equipa de Gui-
marães, depois de ter o jogo
controlado, cometeu uma sé-
rie de erros consecutivos que
permitiram aos fafenses con-
seguirem impor uma igual-
dade. A prova é comandada por
ABC e F.C. Porto que, até ao
momento, contam por vitó-
rias os jogos realizados.

Este domingo joga-se a 5ª
jornada na qual o Xico se irá
deslocar até à Maia para defron-
tar o ISMAI, actual 3º classifi-
cado. Pese embora essa posi-
ção da equipa maiata, pensamos
que o Xico terá todas as con-
dições para alcançar os 3 pon-
tos da vitória. De destacar nesta
jornada um sempre escaldante
ABC vs F.C. Porto que, pro-
vavelmente, irá isolar uma des-
tas equipas no 1º lugar.
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Sp. da Horta � 28  #  Xico Andebol � 24

Se os jogos tivessem
só 45 minutos�

Jogo no Pavilhão Desportivo da Horta
(Ilha do Faial - Açores)

Árbitros: Daniel Freitas / César Carvalho
(Braga)

SP. DA HORTA - Nuno Silva (Fábio Silva), Rui
Alves, Milos Padezanin (6), Rui Barreto (6),
Tiago Rodrigues (2), Filipe Pinho (3), Irineu
Gomes, Bruno Castro, Hugo Silva, Tiago Silva,
Yuriy Kostetsky (5), Afonso Almeida (6), Diogo
Simão, Pedro Pinto e Filipe Martins.
Treinador: FILIPE DUQUE

XICO ANDEBOL - Ricardo Castro (Hugo
Fernandes), Daniel Santos (7), Gustavo Cas-
tro (3), José Teixeira, Pedro Correia (2), Mário
Peixoto (2), André Caldas (2), Rui Oliveira, Luís
Sarmento (1), João Gonçalves (1), Rui Lourenço,
Jaime Barreiros (4) e Filipe Magalhães (2).
Treinador: VICTOR TCHIKOULAEV

Ao intervalo: 15 - 16

Antes de mais convém re-
alçar que, naturalmente, não
assistimos ao jogo, apenas o
seguindo via sistema de esta-
tística oficial da prova que nos
foi retratando aquilo que se
passava nos Açores, e alguns
comentários que consegui-
mos recolher junto de respon-
sáveis e atletas vimaranenses.

Dizemos em título que o
jogo do passado sábado deve-

ria ter tido apenas 45 minutos.
E escrevemo-lo fruto das cir-
cunstâncias que rodearam este
jogo, em relação à forma como
o Xico teve que se deslocar
àquela ilha açoriana, como ex-
plicamos noutro texto desta
página.

O Xico entrou mais uma
vez mal na partida (já come-
ça a ser recorrente), permi-
tindo que o Sp. da Horta al-

cançasse uma vantagem de 3
golos (5-2, aos 5 minutos). No
entanto, a equipa vimaranense
conseguiu recompor-se e aos
15 minutos já detinha uma
vantagem pela diferença mí-
nima (8-9). Daí até ao inter-
valo o equilíbrio foi a nota do-
minante, com a equipa de
Guimarães a chegar ao inter-
valo na condição de vencedora
(15-16).

Na 2ª parte o cariz da par-
tida manteve-se com nenhu-
ma das 2 equipas a conseguir
distanciar-se no marcador (21-
20, aos 45 minutos). Os 15 mi-
nutos finais foram fatais para
a turma vimaranense, dado que
foi nessa altura que �as pernas
começaram a pesar� e não con-
seguiram evitar a vitória da
equipa local.

O Sporting da Horta aca-
bou por vencer com justiça,
face às condicionantes do Xico,
embora por números algo exa-
gerados. Mas, fazer melhor era
quase impossível�

Individualmente, e por-
que temos que nos ater aos da-
dos estatísticos, apenas subli-
nhamos a exibição do guarda-
redes Ricardo Castro que, com
17 defesas e 38% de eficácia glo-
bal, esteve a bom nível. Quan-
to aos outros devem ter feito
o que puderam�
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A escola de andebol do 
Instituto Politécnico da 

Guarda (IPG) levou a melhor 
sobre a equipa da Falcão 
CTTL, de Pinhel, nos dois 
jogos realizados no último sá-
bado, a contar para os Campe-
onatos Nacionais de Iniciados 
e Infantis masculinos. 

Os encontros, que tiveram 

lugar no Pavilhão Multiusos de 
Pinhel, terminaram com um 
parcial 22-3 nos infantis e 30-
12 nos iniciados, sendo que a 
formação do IPG foi claramen-
te superior. As duas equipas 
jogam novamente este sábado 
no Pavilhão Municipal São Mi-
guel, na Guarda, pelas 10 horas 
(infantis) e 11h30 (iniciados). 

Escola de Andebol IPG vence 
encontros com Pinhel

DR
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Andebol Eurico e Ivan
dirigem jogo da Liga
dos Campeões

A dupla de árbitros de andebol da
Marinha Grande, constituída por
Ivan Caçador e Eurico Nicolau,
foi nomeada pela Federação
Europeia de Andebol para dirigir
o jogo entre o Croatia Zagreb e o
FC Barcelona, dois dos principais
colossos da modalidade. A contar
para o Grupo D da Liga dos
Campeões masculina, a partida
tem início marcado para as 18
horas locais de Zagreb, na
Croácia, no próximo sábado.
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Realiza-se esta quinta-
feira, dia 18 de Outubro, uma
assembleia geral extra-
ordinária do Callidas Clube.
A sessão, que está marcada
para as 21h00, na sede da
colectividade, vai discutir o
futuro do clube, sendo já
certo o fim do regresso à
competição dos seniores
masculinos. Uma decisão
que, embora não nos tenha

Assembleia Geral do Callidas Clube

REGRESSO DA EQUIPA SÉNIOR
MASCULINA FRUSTRADO

chegado oficialmente, já é do
conhecimento da
Associação de Andebol de
Portugal (AAP), como nos
confirmou Luís Pacheco, do
Departamento Desportivo.
O nosso interlocutor
explicou-nos, no entanto,
que o ofício até poderá não
chegar, uma vez que o
Callidas Clube é filiado na
Associação de Andebol

(AA) de Braga e, por outro
lado, a prova em que a
equipa vizelense iria
participar (3.ª Divisão
Nacional) é organizada pela
AA Porto, por delegação de
competências da AAP.

O nosso jornal tentou
contactar ambas as
associações, porém sem
sucesso.

Agora voltando à as-
sembleia geral extraordinária
do Callidas Clube, a ordem
de trabalhos apresenta três
pontos. São eles: “Leitura,
análise e votação da acta da
última assembleia; Discu-
ssão e votação de proposta
de Direcção; Meia hora para
outros assuntos”.

Recorde-se que, na se-
mana passada, em declara-
ções ao nosso jornal, Antó-
nio Ferreira, presidente da
Direcção, admitiu que as
coisas não estão fáceis para
arrancar com a época.
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FUTURO DA
COLECTIVIDADE
EM CAUSA

AG do Callidas Clube
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O Xico Andebol foi
aos Açores medir força com o

Sp. Horta e saiu derrotado por
28-24, num jogo de andebol muito

disputado.
As duas equipas

mostraram argumentos muito
semelhantes, sobretudo na primeira
parte. Prova desse equilíbrio, foram
as constantes alternâncias no co-
mando do marcador. Ao intervalo,
a formação vimaranense vencia
por (16-15).

No entanto, a etapa
complementar trouxe um Sp. Horta
diferente, mais eficaz, o que se
notou após o minuto 47. Por essa
altura, o conjunto insular alcançou
uma vantagem de dois golos, que
aumentou até aos quatro.

Mais uma vez, o guarda-
redes Ricardo Castro assinou uma
grande exibição, assim como
Daniel Santos que marcou sete
golos. Hoje, a partir das 21h00,
o Xico recebe o Madeira SAD.=

Xico Andebol não evitou derrota nos Açores
Sporting da Horta revelou-se a equipa mais eficaz.

u Xico recebe hoje o Madeira SAD
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As equipas de andebol feminino da Didáxis ini-
ciaram a nova época desportiva em festa no mo-
dernizado pavilhão da escola de Riba de Ave, re-
centemente renovado. Assim, as meninas do
andebol da Didáxis de Riba de Ave já não neces-
sitam de se deslocar a S. Cosme para disputar os
jogos oficiais do campeonato. 

A inauguração oficial do pavilhão aconteceu
na partida do torneio de abertura no escalão de
juvenis deste último fim de semana, com a rece-
ção à Juventude do Mar, de Esposende.

Foi um jogo muito disputado, com constantes
alternâncias no marcador. A equipa de andebol
juvenil da Didáxis de Riba de Ave perdeu por
apenas um golo (20-21), na sequência da mar-
cação de um livre de sete metros no último se-
gundo do jogo.

Atualmente, as juvenis da Didáxis de Riba de
Ave ocupam o terceiro lugar do torneio de aber-
tura, já que na terceira jornada venceram fora o
Felgueiras, por 42-6. 

As andebolistas iniciadas da Didáxis de Riba
de Ave, que se deslocaram ao recinto do Juven-
tude do Mar, bateram a equipa local por 20-15.
Após uma primeira parte com muitas falhas téc-
nicas fruto de alguma ansiedade, as iniciadas
da Didáxis realizaram um jogo mais agradável
na segunda parte e superiorizaram-se às adver-
sárias, estando já no primeiro lugar do torneio.

Andebol feminino em festa
no modernizado pavilhão
da Didáxis de Riba de Ave
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Após o escalão femi-
nino na semana pas-
sada, também os ju-
venis masculinos
iniciaram a sua
época, sábado pas-
sado, num encontro
em casa, no Pavilhão
Municipal Terras de
Vermoim, frente à As-
sociação de Andebol
da Póvoa de Lanhoso.

Num animado en-
contro marcado pelo equilíbrio, os jovens famalicenses representa-
ram bem a camisola neste primeiro encontro denotando o nível já con-
seguido e também o trabalho ainda pela frente.

Juvenis Masculinos Andebol
ACV iniciam competição
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