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> joão carlos taveira

Vencer e convencer diante de
um dos candidatos ao título na-
cional foi o melhor começo de
campeonato que o ABC poderia
desejar. E o jogo até nem
começou nada bem para os
bracarenses e para os especta-
dores que estiveram no Sá Leite. 

Muitas falhas técnicas de parte
a parte fizeram com que o
primeiro golo do jogo só aconte-
cesse apenas aos seis minutos e
trinta e cinco segundos. Depois
o Sporting conseguiu adquirir
vantagem muito em virtude da
alteração que o seu técnico fez
ao fazer entrar Rui Silva para o
lugar do desenraízado Hugo

Rocha. Mas pouco durou, foi só
o tempo do ABC se adaptar ao
jogo leonino para dar a volta ao
resultado. Também deu para
perceber, se dúvidas existissem
depois do jogo com o Teucro,
que o ABC deste ano é uma
equipa que vai procurar sair
rápido para o ataque, tentando
surpreender os seus adversários ,
nomeadamente nas reposições
de bola. Assim foi ontem diante
do Sporting com os bracarenses
a adquirirem vantagem no pla-
card ainda durante a primeira
parte. 

Todavia, este tipo de jogo, de
alta rotação e, ainda por cima em
início de temporada não só leva
a uma quebra física do adver-

sário como também é desgas-
tante para a equipa que o pratica.
Carlos Resende fez, a partir dos
vinte minutos, as substituições
necessárias para tentar colmatar
esse défice e a equipa acabou
por se ressentir um pouco. Man-
teve o mesmo ritmo, é verdade,
ainda que nem sempre da me-
lhor maneira, pois uma coisa é já
estar dentro do jogo a outra é en-
trar a meio e procurar apanhar o
seu andamento, mas viu o Spor-
ting aproximar-se no resultado e
chegar mesmo ao empate. 

Com a vantagem de um golo
ao intervalo era de esperar que,
no segundo período, o jogo man-
tivesse a mesma tendência em
termos de equilíbrio. Assim não

foi. O ABC entrou muito forte,
ao contrário do seu antagonista
que, atarantado, viu o resultado
disparar e passar para uma van-
tagem dos bracarenses de seis
golos (aos dez minutos da se-
gunda parte). E se na primeira
parte o Sporting ainda teve força
física para recuperar, na segunda
metade já assim não foi. O seu
abono de família (Fábio Maga-
lhães) praticamente desapareceu
do jogo e os “leões” nunca mais
conseguiram contrariar o melhor
jogo do ABC.

Um resultado justo que revela
que, ainda que diferente, o ABC
terá de ser tido em conta na luta
pelos primeiros lugares. A von-
tade, pelo menos, continua.

ABC de alta rotação revela
as debilidades do leão
O ABC deste ano é uma equipa com um modelo de jogo diferente. Agora o jogo faz-se em
alta rotação, em velocidade, e ontem, a primeira vítima deste novo ABC foi o Sporting que
cedo demonstrou não ter capacidade física para responder aos bracarenses.

ABC DE BRAGA 241 

Humberto Gomes (Bruno Dias); José
Rolo (1), Fábio Antunes (5), João
Rodrigues, Tiago Pereira (1), Miguel
Sarmento, Pedro Seabra (2), Rui
Lourenço (3),Mário Peixoto, José
Ricardo Costa (4), Nuno Rebelo, Álvaro
Rodrigues (3).
Tr. Carlos Resende

SPORTING 181 

Hugo Figueira (Luís Oliveira), Pedro
Portela (1), Bruno Moreira (1),
Radojevic (3), Rui Silva (2), Ricardo
Dias (1), João Pinto (1), Ricardo
Correia, João Paulo Pinto (1), Muresan,
Hugo Rocha e Fábio Magalhães
Tr. Branislav Prokrajac

Árbi t ros:Daniel Martins e Roberto
Martins 
Intervalo: 12-11ROSA SANTOS

ABC entrou a ganhar no campeonato e logo diante do Sporting, vencendo por seis golos de diferença

lll

“Denota-se que é o primei-
ro jogo da época, marca-
mos vinte e quatro golos
mas tivemos muitas situa-
ções de concretização, de
estar em frente ao guarda
redes. Ganhar ao Sporting
e por uma diferença de
seis golos deixa-nos bas-
tante satisfeitos, os joga-
dores estiverem bem, lu-
taram bem. Por vezes,
lutamos mais do que joga-
mos  mas para primeiro jo-
go está bastante bem até
porque o importante é
ganhar e esse é sempre o
primeiro objectivo. Conse-
guimos provocar no adver-
sário a mudança do siste-
ma defensivo por três ve-
zes, começou por 6x0, pas-
sou para 4X2 e terminou
em 3x2x1 e isso, mesmo
sabendo que o treinador do
Sporting gosta de alternan-
cia no sistema defensivo,
mostra que também há
mérito da nossa parte, da
equipa, em se adaptar ao
novo sistema e criar pro-
blemas. Foi agradável de
ver que mesmo com o
Sporting a alternar o seu
sistema defensivo conse-
guimos criar situações de
surgir na cara do guarda
redes adversário. Durante
o jogo falava com umjo-
gador, sobre motivos que
obviamente não os vou di-
zer aqui, e ele dizia-me
que tinha metido a equipa
à frente do eu, sacrificou-
se, não apareceu muito no
ataque e na defesa esteve
cinco estrelas”.

Carlos Resende (tr. ABC)

ANDEBOL

> Carlos Resende só não utilizou um dos atletas que tinha disponível para o jogo de ontem.

I DIVISÃO NACIONALALTA ROTAÇÃO DO ABC DEIXA “LEÕES” ATORDOADOS

ROSA SANTOS

ABC na co-liderança do campeonato à primeira jornada Página 2
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ABC vence Sporting e entra
a ganhar no campeonato
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ANDEBOL

ABC vence Sporting 
no arranque do campeonato
>> 24

Página 4



A5

  Tiragem: 7014

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 23

  Cores: Cor

  Área: 17,89 x 20,24 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 37415720 11-09-2011

Carlos Delgado

� No arranque do campeonato, o
São Bernardo, que vive momen-
tos de adaptação a uma nova rea-
lidade competitiva (o plantel des-
ta época, com a subida de nove ju-
niores, pouco tem a ver com o da
última), não entrou da melhor
maneira na competição, já que, a
jogar em casa, diante de um ad-

versário que também vai lutar
pela conquista da permanência,
não foi além de uma igualdade.

Deve, no entanto, dizer-se que
esteve muito perto de somar os
três pontos, já que a dez minutos
do final tinha uma diferença de
cinco golos, margem confortável
que viria a esbanjar, fruto, em al-
guns momentos, da inexperiên-
cia, ao mais alto nível, de alguns

dos atletas que se estrearam na
equipa sénior.

Na primeira parte, o equilíbrio
foi a nota dominante, com o São
Bernardo a manter-se sempre na
frente, mas sem conseguir mar-
gem de golos que lhe dessem tran-
quilidade. No segundo tempo, as
coisas melhoraram, face à mu-
dança táctica defensiva introdu-
zida por Juan Marques, que op-

tou e bem por colocar a equipa a
defender 5x1.

Houve uma clara melhoria de-
fensiva, o que, a par da maior pro-
dutividade atacante, resultou na
diferença de cinco golos (23-18) a
uma dezena de minutos do final.
Quando se esperava que esta van-
tagem fosse suficiente para garan-
tir o triunfo, aconteceram falhas
técnicas que, juntamente com al-
gum nervosismo, permitiram ao
Xico Andebol, que nunca abdicou
de lutar, chegar ao empate.l

O pássaro esteve na mão
O São Bernardo, que vencia a dez minutos do fim por cinco golos, 
acabou por ceder um empate no arranque do campeonato nacional

TREINADOR: Juan Marques.
Emanuel Borges; Hugo Sousa (1), João
Vilar (9), Pedro Maia (9), Tiago Sousa (4),
Augusto Pereira (2) e Ricardo Meira (1) -
sete inicial - João Pinho, Paulo Alô, Tiago
Portas, Fábio Ribeiro e Tiago Teixeira.

TREINADOR: Nuno Santos.
Ricardo Castro; André Caldas (5), Jaime
Barreiros (3), Duarte Silva, Gustavo Castro
(4), João Gonçalves (2) e João Baptista -
sete inicial - e Hugo Fernandes, Pedro
Correia (10) e Paulo Fernandes.

SÃO BERNARDO 26

XICO ANDEBOL 26

LOCAL: Pavilhão do São Bernardo, em
Aveiro.
ASSISTÊNCIA: 200 espectadores.
ÁRBITROS: António Trinca e Tiago
Monteiro (Lisboa)
AO INTERVALO: 13-13

ANDEBOL/1.ª DIVISÃO
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TIAGO SOUSA também esteve bem na finalização

A FIGURA

� PEDRO MAIA O jovem
lateral direito, que na últi-
ma época já havia “dado
nas vistas”, voltou a exibir-
se em grande plano, ao
ponto de merecer marca-
ção individual por parte da
equipa adversária.

D
.R

.
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S. Bernardo estreia-se
com empate em casa
frente ao “Xico”
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Pavilhão Flávio Sá Leite, em 
Braga

Árbitros: Daniel Martins e Roberto 
Martins

ABC 24
Humberto Gomes (Bruno Dias); 
José Rolo (1), Fábio Vidrago (5), 
Tiago Pereira (1), Rui Lourenço (3), 
José Ricardo Costa (4), José Pedro 
Coelho (5), João Rodrigues, Álvaro 
Rodrigues (3), Pedro Sebra (2), 
Miguel Sarmento, Mário Peixoto e 
Nuno Rebelo

Treinador: Carlos Resende

Sporting 18
Hugo Figueira (Luís Oliveira); Bruno 
Moreira (1), Ricardo Dias (1), João 
Pinto (1), Muresan, Hugo Rocha, 
Fábio Magalhães (8), Pedro Portela 
(1), Radojevic (3), Rui Silva (2), Carlos 
Siqueira e João Paulo Pinto (1).

Treinador: Branislav Pokrajac

Marcha do marcador: 10m (2-2); 20m 
(9-6); 30m (22-11); 40m (18-12); 50m 
(21-16) e 60m (24-18).

Triunfo por seis golos no primeiro jogo oficial de Carlos Resende no banco dos academistas

ABC começou a época a amansar o leão

Carlos Resende salientou a vantagem de seis golos

«Só posso estar satisfeito»

��  Luís Filipe Silva

O ABC entrou da melhor for-
ma no campeonato de ande-
bol de 2011/12.  Mesmo sem 
deslumbrar e dando sinais de 
que ainda há trabalho a fazer 
para pôr a “máquina” a carbu-
rar a 100 por cento, os acade-
mistas conseguiram derrotar o 
Sporting por uma margem de 
seis golos e dominaram toda 
a segunda parte, ante um ad-
versário que apenas foi ca-
paz de discutir a marcha do 
marcador durante a primei-
ra metade.

Num jogo típico de início 

de época, o primeiro golo só 
surgiu quando o cronómetro 
já assinalava mais de seis mi-
nutos disputados.  As acções 
ofensivas de ambos os conjun-
tos eram desperdiçadas cons-
tantemente, algumas delas de 
forma incrível, e só a partir do 
primeiro golo é que a ponta-
ria afinou.

Na primeira metade o equi-
líbrio no marcador foi sem-
pre a nota dominante, como 

o demonstra a magra vanta-
gem de um golo que o ABC 
levou para o intervalo.

No entanto, logo no reata-
mento a equipa de Carlos Re-
sende disparou na frente para 

não mais ser alcançada pelo 
Sporting.

Em três minutos, os acade-

mistas alcançaram uma van-
tagem de três golos, que em 
alguns períodos chegou a ser 
de cinco, e nunca mais o Spor-
ting teve pernas para ir atrás 
do ABC, que viu José Pedro 
Coelho e Fábio Vidrago serem 
os mais concretizadores, com 
cinco tentos cada um.

Nem mesmo quando os bra-
carenses estiveram reduzidos 
a cinco elementos, por exclu-
são de Álvaro Rodrigues e José 
Pedro Coelho quase em simul-
tâneo, o Sporting arranjou ar-
gumentos para colocar em 
causa o triunfo do ABC, ape-
sar da veia goleadora de Fá-
bio Magalhães que conseguiu 
oito golos neste jogo.

Pokrajac alterou por vá-
rias vezes o seu sistema de-
fensivo mas de nada adian-
tou porque o ABC conseguiu 
sempre adaptar-se às altera-
ções que o adversário im-
pôs e reagiu sempre da me-
lhor maneira.

Arbitragem irregular.

Para primeiro jogo oficial 
da temporada, o técnico Car-
los Resende ficou bastante 
satisfeito, não só pelo triun-
fo como também pela vanta-
gem confortável adquirida so-
bre um adversário forte como 
é o Sporting.

«Foi interessante. É o nosso 
primeiro jogo da época, mar-
cámos 24 golos e tivemos ou-
tras situações que poderíamos 
ter concretizado, onde apare-
cemos bem à frente do guar-
da-redes. 

É evidente que ganhar  ao 
Sporting e ganhar por seis 
golos de diferença, só  tenho 
que estar satisfeito».

No entanto, Carlos Resen-
de reconhece ainda haver 
muito trabalho a fazer e que 
nem tudo na exibição de on-
tem foi perfeito.  «Os jogado-
res estiveram bem, mas luta-
ram mais do que jogaram de 
modo racional. O importante 
é ganhar», referiu.

Em análise ao que de posi-

tivo o ABC fez no jogo de on-
tem, Carlos Resende gostou 
do modo como a sua equipa 
obrigou os leoninos a muda-
rem por três vezes de siste-
ma defensivo.

«Começaram em 6x0, pas-
saram 4x2 e 3x2x1. Isso tam-
bém é um pouco o mérito 
da nossa equipa e sinal que 
o trabalho de equipa funcio-
na», disse.

Pokrajac: 
«Parabéns ao ABC»

Do lado do Sporting, Branis-
lav Pokrajac deu os parabéns 
ao adversário e deixou algumas 
críticas aos seus jogadores, pelo 
modo «nervoso» com que en-
cararam este desafio. 

«Na primeira parte perde-
mos boas ocasiões para mar-
car e no início da segunda 
parte consentimos logo três 

golos e nunca fomos capa-
zes de anular a vantagem do 
ABC. Tenho que dar os para-
béns à equipa do ABC pelo 
modo aguerrido com que lu-
tou pelo triunfo,  já não posso 
dizer o mesmo de alguns jo-
gadores da minha equipa que 
estiveram nervosos durante o 
jogo. E não se pode estar ner-
voso quando se quer vencer 
jogos», salientou.

Fábio Vidrago esteve em evidência no ataque

Humberto Gomes fez uma grande exibição na baliza do ABC
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Xico empatou fora,
Fafe perdeu em casa

O Xico Andebol viajou até Aveiro onde defrontou o S. Ber-

nardo, com quem empatou a 26 golos. Pior sorte teve o AC 

Fafe que, a jogar no seu pavilhão, perdeu por 32-26 frente 

ao Águas Santas, um adversário com outras armas e outro 

andamento nesta competição. Os resultados dos encontros 

disputados ontem:

ABC - Sporting ........................................................................  24-18

Maia-ISMAI - Belenenses ......................................................  26-26

São Bernardo - Xico ...............................................................  26-26

Fafe - Águas Santas ...............................................................  26-32
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  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 32

  Cores: Cor

  Área: 4,98 x 20,75 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 37414948 11-09-2011
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A15

  Tiragem: 15000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 31

  Cores: Cor

  Área: 16,85 x 29,20 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 37410747 11-09-2011

Realizou-se na noite de sexta-feira numa
unidadehoteleiradoFunchal aGaladoAn-
debol, umevento promovidopela Federa-
ção de Andebol de Portugal que contou
colaboraçãodaAssociaçãodeAndebol da
Madeira que serviu para homenagear, jo-
gadores, atletas, dirigentesdamodalidade.
Esta gala foi dedicada ao andebol da Re-

giãoe aos andebolistamadeirensesqueao
longo das suas carreiras deram um grande
contributo ao andebol nacional em repre-
sentação das várias selecções nacionais.
Os prémios individuais foram entregues

em várias categorias, prémio excelência
para atletas com mais de 150 representa-
ções na selecção A,medalha de ouromais
de 75 representações na selecção, e me-
lhor dirigente. Por outro lado a Associação
deAndebol daMadeira tambémhomena-
geouadupladeárbitrosDuarteSantoseRi-
cardoFonsecapor ter sidoaprimeiradupla
internacionalmadeirense.
Comamedalhadeouro foramdistingui-

das dez atletas com destaque para cinco
delas nascidas naMadeira, Luísa Oliveira a
segunda atleta madeirense a conseguir o
estatuto de internacional, Cilísia Camacho,
Mariela Gonçalves, Cristina Gomes e Es-
meraldaGouveia.
OpresidentedaAAM, EmanuelAlves re-

conheceu o mérito dos aos atletas. «Esta

gala é o reconhecimento ao andebol da
Madeira, mas acima de tudo o reconheci-
mento aos galardoados, pelo contributo
que deram quer à modalidade em repre-
sentaçãodos seusclubes,mas tambémpor
aquilo que fizeram em representação da
selecção nacional».
Já Henrique Torrinha presidente da FAP

falou das dificuldades que podem surgir.
«Emtemposdifíceis todosnunca somosde-
mais para o sucesso do andebol. Hoje re-
conhecemos aqueles que mais se distin-
guiram no panorama do andebol
português, a quem agradecemos pelo que
contribuírampara o êxito damodalidade».
Por seu turno,oSecretárioRegionaldosRe-
cursosHumanos Brazão deCastro, que es-
teve em representação doGoverno Regio-
nal falou do sucesso da política desportiva
do Governo Regional. «É com agrado que
vemos a realização desta gala na Madeira
onde o andebol tem grande implantação.
Queria felicitarosgalardoados,pois istode-
monstra que conseguimos grandes índices
dedesenvolvimento tambémnodesporto.
Criámosumageraçãodevencedoreseeste
momento é de reconhecimento pelo tra-
balho que efectuaram mas também pelo
apoio que o governo vem dando ao des-
porto», disse a concluir. 1

Carlos Jorge

Ricardo Fonseca e Duarte Santos, a primeira dupla internacional na arbitragem do andebol madeirense.

7 CERIMÓNIA DECORREU NA ÚLTIMA SEXTA-FEIRA NO FUNCHAL

FAP distinguiu os
melhores da Madeira

Madeirenses
medalhados

Medalha
de Ouro

• Luísa Oliveira
(77 vezes inter-
nacional A)
• Cilísia Cama-
cho (84 vezes in-
ternacional A)
• Esmeralda
Gouveia (98
vezes internacio-
nal A)
• Cristina Gomes
(85 vezes inter-
nacional A)
• Mariela Gon-
çalves (90 vezes
internacional A)
• Virgínia Ganau
(123 vezes inter-
nacional A)
• Ana Estácio
(76 vezes inter-
nacional A)
• Renata Tavares
(120 vezes inter-
nacional A)
• Sandra Martins
(84 vezes inter-
nacional A)
• Helena Men-
des (122 vezes
internacional A)

Medalha de
Excelência

• Rui Almeida
(151 vezes inter-
nacional A)

Dirigente
nacional

• Carlos Mar-
ques Pereira
(Madeira SAD)

Premio AAM
Homenagem

• Duarte Santos
e Ricardo Fon-
seca, primeira
dupla internacio-
nal madeirense.
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A16

FAP distinguiu os melhores da Madeira
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 Versão para impressão

 

 Enviar este artigo

 

 Cerimónia decorreu na última sexta-feira no Funchal

 

 Madeirenses

 

 medalhados

 

 Medalha

 

 de Ouro

 

 . Luísa Oliveira (77 vezes internacional A)

 

 . Cilísia Camacho (84 vezes internacional A)

 

 . Esmeralda Gouveia (98 vezes internacional A)

 

 . Cristina Gomes (85 vezes internacional A)

 

 . Mariela Gonçalves (90 vezes internacional A)

 

 . Virgínia Ganau (123 vezes internacional A)

 

 . Ana Estácio (76 vezes internacional A)
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 . Renata Tavares (120 vezes internacional A)

 

 . Sandra Martins (84 vezes internacional A)

 

 . Helena Mendes (122 vezes internacional A)

 

 Medalha de

 

 Excelência

 

 . Rui Almeida (151 vezes internacional A)

 

 Dirigente

 

 nacional

 

 . Carlos Marques Pereira (Madeira SAD)

 

 Premio AAM Homenagem

 

 . Duarte Santos e Ricardo Fonseca, primeira dupla internacional madeirense.

 

 Realizou-se na noite de sexta-feira numa unidade hoteleira do Funchal a Gala do Andebol, um evento

promovido pela Federação de Andebol de Portugal que contou colaboração da Associação de Andebol

da Madeira que serviu para homenagear, jogadores, atletas, dirigentes da modalidade.

 

 Esta gala foi dedicada ao andebol da Região e aos andebolista madeirenses que ao longo das suas

carreiras deram um grande contributo ao andebol nacional em representação das várias selecções

nacionais.

 

 Os prémios individuais foram entregues em várias categorias, prémio excelência para atletas com

mais de 150 representações na selecção A, medalha de ouro mais de 75 representações na selecção, e

melhor dirigente. Por outro lado a Associação de Andebol da Madeira também homenageou a dupla de

árbitros Duarte Santos e Ricardo Fonseca por ter sido a primeira dupla internacional madeirense.

 

 Com a medalha de ouro foram distinguidas dez atletas com destaque para cinco delas nascidas na

Madeira, Luísa Oliveira a segunda atleta madeirense a conseguir o estatuto de internacional, Cilísia

Camacho, Mariela Gonçalves, Cristina Gomes e Esmeralda Gouveia.

 

 O presidente da AAM, Emanuel Alves reconheceu o mérito dos aos atletas. Esta gala é o
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reconhecimento ao andebol da Madeira, mas acima de tudo o reconhecimento aos galardoados, pelo

contributo que deram quer à modalidade em representação dos seus clubes, mas também por aquilo

que fizeram em representação da selecção nacional.

 

 Já Henrique Torrinha presidente da FAP falou das dificuldades que podem surgir. Em tempos difíceis

todos nunca somos demais para o sucesso do andebol. Hoje reconhecemos aqueles que mais se

distinguiram no panorama do andebol português, a quem agradecemos pelo que contribuíram para o

êxito da modalidade. Por seu turno, o Secretário Regional dos Recursos Humanos Brazão de Castro,

que esteve em representação do Governo Regional falou do sucesso da política desportiva do Governo

Regional. É com agrado que vemos a realização desta gala na Madeira onde o andebol tem grande

implantação. Queria felicitar os galardoados, pois isto demonstra que conseguimos grandes índices de

desenvolvimento também no desporto. Criámos uma geração de vencedores e este momento é de

reconhecimento pelo trabalho que efectuaram mas também pelo apoio que o governo vem dando ao

desporto, disse a concluir.

 

 Carlos Jorge

 

 www.jornaldamadeira.pt :

 

 Jornal da Madeira - Edição Impressa :

 

 Empresa Jornal da Madeira, Lda :
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A19

  Tiragem: 119402

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 56

  Cores: Preto e Branco

  Área: 15,97 x 20,54 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 37412676 11-09-2011
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A20

  Tiragem: 119402

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 56

  Cores: Preto e Branco

  Área: 4,71 x 4,20 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 37412702 11-09-2011
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A21

  Tiragem: 51975

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 41

  Cores: Cor

  Área: 5,37 x 7,86 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 37410876 11-09-2011

Sporting começa 
campeonato a perder

a O Sporting iniciou a nova época 
do campeonato nacional de andebol 
com uma derrota, em Braga, diante 
do ABC. Os leões perderam por 24-
18, num jogo que marcou a estreia 
de Carlos Resende no comando dos 
bracarenses. Nas outras partidas, o 
Belenenses deslocou-se à Maia, onde 
empatou a 26 golos com o ISMAI, re-
sultado que também se verifi cou no 
São Bernardo–Xico. O Águas Santas 
ganhou em Fafe por 32-26. A jornada 
termina hoje com o Benfi ca-FC Porto 
(15h, RTP2).

Andebol
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A22

  Tiragem: 113475

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 33

  Cores: Cor

  Área: 20,90 x 25,87 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 37415218 11-09-2011
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A23

  Tiragem: 113475

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 46

  Cores: Cor

  Área: 4,56 x 6,73 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 37415041 11-09-2011
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A24

  Tiragem: 113475

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 33

  Cores: Cor

  Área: 4,68 x 9,59 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 37415216 11-09-2011
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A25

  Tiragem: 5008

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 28

  Cores: Cor

  Área: 10,00 x 24,06 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 37407258 10-09-2011
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A26

  Tiragem: 120000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 37

  Cores: Cor

  Área: 5,29 x 3,47 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 37404901 10-09-2011
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A27

  Tiragem: 120000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 48

  Cores: Cor

  Área: 15,92 x 21,80 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 37405223 10-09-2011
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  Tiragem: 120000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 6,50 x 9,71 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 37405223 10-09-2011
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A29

  Tiragem: 120000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 37

  Cores: Cor

  Área: 5,07 x 4,05 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 37404896 10-09-2011
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A30

  Tiragem: 120000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 37

  Cores: Cor

  Área: 26,70 x 24,68 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 37404915 10-09-2011
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A31

  Tiragem: 184177

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 36

  Cores: Preto e Branco

  Área: 3,78 x 7,86 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 37404704 10-09-2011
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A32

  Tiragem: 8000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 24

  Cores: Cor

  Área: 26,70 x 17,86 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 37406809 10-09-2011
11 de Agosto 2011

IDIVISÃO

> Luís Bogas é a principal baixa na equipa bracarense, encontrando-se a recuperar de uma lesão.

ANDEBOLJOGO COM O SPORTING ÀS 17 HORAS

> paulo machado

O estatuto de candidato ao título
nacional na I divisão nacional
em andebol, desta vez, está en-
tregue a outros emblemas. O
ABC, no início de uma nova era,
com Carlos Resende a assumir o
comando da equipa é apontado
como um potencial 'outsider' nu-
ma corrida que, à partida, conta
com Benfica e FC Porto na
'pole-position'. A formação bra-
carense, contando coma uma es-
trutura de base definida, apre-
senta algumas novidades como
são os casos de José Pedro Coe-
lho e Pedro Seabra. Este último
vai defrontar a sua anterior
equipa na jornada de abertura. 

Independentemente do adver-
sário, a ambição de vencer está
patente no seio do clube minho-
to. Foi essa a ideia patente por
Carlos Resende no lançamento
da partida. “Todos os jogos são

importante até porque valem
exactamente a mesma pontua-
ção. Daí é importante ganhar a
qualquer adversário”, referiu o
novo treinador do ABC.  Re-
sende mostrou-se satisfeito com
o trabalho desenvolvido ao lon-
go da pré-época e enalteceu a
capacidade de resposta dos jo-
gadores. “Nota-se uma grande
confiança perante o trabalho que
o grupo tem produzido e penso
que vamos dar uma resposta
positiva neste primeiro jogo”,
salientou.

ABC inicia corrida pelo título
O Pavilhão Flávio Sá Leite é palco do primeiro jogo do nacional da I Divisão em andebol. O ABC defronta o
Sporting, pelas 17 horas, sendo um potencial 'outsider' na corrida pelo título.

DR

Carlos Resende estreia-se hoje em jogos oficiais como treinador do ABC

Jogo com o
Sporting marca

a estreia de Carlos
Resende em jogos

oficiais como treinador
do ABC.
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A33

  Tiragem: 8000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 24

  Cores: Cor

  Área: 12,70 x 8,69 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 37406805 10-09-2011

> p. m.

Fafe e Xico Andebol são os outros clubes
minhotos em competição no campeonato
nacional de andebol. A equipa fafense
confirma o regresso ao principal escalão
da modalidade e estreia-se a jogar em
casa, diante do Águas Santas. A partida
tem início às 18.30 horas. 

Já o Xico Andebol joga fora de portas,
num ano em que o plantel sob a liderança
de Nuno Santos apresenta-se com muitas

novidades. A equipa vimaranense vai jo-
gar com o S. Bernardo, a partir das 18 ho-
ras. 

A lista completa dos jogos é a se-
guinte: 
ABC de Braga - Sporting CP (17:00)
Maia ISMAI - Belenenses (17:45)
São Bernardo - Xico Andebol (18:00)
AC Fafe - Águas Santas (18:30)
Sporting Horta - Madeira SAD (21:00)
Amanhã
Benfica - FC Porto (15:00)

MINHOTOS

Fafe estreia-se em casa
diante do Águas Santas
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A34

  Tiragem: 8000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 24

  Cores: Cor

  Área: 13,16 x 8,93 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 37406806 10-09-2011

> p. m.

O grande ausente do ABC neste arranque
de temporada é o lateral-esquerdo Luís
Bogas. O atleta ainda iniciou a pré-época,
mas ter-se-á ressentido de uma lesão que
já o apoquenta há algum tempo. 

Tudo indica que o jogador terá de ser su-
jeito a uma intervenção cirúrgica e só
depois de debelar esse problema pode
voltar à competição. O capitão do ABC
vai falhar, por isso, os primeiros jogos do
campeonato.

JOGADOR RECUPERA DE UMA LESÃO

Luís Bogas falha primeiros
jogos do campeonato

DR

Luís Bogas falha jogo com Sporting
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A35

  Tiragem: 8500

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 30

  Cores: Cor

  Área: 17,98 x 22,47 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 37399254 10-09-2011

Às 17h00 de hoje, no Sá Leite

ABC-Sporting no arranque
do campeonato de andebol

O Andebol 1 arranca este 
fim-de-semana com dois clás-
sicos, um a disputar hoje no 
Pavilhão Flávio Sá Leite (ABC-
-Sporting) e outro amanhã, na 
Luz (Benfica-FC Porto).

No Flávio Sá Leite ABC e 
Sporting reencontram-se de-
pois de bem recentemente te-
rem medido forças no Torneio 
de Portugal, em Fafe. Na altu-
ra, o Sporting ultrapassou com 
facilidade os pupilos de Carlos 
Resende (32-27) mas, a jogar 
em casa, é bem provável que 
a partida seja mais equilibrada 

Jogos para hoje
17h00: ABC de Braga-Sporting – Daniel Martins/Roberto 

Martins (Leiria)
17h45 ISMAI-Belenenses – Daniel Freitas/César Carvalho 

(Braga)
18h00: São Bernardo-Xico Andebol – António Trinca/Tiago 

Monteiro (Lisboa)
18h30: AC Fafe-Águas Santas – João Basto/Júlio Cardoso 

(Braga)
21h00: Spo. Horta-Madeira SAD – Mário Coutinho/Ramiro 

Silva (Aveiro)

e proporcione ao público que 
ocorra ao recinto bracarense 
um bom espectáculo.

Nos Açores, o Sporting da 
Horta recebe o Madeira SAD 
num dérbi em que os madei-
renses, vice-campeões nacio-
nais, se apresentam como fa-
voritos. Dentro das quatro li-
nhas os pupilos de Filipe Du-
que tentarão contrariar esta 
teoria.

As duas formações que che-
garam este ano ao Andebol 1 
jogam perante o seu público. 
No Municipal da Maia, o IS-

MAI recebe o Belenenses, uma 
formação renovada mas, com 
toda a certeza, portadora da 
mesma ambição que lhe dá 

algum favoritismo nesta des-
locação ao Norte.

Em Fafe, o Águas Santas 
apadrinha o regresso do An-
debol Clube de Fafe ao es-
calão mais alto do andebol 
nacional. Com a forte ade-
são do público de Fafe ao 
andebol, como se consta-
tou recentemente no Torneio 
de Portugal, é de crer que os 
pupilos de Óscar Freitas pos-
sam ter um forte apoio que 
permita amenizar o favoritis-
mo que parece estar um pouco 
mais do lado dos maiatos.

Em Aveiro, o renovado São 
Bernardo recebe o Xico An-
debol num jogo que se pre-
vê venha a ser marcado pelo 
equilíbrio.

ABC-Sporting reencontram-se hoje no Sá Leite
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A36

  Tiragem: 58853

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 38

  Cores: Cor

  Área: 5,34 x 27,91 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 37405390 10-09-2011
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A37

  Tiragem: 58853

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 32

  Cores: Cor

  Área: 26,72 x 35,19 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 37405347 10-09-2011
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  Tiragem: 58853

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 33

  Cores: Cor

  Área: 26,96 x 35,12 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 37405347 10-09-2011
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A39

  Tiragem: 119402

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 53

  Cores: Cor

  Área: 5,58 x 20,02 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 37402231 10-09-2011
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A40

  Tiragem: 119402

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 52

  Cores: Cor

  Área: 26,90 x 27,35 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 37402214 10-09-2011
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A41

  Tiragem: 15000

  País: Portugal

  Period.: Quinzenal

  Âmbito: Regional

  Pág: 14

  Cores: Cor

  Área: 15,66 x 11,36 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 37416091 10-09-2011

Os Belenenses foram os 
grandes vencedores do 
Torneio de Outono de 

Andebol Sénior, uma competi-
ção que se travou nos dias 31 de 
Agosto e 1 de Setembro, no Alto 
do Moinho. 

As equipas participantes foram 
o Belenenses, o Liceu Camões o 
Ginásio Clube do Sul e a equipa 
da casa e o evento correu muito 
bem, tendo constituído uma boa 
jornada de propaganda da mo-
dalidade e como jogo de prepa-
ração para a competição oficial 
que está à porta.

No primeiro dia, o Torneio 
começou com o embate entre as 
duas equipas da Margem Sul. A 
equipa da casa e o Ginásio Clu-

be do Sul, duas equipas com as-
pirações no Campeonato Nacio-
nal da 2ª Divisão. A equipa da 
Cova da Piedade mostrou que a 
sua preparação está num estado 
mais adiantado e impôs-se ao 
Alto do Moinho por 23-17. Ao 
intervalo já vencia por 11-8.

No segundo jogo defronta-
ram-se o Belenenses e o Liceu 
Camões. O Belenenses fazendo 
jus ao seu favoritismo ganhou o 
jogo de forma folgada por 47-22. 
O Liceu Camões deu uma boa 
réplica em toda a primeira par-
te, com o resultado ao intervalo 
em 16-13, mas na segunda parte 
foi bem notória a falta de capa-
cidade física para responder ao 
maior poderio do Belenenses.

No segundo dia, para os 3º e 4º 
lugares jogaram o Alto do Moi-
nho e o Liceu Camões. Ganhou 
a equipa da casa por 27-25, ten-
do havido um grande equilíbrio 
durante todo o jogo.

Para apurar o vencedor do 
Torneio, o Ginásio Clube do 
Sul opôs-se ao Belenenses. Mais 
uma vez, a equipa da Primeira 
Divisão não teve dificuldade em 
vencer o jogo, acabando por o 
resultado lhe ser favorável por 
31-20.

Classificação geral:
1º - Belenenses
2º - Ginásio Clube do Sul
3º - Alto do Moinho
4º Liceu Camões

belenenses vencem no alto 
do moinho
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A42

  Tiragem: 113475

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 30

  Cores: Cor

  Área: 5,63 x 9,97 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 37405306 10-09-2011
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A43

  Tiragem: 113475

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 20

  Cores: Cor

  Área: 27,65 x 35,66 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 37405104 10-09-2011
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  Tiragem: 113475

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 21

  Cores: Cor

  Área: 27,24 x 35,51 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 37405104 10-09-2011
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A45

   	Meio: RTP 1 - Portugal em Directo

 	Duração: 00:01:48

 	Hora de emissão: 18:07:00 
ID: 37398286

 
09/09/2011

Novo Pavilhão Desportivo de Vila Real

 

O novo Pavilhão Desportivo de Vila Real vai acolher várias colectividades e grupos do Concelho. O

equipamento custou 5 milhões de euros.  Declarações de Manuel Martins, presidente da CM de Vila

Real.
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Torneio Internacional de Andebol 
– Alcanena

Seniores Femininos
6 DE SETEMBRO, TERÇA-FEIRA

18.00 h. – Juventude do Lis
vs

Col. João de Barros

20.00 h. – J. A. C. Alcanena
vs

E. Vermelha Belgrado

7 DE SETEMBRO, QUARTA-FEIRA

17.30 h. – Apuramento
3.º e 4.º Lugar

19.15 h. – FINAL
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Torneio Internacional de Andebol
Andebol

Dias 6/7 de Setembro / Alcanena
Seniores Femininos

Pavilhão Desportivo da Escola Secundária
Pág. VI
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Torneio de Outono 
de Andebol Sénior 

DR 

O Torneio de Outono de Andebol Sénior de-
correu no Alto do Moinho nos dias 31 de Agosto 
e 1 de Setembro.  As equipas participantes foram o 
Belenenses, o Liceu Camões o Ginásio Clube do Sul 
e a equipa da casa e teve como objectivo, além de pu-
blicitar a modalidade, para preparar as equipas para 
a competição oficial. No primeiro dia, o Torneio co-
meçou com o embate entre as duas equipas da Mar-
gem Sul. A equipa da casa e o Ginásio Clube do Sul, 
duas equipas com aspirações no Campeonato Na-
cional da 2ª Divisão. A equipa da Cova da Piedade 
mostrou que a sua preparação está num estado mais 
adiantado e impôs-se ao Alto do Moinho por 23-17. 
Ao intervalo já vencia por 11-8. No segundo jogo 
defrontaram-se o Belenenses e o Liceu Camões. O 
Belenenses fazendo jus ao seu favoritismo ganhou o 
jogo de forma folgada por 47-22. O Liceu Camões 
deu uma boa réplica em toda a primeira parte, com 

o resultado ao intervalo em 16-13, mas na segun-
da parte foi bem notória a falta de capacidade física 
para responder ao maior poderio do Belenenses. No 
segundo dia, para os 3º e 4º lugares jogaram o Alto 
do Moinho e o Liceu Camões. Ganhou a equipa da 
casa por 27-25, tendo havido um grande equilíbrio 
durante todo o jogo, apesar da equipa da casa ter 
estado quase sempre na frente do marcador. Final-
mente, para apurar o vencedor do Torneio, o Giná-
sio Clube do Sul opôs-se ao Belenenses. Mais uma 
vez a equipa da Primeira Divisão não teve dificulda-
de em vencer o jogo, acabando por o resultado lhe 
ser favorável por 31-20. Assim a classificação geral 
ficou assim ordenada: 1.º - Belenenses; 2.º - Ginásio 
Clube do Sul; 3.º - Alto do Moinho e 4.º - Liceu 
Camões.

José Torres
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AGENDA DIÁRIA
MODALIDADES

FUTEBOL • 4.ª Jornada da Liga Zon Sa-
gres: FC Porto-Vit. Setúbal, 20h15, Dragão
(SportTV1), com arbitragem de MARCO FER-
REIRA (MADEIRA). • Treino do Marítimo, 10h,
Machico. • Treino do Nacional, 10h30, Chou-
pana. • Treino do União/SAD, 10h, Vale Paraíso.
AUTOMOBILISMO • Verificações téc-
nicas e documentais do Rali do CD Nacional,
19h15, Choupana. • Camp. IRC: Rali da Hungria,
até domingo.ANDEBOL • Gala do Andebol
da Madeira 2010/2011, 20h, Hotel Four Views
Baía, no Funchal.DIVERSOS • O Clube
Aventura das Madeira realiza a 12.ª edição do
"Raid Madeira Lés-a-Lés", entre a Ponta do
Pargo à Ponta de São Lourenço, até domingo. •
O Club Pés Livres - Associação de Montanhismo
da Madeira em passeio por Cavalls del Vent, na
Catalunha, até domingo.MOTOTU-
RISMO • Passeio a Canárias pelo Grupo
Motards Unidos, até amanhã.AUTO-
CROSS • Inscrições para o 2.º "Autocross
Madeira", a ter lugar em São Vicente, até dia
20.TÉNIS • Inscrições para a 5.ª Etapa do
Circuito Clube Desportivo Nacional Sub-18, até
dia 21. • Inscrições para a 3.ª Etapa do Circuito
Ferraz TC destinado a Seniores e mais de 45
anos, até quarta-feira. • Open dos EUA, 4.º
Grand Slam da época, até domingo.BAS-
QUETEBOL • Reunião na ABM, 19h, para
análise e discussão do Plano de Actividades e
Normas para a época desportiva 2011/12. •
Campeonato da Europa Sénior Masc., na Lituâ-
nia, até dia 18.BADMINTON • Estágio
Internacional na Madeira com atletas de Ingla-
terra (Reading), no Pav. dos Prazeres, até hoje. •
Quatro madeirenses integram Selecção Nacio-
nal da Sub-17 em Estágio Internacional, nas
Caldas da Rainha, até domingo.PATINA-
GEM DE VELOCIDADE • CDR Praze-
res no Camp. do Mundo, na Coreia, até hoje.
GOLFE • Apresentação do projecto "Golfe
Urbano Funchal 2011”, 15h30, Clubhouse Pa-
lheiro Golfe.JET SKI • Exposição da Asso-
ciação de Jet Ski e Motonáutica da Madeira, no
Espaço do Mercado da Ribeira Brava, até dia 9
de Outubro.VELA • Pedro Moura (Naval do
Funchal) no Campeonato do Mundo de Race-
board, em Tarragona, Espanha, até amanhã. • O
olímpico João Rodrigues prepara o Campeonato
da Europa RS:X, em Bourgas, na Bulgária.
SQUASH • Inscrições para o 12.º Torneio
Internacional da Madeira de 2011, no Onda Re-
vital Club, até amanhã.
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sérvias venceram torneio internacional em alcanena

Andebol: equipa principal do JAc 
de Alcanena encontrou equipas de bom nível 

O Estrela Vermelho de 
Belgrado foi a equipa ven-
cedora do torneio interna-
cional de andebol feminino 
organizado pelo Juventude 
Amizade e Convívio (JAC)de 
Alcanena. Na quarta-feira, 
ao início da noite, as sérvias 
bateram na final o Colégio 
João de Barros por 25-21, 
conquistando o troféu. 

No jogo de terceiro e quarto 

lugar o Juventude do Lis 
bateu as alcanenenses por 
27-20, ficando a equipa da 
casa na última posição do 
torneio. Apesar disso, Marco 
Santos, treinador da equipa, 
fez um balanço altamente 
positivo desta experiência 
que contou sempre com boa 
assistência, numa terra em 
que, no sector feminino, o 
andebol é o desport-rei. “Foi 

um torneio de excelente nível, 
que contou com duas das 
melhores equipas nacionais e 
uma das melhores da Sérvia. 
Foi bastante competitivo e 
é com estas equipas que se 
aprende”, sublinhou.

Este ano o JAC vai ter então 
andebol sénior. O conjunto 
de Alcanena tem requisitos 
para participar na primeira 
divisão, mas para isso terá 

que que ser apurado numa 
“poule” que disputará com 
as actuais campeãs nacio-
nais (Gil Eanes), e ainda 
com o Porto Salvo e Passos 
Manuel.

Duas destas quatro equipas 
serão apuradas para a prova 
maior do andebol nacional e 
Marco Santos acredita que 
o JAC poderá ser apurado. 
“O nosso adversário directo 

será o Porto Salvo”. A ní-
vel nacional há mais cinco 
grupos (20 equipas) mas 
apenas dez serão apuradas. 
As restantes disputarão a 
2.ª divisão nacional.

Esta participação do JAC 
no campeonato nacional 
sénior deve-se ainda a algu-
mas alterações promovidas 
pela Federação Portuguesa 
de Andebol. O escalão jú-

nior foi extinto, tendo sido 
acrescentado mais um ano 
ao escalão juvenil. Das 
16 atletas que formam o 
plantel sénior, 10 têm idade 
de juvenil (são as actuais 
campeãs nacionais) e irão 
igualmente competir na 
equipa de juvenis. O JAC 
terá ainda iniciadas, infantis, 
minis e bambis, ou seja, 
todos os escalões.    e.b.

Equipa sénior de andebol é composta mioritariamente por atletas juvenis que no ano passado se sagraram campeãs nacionais
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É já amanhã, sábado, que
tem início o Andebol 1 �
Campeonato Nacional de
Andebol, principal prova do
andebol português. A prova
deste ano vai mais uma vez,
na nossa opinião, retratar a
situação da modalidade, ou
seja, vai apresentar algum
equilíbrio �por baixo�, da-
das as circunstâncias porque
passa a economia portugue-
sa que condicionam todo o
desporto (embora nalgumas
modalidades, mormente no
futebol, parecer existir um
qualquer �oásis� que ainda
ninguém descobriu).

Deste modo, é uma rea-
lidade quase �universal� (as
excepções continuam a ser
os grandes clubes cuja prin-
cipal modalidade é o fute-
bol) o desinvestimento nas
equipas do andebol portu-
guês com as (naturais)
consequências que daí
advêm para a qualidade das
mesmas.

Deste modo,
perspectivamos um campe-
onato dividido em 3 gran-
des sectores:

Um primeiro sector
onde se agrupam as equipas
que aspiram ao título. E,
neste sector, colocamos
apenas 2 equipas: F.C. Por-
to e Benfica. O Sporting po-
deria (deveria) também ser
considerado para este gru-
po. No entanto, entende-
mos (e esta é apenas a nossa
modesta opinião) que à
equipa leonina falta um trei-
nador à altura da qualidade
individual dos seus atletas.
Branislav Prokrajac pode ter
(e tem) um curriculum in-
vejável mas o seu trabalho no
clube lisboeta tem deixado

Jornadas este sábado e 4ª feira

Andebol 1 vai arrancar
Carlos Gomes

TEXTO

muito a desejar, com algu-
mas opções que só ele mes-
mo deverá entender�

Num segundo sector
colocaremos, para além do
já citado Sporting, as equi-
pas do Madeira SAD, do
ABC, do Águas Santas e,
mais por tradição que por
qualquer outra razão, as
equipas do Sporting da Hor-
ta e do Belenenses. Estas 6
equipas irão lutar pelos 4
lugares em aberto para a fase
final da prova no grupo A.

Finalmente, num tercei-
ro sector colocaremos as res-
tantes 4 equipas, ou seja, o
Xico, o S. Bernardo, o A. C.
Fafe e o ISMAI, equipas cujo
objectivo passará �apenas�
pela fuga aos 2 últimos luga-
res que ditarão as equipas
que irão descer de divisão.

Estão assim lançados os
�dados� para uma prova que,
nos jogos entre as equipas

dos diversos �sectores� que
acima referimos, promete
um grande equilíbrio, não
deixando de ser avisado
pensar nalgumas surpresas
que entretanto possam ir
surgindo (e, seguramente,
surgirão).

No tocante à equipa que
mais nos interessa, o Xico
Andebol, naturalmente que
não alimentamos ilusões e
temos a consciência de que
os seus objectivos terão que
ser apenas os da fuga à
despromoção. No entanto,
e apesar dos péssimos �en-
saios gerais� do último fim-
de-semana (ver peça à parte
acerca do Torneio Cidade de
Fafe), reafirmamos que nos
parece que a equipa
vimaranense tem capacida-
de para vir a ser uma das pro-
tagonistas de algumas sur-
presas que possam vir a
acontecer�

Para já, para já, o Xico co-
meça a prova frente a 2 equi-
pas do �seu� campeonato.
Amanhã, sábado, desloca-se
a Aveiro para defrontar o S.
Bernardo, equipa que na
época passada já apresenta-
va algumas debilidades e que
durante o defeso perdeu al-
guns dos seus principais jo-
gadores. No entanto, o clu-
be aveirense possui uma das
melhores escolas de forma-
ção do país, pelo que os pu-
pilos de Nuno Santos não
podem, de forma alguma,
facilitar.

Na próxima 4ª feira o
Xico recebe o

neopr imodiv i s ionár io
Ismai, por quem foi copio-
samente derrotado no pas-
sado domingo. No entanto
pensamos que o que acon-
teceu em Fafe foi um gran-
de percalço, pelo que espe-
ramos que os 3 pontos não
sejam desperdiçados�

Na 1ª jornada os grandes
destaques vão para as parti-
das Benfica vs F.C. Porto
(domingo, às 17,00 horas
com transmissão em direc-
to na RTP 2) e ABC vs
Sporting, sendo também de
realçar o jogo entre as equi-
pas das ilhas � Sp. Horta vs
Madeira SAD.

Já para 4ª feira os gran-
des �pitéus� parecem ser as
partidas F.C. Porto vs ABC
e Águas Santas vs Benfica.

Para os adeptos mais �in-
teressados� no desenrolar
das partidas, informamos
que podem ir seguindo as
mesmas via internet pelos
serviços de estatística ofici-
al da prova
(www.andystat.com � jogos
em directo), onde terão a
indicação dos factos de cada
jogada das várias partidas on-
line.

Eis o quadro completo
das 2 primeiras jornadas do
Andebol 1:
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Andebol

Campeonato Nacional da 1ª Divisão – Iniciados

Ginásio Andebol Portalegre na série
de Benfica, Sporting e Belenenses

> Realizou-se na sede da Federação de
Andebol de Portugal o sorteio do
Campeonato Nacional de Iniciados – 1.ª
Divisão, onde o Ginásio Andebol Portalegre
conquistou o direito de estar
representado, após uma excelente
prestação na época anterior, que culminou
com a vitória na Zona Sul e o 3º lugar a
nível nacional. O sorteio ditou a inclusão
do GAP na série mais difícil, composta por
adversários muito difíceis e com história
no andebol nacional, e onde sobressaem
os nomes de Benfica, Sporting e
Belenenses. As outras equipas desta série
são o Ginásio do Sul, o Passos Manuel, o
Benavente e o Samora Correia. Assim, esta

competição não se afigura tarefa fácil para
a equipa de Portalegre, atendendo ao valor
dos adversários e às longas distâncias que
terá que percorrer com os custos elevados
que isso implica, numa época em que o
clube vive uma delicada situação financeira.
Mas se havia outras séries onde os
adversários seriam mais acessíveis, por outro
lado não deixará de ser estimulante para
estes jovens defrontar equipas com este
valor e tradição no andebol.

O primeiro jogo será a 24 de Setembro,
deslocando-se o GAP ao Pavilhão da Luz,
para defrontar o Benfica, recebendo na
jornada seguinte, a 1 de Outubro, em
Portalegre, o Sporting.  
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