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A1

ID: 35289742

03-05-2011

Tiragem: 13109

Pág: 31

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 16,16 x 27,82 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1

Página 1

Diário de Notícias da Madeira
A2

ID: 35293262

03-05-2011

Tiragem: 13938

Pág: 40

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 29,07 x 21,49 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1
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i
A3

ID: 35286763

03-05-2011

Tiragem: 27259

Pág: 46

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 24,32 x 33,08 cm²

Âmbito: Informação Geral

Corte: 1 de 1
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A4

ID: 35289726

03-05-2011

Tiragem: 43531

Pág: 37

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 3,54 x 15,02 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1
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A5

ID: 35289705

03-05-2011

Tiragem: 43531

Pág: 37

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 20,48 x 28,62 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1
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A6

Variante de Praia não cativou ninguém e federação suspende campeonato

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Jogo Online

URL:

http://www.ojogo.pt/Directo/NoticiaHora_andebolcampeonatodepraiacancelado_020511_
357104.asp

Data Publicação:

03/05/2011

23:20 - Andebol - Liga

O campeonato nacional de andebol de praia, que devia arrancar esta época, não conseguiu cativar o
interesse de qualquer clube, pelo que a competição foi suspensa e a Federação de Andebol de Portugal
(FAP) estuda alternativas.

A FAP contava realizar o campeonato em masculinos e femininos, nos escalões seniores e juniores,
mas hoje reconheceu em comunicado que o não vai conseguir fazer, por falta de interessados.

"Informamos que está a ser analisada a criação de uma prova alternativa desta variante de Andebol,
que será oportunamente divulgada", refere a nota informativa.
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A7

ID: 35287089

03-05-2011

Tiragem: 109019

Pág: 57

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 15,94 x 19,00 cm²

Âmbito: Informação Geral

Corte: 1 de 1
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A8

ID: 35287639

03-05-2011

Tiragem: 130000

Pág: 15

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 4,29 x 9,56 cm²

Âmbito: Informação Geral

Corte: 1 de 1

1.ª mão da
final é na Luz
ANDEBOL. O Benfica vai
jogar a 1.ª mão da final da
Taça Challenge em Lisboa
e o 2.º jogo no terreno
do RK Cimos Koper, na
Eslovénia, ditou ontem o
o sorteio. Os encarnados
recebem os eslovenos
a 14 ou 15 de Maio e vão
à Eslovénia a 21 ou 22.
Em 2010 o Sporting
venceu a competição.
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A9

Variante de praia não cativou e federação suspende campeonato

Tipo Meio:

Internet

Meio:

MSN Online

URL:

http://desporto.pt.msn.com/modalidades/article.aspx?cp-documentid=157264748

Data Publicação:

03/05/2011

SportInveste Multimédia

Variante de praia não cativou e federação suspende campeonato

O campeonato nacional de andebol de praia, que devia arrancar esta época, não conseguiu cativar o
interesse de qualquer clube, pelo que a competição foi suspensa e a Federação de Andebol de Portugal
(FAP) estuda alternativas.

A FAP contava realizar o campeonato em masculinos e femininos, nos escalões seniores e juniores,
mas hoje reconheceu em comunicado que o não vai conseguir fazer, por falta de interessados.

"Informamos que está a ser analisada a criação de uma prova alternativa desta variante de Andebol,
que será oportunamente divulgada", refere a nota informativa.
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A10

ID: 35287537

03-05-2011
Final da Taça Challenge

Tiragem: 20000

Pág: 17

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Diária

Área: 5,51 x 22,14 cm²

Âmbito: Informação Geral

Corte: 1 de 1

Benfica joga
primeira-mão
na Luz

O Benfica vai jogar a primeiramão da final da Taça Challenge
de andebol em Lisboa e o
segundo jogo no terreno do
RK Cimos Koper, na Eslovénia,
anunciou a Federação de Andebol de Portugal. De acordo
com o sorteio ontem realizado
em Colónia, na Alemanha,
os «encarnados» recebem os
eslovenos a 14 ou 15 deste mês
e jogam a segunda mão a 21 ou
22, em solo esloveno. O Benfica
garantiu o apuramento para a
final anteontem, ao vencer em
casa o Partizan de Belgrado por
33-25, anulando a desvantagem de seis tentos do primeiro
encontro, que tinha perdido
por 36-30. Na outra meia-final,
apesar da derrota na segunda
mão (30-25), o RK Cimos
Koper superou os romenos do
Stiinta Municipal Dedeman
Bacau, graças aos sete golos
de vantagem alcançados no
primeiro encontro (34-27). O
Sporting conquistou este troféu
em 2010 frente aos polacos do
MMTS Kwidzyn.
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A11

ID: 35288591

03-05-2011

Tiragem: 104397

Pág: 28

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 21,53 x 27,74 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1
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Diário de Notícias da Madeira
A12

ID: 35273477

02-05-2011

Tiragem: 13938

Pág: 36

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 11,36 x 10,28 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1
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A13

Andebol: Taça Challenge -- Benfica joga primeira mão da final em Lisboa

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Diário de Notícias Online

URL:

http://www.dn.pt/Inicio/interior.aspx?content_id=1842371

Data Publicação:

02/05/2011

Lisboa, 02 mai (Lusa) -- O Benfica vai jogar a primeira mão da final da Taça Challenge de andebol em
Lisboa e o segundo jogo no terreno do RK Cimos Koper, na Eslovénia, anunciou hoje a Federação de
Andebol de Portugal.

De acordo com o sorteio hoje realizado em Colónia, na Alemanha, os "encarnados" recebem os
eslovenos a 14 ou 15 de maio e jogam a segunda mão a 21 ou 22, em solo esloveno.

O Benfica garantiu o apuramento para a final da prova no domingo, ao vencer em casa o Partizan de
Belgrado por 33-25, anulando a desvantagem de seis tentos do primeiro encontro, que tinha perdido
por 36-30.

Este texto da agência Lusa foi escrito ao abrigo do novo Acordo Ortográfico.
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Diário do Minho
A14

ID: 35273131

02-05-2011

Tiragem: 8500

Pág: 23

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 8,30 x 7,65 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Andebol

Benfica na final da Taça Challenge
O Benfica apurou-se, ontem, para a final da Taça
Challenge de andebol, ao vencer em casa o Partizan
de Belgrado por 33-25, no encontro da segunda mão
das meias-finais da competição, disputado no Pavilhão
da Luz, em Lisboa.
A formação da Luz terá agora pela frente os eslovenos do RK Cimos Koper, que superaram os romenos do Stiinta Municipal Dedeman Bacau, na outra
meia-final.
Os “encarnados” corrigiram a desvantagem de seis
golos averbada na primeira mão, em Belgrado (36-30),
e conquistar um lugar na final da Taça Challenge, prova
que o Sporting venceu em 2010.
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A15

Andebol: Benfica na final da Taça Challenge

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Expresso Online

URL:

http://aeiou.expresso.pt/andebol-benfica-na-final-da-taca-challenge=f646468

Data Publicação:

02/05/2011

Benfica vai jogar a primeira mão da final da Taça Challenge de andebol em Lisboa e o segundo jogo no
terreno do RK Cimos Koper, na Eslovénia.

Lusa

16:05Segunda feira, 2 de maio de 2011

O Benfica vai jogar a primeira mão da final da Taça Challenge de andebol em Lisboa e o segundo jogo
no terreno do RK Cimos Koper, na Eslovénia, anunciou hoje a Federação de Andebol de Portugal.

De acordo com o sorteio hoje realizado em Colónia, na Alemanha, os "encarnados" recebem os
eslovenos a 14 ou 15 de maio e jogam a segunda mão a 21 ou 22, em solo esloveno.

O Benfica garantiu o apuramento para a final da prova no domingo, ao vencer em casa o Partizan de
Belgrado por 33-25, anulando a desvantagem de seis tentos do primeiro encontro, que tinha perdido
por 36-30.
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A16

Benfica joga primeira mão da final da Taça Challenge em Lisboa

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Jogo Online

URL:

http://www.ojogo.pt/Directo/NoticiaHora_andebol_calendariofinalchallenge_020511_356
992.asp

Data Publicação:

02/05/2011

16:33 - Andebol

O Benfica vai jogar a primeira mão da final da Taça Challenge de andebol em Lisboa e o segundo jogo
no terreno do RK Cimos Koper, na Eslovénia, anunciou hoje a Federação de Andebol de Portugal.

De acordo com o sorteio hoje realizado em Colónia, na Alemanha, os "encarnados" recebem os
eslovenos a 14 ou 15 de maio e jogam a segunda mão a 21 ou 22, em solo esloveno.

O Benfica garantiu o apuramento para a final da prova no domingo, ao vencer em casa o Partizan de
Belgrado por 33-25, anulando a desvantagem de seis tentos do primeiro encontro, que tinha perdido
por 36-30.

Na outra meia-final, apesar da derrota na segunda mão (30-25), o RK Cimos Koper superou os
romenos do Stiinta Municipal Dedeman Bacau, graças aos sete golos de vantagem alcançados no
primeiro encontro (34-27).

O Sporting conquistou este troféu em 2010 frente aos polacos do MMTS Kwidzyn.
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A17

Andebol: Taça Challenge -- Benfica joga primeira mão da final em Lisboa

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Lusa.pt

URL:

http://noticias.sapo.pt/lusa/artigo/12490945.html

Data Publicação:

02/05/2011

02 de Maio de 2011, 16:05

Lisboa, 02 mai (Lusa) -- O Benfica vai jogar a primeira mão da final da Taça Challenge de andebol em
Lisboa e o segundo jogo no terreno do RK Cimos Koper, na Eslovénia, anunciou hoje a Federação de
Andebol de Portugal.

De acordo com o sorteio hoje realizado em Colónia, na Alemanha, os "encarnados" recebem os
eslovenos a 14 ou 15 de maio e jogam a segunda mão a 21 ou 22, em solo esloveno.

O Benfica garantiu o apuramento para a final da prova no domingo, ao vencer em casa o Partizan de
Belgrado por 33-25, anulando a desvantagem de seis tentos do primeiro encontro, que tinha perdido
por 36-30.
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A18

Benfica joga primeira mão da final da Taça Challenge em Lisboa

Tipo Meio:

Internet

Meio:

MSN Online

URL:

http://desporto.pt.msn.com/modalidades/article.aspx?cp-documentid=157260804

Data Publicação:

02/05/2011

SportInveste Multimédia

Benfica joga primeira mão da final da Taça Challenge em Lisboa

O Benfica vai jogar a primeira mão da final da Taça Challenge de andebol em Lisboa e o segundo jogo
no terreno do RK Cimos Koper, na Eslovénia, anunciou hoje a Federação de Andebol de Portugal.

De acordo com o sorteio hoje realizado em Colónia, na Alemanha, os "encarnados" recebem os
eslovenos a 14 ou 15 de maio e jogam a segunda mão a 21 ou 22, em solo esloveno.

O Benfica garantiu o apuramento para a final da prova no domingo, ao vencer em casa o Partizan de
Belgrado por 33-25, anulando a desvantagem de seis tentos do primeiro encontro, que tinha perdido
por 36-30.

Na outra meia-final, apesar da derrota na segunda mão (30-25), o RK Cimos Koper superou os
romenos do Stiinta Municipal Dedeman Bacau, graças aos sete golos de vantagem alcançados no
primeiro encontro (34-27).

O Sporting conquistou este troféu em 2010 frente aos polacos do MMTS Kwidzyn.
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A19

Benfica joga primeira mão da final da Taça Challenge em Lisboa

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Público Online

URL:

http://desporto.publico.pt/noticia.aspx?id=1492308

Data Publicação:

02/05/2011

Andebol

02.05.2011 - 16:07

O Benfica vai jogar a primeira mão da final da Taça Challenge de andebol em Lisboa e o segundo jogo
no terreno do RK Cimos Koper, na Eslovénia, anunciou a Federação de Andebol de Portugal.

De acordo com o sorteio realizado nesta segunda-feira em Colónia, na Alemanha, os "encarnados"
recebem os eslovenos a 14 ou 15 de Maio e jogam a segunda mão a 21 ou 22, em solo esloveno.

O Benfica garantiu o apuramento para a final da prova no domingo, ao vencer em casa o Partizan de
Belgrado por 33-25, anulando a desvantagem de seis golos do primeiro encontro, que tinha perdido
por 36-30.

Na outra meia-final, apesar da derrota na segunda mão (30-25), o RK Cimos Koper superou os
romenos do Stiinta Municipal Dedeman Bacau, graças aos sete golos de vantagem alcançados no
primeiro encontro (34-27).

O Sporting conquistou este troféu em 2010 frente aos polacos do MMTS Kwidzyn.

Lusa
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A20

Federação suspende variante de praia

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Record Online

URL:

http://www.record.xl.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=695586

Data Publicação:

02/05/2011

CAMPEONATO NÃO CATIVOU INTERESSE DOS CLUBES

segunda-feira, 2 maio de 2011

O campeonato nacional de andebol de praia, que devia arrancar esta época, não conseguiu cativar o
interesse de qualquer clube, pelo que a competição foi suspensa e a Federação de Andebol de Portugal
(FAP) estuda alternativas.

A FAP contava realizar o campeonato em masculinos e femininos, nos escalões seniores e juniores,
mas hoje reconheceu em comunicado que o não vai conseguir fazer, por falta de interessados.

"Informamos que está a ser analisada a criação de uma prova alternativa desta variante de Andebol,
que será oportunamente divulgada", refere a nota informativa.

Siga-nos no Facebook e no Twitter.
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A21

Benfica joga primeira mão da final em Lisboa

Tipo Meio:

Internet

Meio:

RTP Online

URL:

http://www0.rtp.pt/noticias/index.php?t=Benfica-joga-primeira-mao-da-final-emLisboa.rtp&article=438229&visual=16&layout=55&tm=46

Data Publicação:

02/05/2011

O Benfica vai jogar a primeira mão da final da Taça Challenge de andebol em Lisboa e o segundo jogo
no terreno do RK Cimos Koper, na Eslovénia, anunciou hoje a Federação de Andebol de Portugal.

De acordo com o sorteio hoje realizado em Colónia, na Alemanha, os "encarnados" recebem os
eslovenos a 14 ou 15 de maio e jogam a segunda mão a 21 ou 22, em solo esloveno.

O Benfica garantiu o apuramento para a final da prova no domingo, ao vencer em casa o Partizan de
Belgrado por 33-25, anulando a desvantagem de seis tentos do primeiro encontro, que tinha perdido
por 36-30.

Na outra meia-final, apesar da derrota na segunda mão (30-25), o RK Cimos Koper superou os
romenos do Stiinta Municipal Dedeman Bacau, graças aos sete golos de vantagem alcançados no
primeiro encontro (34-27).

O Sporting conquistou este troféu em 2010 frente aos polacos do MMTS Kwidzyn.

Página 21

A22

Benfica joga primeira mão da final em Lisboa

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Sapo Online - Desporto Sapo

Data Publicação:

02/05/2011

Online
URL:

http://desporto.sapo.pt/andebol/artigo/2011/05/02/benfica_joga_primeira_m_o_da_fin.
html

Taça Challenge

02 de Maio de 2011 16:28h

O Sporting conquistou este troféu em 2010 frente aos polacos do MMTS Kwidzyn.

O Benfica vai jogar a primeira mão da final da Taça Challenge de andebol em Lisboa e o segundo jogo
no terreno do RK Cimos Koper, na Eslovénia, anunciou hoje a Federação de Andebol de Portugal.

De acordo com o sorteio hoje realizado em Colónia, na Alemanha, os "encarnados" recebem os
eslovenos a 14 ou 15 de Maio e jogam a segunda mão a 21 ou 22, em solo esloveno.

O Benfica garantiu o apuramento para a final da prova no domingo, ao vencer em casa o Partizan de
Belgrado por 33-25, anulando a desvantagem de seis tentos do primeiro encontro, que tinha perdido
por 36-30.

Na outra meia-final, apesar da derrota na segunda mão (30-25), o RK Cimos Koper superou os
romenos do Stiinta Municipal Dedeman Bacau, graças aos sete golos de vantagem alcançados no
primeiro encontro (34-27).

Por SAPO Desporto c/Lusa
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A23

Andebol: Taça Challenge -- Benfica joga primeira mão da final em Lisboa

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Visão Online

URL:

http://aeiou.visao.pt/andebol-taca-challenge-benfica-joga-primeira-mao-da-final-emlisboa=f600867

Data Publicação:

02/05/2011

Lisboa, 02 mai (Lusa) -- O Benfica vai jogar a primeira mão da final da Taça Challenge de andebol em
Lisboa e o segundo jogo no terreno do RK Cimos Koper, na Eslovénia, anunciou hoje a Federação de
Andebol de Portugal.

De acordo com o sorteio hoje realizado em Colónia, na Alemanha, os "encarnados" recebem os
eslovenos a 14 ou 15 de maio e jogam a segunda mão a 21 ou 22, em solo esloveno.

O Benfica garantiu o apuramento para a final da prova no domingo, ao vencer em casa o Partizan de
Belgrado por 33-25, anulando a desvantagem de seis tentos do primeiro encontro, que tinha perdido
por 36-30.
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Sem Mais Jornal
A24

ID: 35277469

30-04-2011

Tiragem: 45000

Pág: 22

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 4,63 x 19,59 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Andebol sadino
em torneios
de Páscoa
Torneio Carlos Fonseca 2011
Organização: Núcleo de
Andebol de Samora Correia
MINIS
Equipas: Vitória FC, Sporting CP, NA Samora Correia,
GC Odivelas, CF “Os Belenenses”, SL Benfica.
Classificação do Vitória FC:
5.º lugar.
INFANTIS
Equipas: Vitória FC, SL
Benfica,
NA
Samora
Correia, NAAL Passos
Manuel.
Classificação do Vitória FC:
1.º lugar.
Melhor Guarda-Redes: Diogo
Valério.
Melhor Jogador: Igor Mares.
INICIADOS
Equipas: Vitória FC, NA
Samora Correia, SL Benfica,
AA Águas Santas.
Classificação do Vitória FC:
4.º lugar.
XXXI Torneio Internacional
"Cidade de Almada"
Organização: Almada Atlético Clube
JUNIORES
Equipas: Vitória FC, CCR
Alto do Moinho, Almada
AC, TA Bosco, Ginásio C
Sul, SL Benfica, Sporting
CP, CF “Os Belenenses”.
Classificação do Vitória FC:
7.ºlugar.
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Notícias de Guimarães
A25

ID: 35244786

29-04-2011

Tiragem: 5000

Pág: 20

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 17,57 x 17,89 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Sp. da Horta – 26 # Xico Andebol – 26

Empate com sabor a pouco
Jogo no Pavilhão Desportivo da
Horta (Açores)
Árbitros: Daniel Freitas / César Carvalho (Braga)
SP. DA HORTA – Nuno Silva (Fábio Silva), Aleksandar Maksic, Tiago Rodrigues,
Bruno Escobar, Francisco Menezes,
Austris Tuminskis (6), Paulo Medeiros
(2), David Graça (2), Yuri Kostetsky
(11), Bruno Costa (2) e Nelson Pina (3).
Treinador: FILIPE DUQUE
XICO ANDEBOL – Ricardo Castro (Ivo
Silva), Diogo Oliveira (1), César Gonçalves (4), Pedro Barbosa (3), Marino Machado, Tiago Silva (4), Sérgio Ribeiro
(1), João Baptista (3), Tiago Heber (2),
Pedro Correia (4) e Daniel Costa (4).
Treinador: NUNO SANTOS
Ao intervalo: 13 – 11

Embora tenha sido um
resultado importante e, porque não dize-lo, inesperado,
o empate que o Xico alcançou na 4ª feira da semana passada no pavilhão da Horta,
nos Açores, teve sabor a pouco, dado que foi a equipa insular que marcou o último
golo e a equipa de Guimarães terminou a partida com
posse de bola.
Como é lógico não assistimos ao vivo ao jogo, tendoo seguido apenas através dos
serviços de estatística da prova que, minuto a minuto, vão
transcrevendo as jogadas realizadas. Como tal, a nossa
análise tem que se basear nes-

ses elementos e nalgumas
opiniões que, entretanto,
conseguimos recolher.
O equilíbrio foi a nota
dominante do jogo, pese embora a equipa do Sp. da Horta tenha comandado sempre
o marcador, sem, no entanto,
ter conseguido vantagens
maiores que 3 golos. Os 1311 verificados ao intervalo
eram disso prova evidente.
Na 2ª parte o cariz do
jogo manteve-se até cerca dos
50 minutos, altura em que o
Xico conseguiu, finalmente,

passar para a dianteira. A 5
minutos do fim o Xico vencia por 1 golo e a esperança
numa vitória era grande entre aqueles que seguiam via
internet o jogo. Infelizmente, a cerca de 30 segundos do
fim, o Sp. da Horta alcançou
o empate e a equipa vimaranense, embora tenha tido
oportunidade para isso, não
conseguiu marcar o golo da
vitória.
Foi, pois, um empate com
sabor um pouco amargo mas,
de qualquer modo, muito

bom porque inesperado e,
principalmente, muitíssimo
importante.
Naturalmente que não
nos referimos às prestações
individuais da equipa de Guimarães, mas podemos assinalar a performance do guarda-redes Ricardo Castro, autor de 19 defesas, com uma
eficácia de 44%, o que é de
realçar.
Ao que nos dizem a actuação da jovem dupla internacional de Braga esteve à altura do jogo. !
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Andebol

Este sábado (15,00 h) há jogo
fundamental em Guimarães

Empate
importante

Carlos Gomes
texto

O empate que a equipa do
Xico Andebol alcançou na
passada 4ª feira na Ilha do Faial,
nos Açores, pode vir a ser
fundamental para as aspirações da equipa na fuga à
despromoção no Andebol 1.
Na verdade, aquele pontinho
conquistado no meio do
Oceano Atlântico foi autêntico ouro para os comandados por Nuno Santos dado
que lhes permite estar agora
com 5 pontos de vantagem
sobre o seu mais directo competidor na luta pela fuga ao
abismo (Académica de
S.Mamede), embora com
mais 2 jogos realizados que a
turma matosinhense. Se a isto
juntarmos o facto de, na 1ª volta, a equipa de Guimarães ter
ido vencer ao terreno dos
mamedenses, fica o caminho
muito menos árduo do que o
que se perspectivava.
De qualquer modo esta
situação não terá qualquer tipo
de importância se o Xico não
conseguir amanhã, sábado,
vencer de novo o seu adversário mais directo, em jogo a
contar para a 7ª jornada e que
vai ter lugar no pavilhão do
DFH, a partir das 15,00 horas.
Na verdade, em caso de vitória, a vantagem da equipa
vimaranense passará a ser de 7
pontos o que, apesar de ainda
não dar garantias de permanência ao Xico, não deixará de
ser uma “almofada” que transmitirá algum conforto. Caso
contrário… Como tal espera-se e deseja-se que o público compareça em força e que
se torne no 8º jogador para
ajudar a equipa de Guimarães
a atingir o seu objectivo. Têm
a palavra os Vimaranenses!...
A prova, no tocante ao
Grupo B, já seria de difícil
análise face à existência de 2
equipas que pertencem a “outro” campeonato (Belenenses
e Sp. da Horta) e uma que folga em cada jornada. Se a isso
juntarmos os vários adiamentos e alterações de datas dos
jogos, mais complicada fica
essa referida análise. De qualquer modo o Belenenses,
com 5 jogos realizados, segue
na liderança, seguido do Sp.
da Horta a 6 pontos mas com
menos 2 jogos que os azuis
do Restelo. Depois, na zona
dos aflitos, estão S. Bernardo
e Xico Andebol com 24 pontos (mas o S. Bernardo com
apenas 4 jogos e o Xico com
5). Finalmente a Académica
de S.Mamede com apenas 3
jogos e menos 5 pontos. Esta

última equipa, depois de uma
fase regular muito boa, parece agora estar na curva descendente e com os níveis de
confiança muito por baixo. Se
a isso juntarmos a calendarização da prova que obriga estas equipas amadoras a fazerem uma série de jogos a
meio da semana (na passada
4ª feira a Ac. S.Mamede apresentou-se no Restelo com um
jogador de campo a fazer de
guarda-redes), poderá fazer
compreender alguns resultados. No entanto, os clubes
conheciam o calendário desde o início da época e, como
tal, deveriam contar com estas situações…
Este sábado disputa-se,
como já referimos, a 7ª jornada que, mais uma vez, vai ficar “manca” dado que o
S.Bernardo vs Belenenses
apenas se disputará a 15 de
Maio. No entanto irá jogarse o Sp. Horta vs S.Bernardo
referente à 6ª jornada. Enfim,
uma autêntica “salada russa”…
No tocante ao Grupo A
disputaram-se as 5ª e 6ª jornadas, sendo que o F.C. Porto
vs Benfica se deverá ter disputado apenas esta 4ª feira, já
depois do fecho da presente
edição, dada a participação do
Benfica nas 1/2 finais da
Challenge Cup. Na nossa
opinião, e dado os resultados
verificados, a luta pelo título
resume-se à disputa entre
F.C. Porto e Benfica, com o
Madeira SAD a ainda poder
espreitar uma oportunidade.
Sporting, ABC e Águas Santas parecem-nos definitivamente afastados dessa luta.
F.C. Porto vs Sporting (domingo, às 17,15 h, com transmissão na RTP2) e Madeira
SAD vs ABC são os jogos programados para este fim-desemana, ficando o Benfica vs
Águas Santas reservado para a
próxima 4ª feira.
Os nacionais da 3ª Divisão, em que participa o
Fermentões, e de Juniores,
em que compete o Xico
Andebol, estiveram parados
dadas as solenidades da Páscoa. As provas recomeçam
este fim-de-semana estando
reservada ao Fermentões uma
deslocação ao terreno do
Afifense (Sábado, às 21,00 h),
ao passo que os Juniores do
Xico irão receber, no domingo, a visita do vizinho ABC
(15,00 h). São ambos jogos de
elevado grau de dificuldade
mas quer-nos parecer que o
Fermentões será capaz de regressar a Guimarães com os 3
pontos da vitória.
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Belenenses – 34 # Xico Andebol – 28

Enquanto as pernas aguentaram…
Jogo no Pavilhão Acácio Rosa
(Lisboa)
Árbitros: Daniel Martins / Roberto
Martins (Leiria)
BELENENSES – José Lopes (André
Vilhena), Hugo Canela (1), Rui Barreto
(2), Tiago Miranda, Filipe Pinho, Belone
Moreira (3), Edgar Landim, Ruben
Pacheco (3), Henrique Melo (6), João
Antunes (2), Tiago Fonseca, Francisco
Bacalhau (13) e Elledy Semedo (4).
Treinador: LUÍS MONTEIRO
XICO ANDEBOL – Ricardo Castro (Ivo
Silva), Diogo Oliveira, César Gonçalves
(10), Pedro Barbosa (2), Marino Machado, Tiago Silva (2), Sérgio Ribeiro (2),
João Baptista (1), Tiago Heber (7), Pedro
Correia (1) e Daniel Costa (3).
Treinador: NUNO SANTOS
Ao intervalo: 17 - 14

Tínhamo-lo escrito na
passada semana: a decisão de
realizar os 2 jogos fora frente ao Sp. Horta e ao
Belenenses em 2 dias seguidos poderia ser uma boa decisão sob o ponto de vista
administrativo, mas era um
grande risco em termos
desportivos. E, infelizmente, os nossos receios eram
fundados.
De facto, e apesar de só
termos seguido o jogo via
internet, foi perfeitamente
visível que, durante 40 minutos, o Xico discutiu tacoa-taco o resultado do difícil
jogo disputado na 5ª feira da
semana passada no pavilhão
do Restelo, Após esse minuto fatídico as pernas (e
pulmões) dos atletas

vimaranenses foram-se abaixo e o Belenenses pode calmamente construir um resultado que traduz uma superioridade que na prática
não existiu.
Na verdade, se tivermos
em linha de conta que na
véspera a equipa tinha sido
obrigada a sair de madrugada de Guimarães para, em
viagem de autocarro, rumar
a Lisboa onde apanhou o
avião para a Ilha do Faial,
depois, na noite de 4ª feira,
ter disputado um jogo onde
teve que dar tudo aquilo que
tinha para conseguir um
importante empate, dormir
e rumar de novo a Lisboa e,
nesse fim de tarde, defrontar o forte Belenenses, seria pedir de mais a uma
equipa que agora até nem
treina com a intensidade
que teve durante grande
parte da época.
De qualquer modo, a
equipa caiu mas caiu de pé,
nunca “atirando a toalha ao
chão” e dando o máximo que
conseguiu, o que é sempre
de louvar. Por outro lado,
perder no Restelo por 6 golos de diferença não deslustra e este era um daqueles
jogos de “outro campeonato” pelo que em nada altera
a prossecução dos objectivos

que desde o início da época
foram definidos.
Obviamente que, como
não assistimos ao vivo ao
jogo, não fazemos referências individuais aos atletas
vimaranenses.
A dupla de arbitragem
não agradou à equipa de
Guimarães que se queixa de

diferenças de critérios em
várias situações de jogo, o
que, logicamente, não podemos aferir. No entanto, se
tivermos em linha de conta
que o Xico sofreu 8 exclusões de 2 minutos em contraste com apenas 1 do
Belenenses, é caso para desconfiar…
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Andebol
Nacional de Seniores (2.ª
Div. - Fase de Apuramento)
* Académico - Callidas,
sábado, 21h00
Nacional Iniciados (2.ª Div.)
* Académico - Callidas,
sábado, 12h00
Nacional de Infantis
* Fafe - Callidas “A”, sábado,
17h00
* Callidas “B” - Fermentões,
sábado, 14h00
* Callidas “A” - Póvoa de
Lanhoso, domingo, 10h30
* Fafe - Callidas “B”,
domingo, 15h00
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Na 3ª divisão de andebol

ADA está bem encaminhada
A Associação Desportiva Albicastrense (ADA) regressa este sábado à competição, depois da paragem que o
campeonato nacional de andebol da 3ª divisão registou
no último fim-de-semana.
A equipa de Castelo Branco está envolvida na luta pela
permanência neste escalão e as contas encontram-se bem
encaminhadas, se bem que tenha necessidade de acumular pontos, para fugir aos dois lugares de despromoção
da zona centro.
Neste momento, em que se encontram dirimidas três
jornadas desta fase, a ADA encontra-se quatro pontos
acima da linha de descida. Em zona de despromoção
estão Tondela e Pombal.
Depois da fase regular da prova, a Albicastrense tem
uma vitória (em casa com o Ac. Viseu), um empate
(com o Almeirim, encontro que se realizou a meio do
mês no Pavilhão da Boa Esperança) e uma derrota (na
deslocação à Marinha Grande). É o conjunto marinhense (1º de Maio) que lidera o agrupamento.
No sábado, dia 30 de Abril, a ADA joga na Batalha,
precisamente diante do adversário que está atrás de si na
tabela classificativa. O próximo jogo em Castelo Branco
é a 14 de Maio, com a Académica de Coimbra.
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