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Ansião Última
jornada dos
torneios
inter-escolas
111 A última jornada
dos torneios inter-escolas
dos Jogos Escolares do concelho de Ansião realiza-se
hoje, a partir das 14H30.
Nesta jornada disputa-se
um jogo de basquetebol no
pavilhão de Avelar, um jogo
de andebol, no pavilhão de
Santiago da Guarda, e no
pavilhão de Ansião o voleibol.
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2.ª DIVISÃO MASCULINOS
FASE DE APURAMENTO
ZONA NORTE/13.ª JORNADA
Modicus-Callidas
S. Paio Oleiros-Santana
Académico-Alavarium
Folga: Santo Tirso.
14.ª JORNADA
Santana-Santo Tirso
Callidas-Académico
Alavarium-S. Paio Oleiros
Folga: Modicus
CLASSIFICAÇÃO
J V E D
S. Paio Oleiros 12 10 1 1
Académico
12 6 2 4
Santo Tirso
12 8 1 3
Santana
12 3 1 8
Alavarium
12 5 2 5
Modicus
12 4 3 5
Callidas
12 1 0 11
DESCEM À 3.ª DIVISÃO
Modicus e Callidas
3.ª DIVISÃO MASCULINOS
FASE FINAL/10.ª JORNADA
Samora Correia-Benavente
Infesta-Vela Tavira
Ílhavo AC-Marienses
CLASSIFICAÇÃO
J V E D
Infesta
10 6 4 0
Vela Tavira
10 6 3 1
Benavente
10 4 1 5
Marienses
10 4 0 6
Samora Correia 10 3 1 6
Ílhavo AC
10 2 1 7
SOBEM À 2.ª DIVISÃO
Infesta e Vela Tavira

24-21
31-29
35-30

30-31
29-27
23-37

GM-GS
409-314
359-335
358-352
342-369
337-347
288-300
290-366

P
50
46
40
37
37
36
32

24-25
27-27
21-25
GM-GS
309-278
319-287
284-286
281-272
257-293
273-307

P
26
25
19
18
17
15
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Equipa feminina do Alavarium
conquista um lugar europeu
Aveiro volta a ter uma equipa nas competições europeias 20 anos depois
da última presença, mas o clube precisa de apoio para disputar a Taça EHF
ANDEBOL
I A equipa sénior feminina do
Alavarium escreveu uma página
de ouro no desporto de Aveiro,
nomeadamente no andebol, ao
assegurar um lugar nas competições europeias da próxima época.
A quinta posição alcançada no
Campeonato Nacional da 1.a Divisão garante às aveirenses a participação na Taça EHF, já que os
finalistas da Taça de Portugal, ganha pelo Madeira SAD, ficaram
melhor classificadas no campeonato, abrindo assim uma vaga
para o Alavarium.

Há mais de 20 anos que uma
equipa de andebol aveirense não
conquistava um lugar nas competições europeias, pelo que é um
feito histórico de um clube que
tem tido uma ascensão meteórica
e que tem desenvolvido um notável trabalho no andebol feminino.
Este ano, o Alavarium sagrou-se
campeão nacional da 2.a Divisão,
em Iniciados femininos, sendo a
quinta melhor equipa nacional
em Juvenis, para além de ir disputar o título nacional de Infantis, no
próximo fim-de-semana.
Para o treinador da equipa sénior, Ulisses Pereira, este resulD.R.

RESULTADOS

Tiragem: 7014

SENIORES FEMININOS do Alavarium fazem história no andebol
tado “é um sonho para nós e ainda custa a acreditar no que conseguimos. É o resultado de um
trabalho notável em todos os escalões do andebol feminino, que
fazem com que a equipa sénior
seja o resultado dessa fantástica formação. E é, sobretudo, um
prémio mais do que justo para
um grupo de trabalho que treina
com uma intensidade que é raro
de ver em Portugal. Elas merecem tudo”.
Apesar deste “êxito”, a campa-

nha europeiapode estar em causa: “Só conseguiremos participar nas competições europeias
se as ‘forças vivas’ da cidade nos
ajudarem. Num momento em
que, face aos apoios reduzidos,
lutamos desesperadamente pela sobrevivência, sem um apoio
extraordinário da autarquia e
das empresas não conseguiremos participar nas competições
europeias”.
Para o técnico aveirense, “Aveiro deve estar orgulhosa de ter

uma equipa que leve o nome da
cidade até à Europa e é irónico que
isso aconteça numa altura em
que, devido a esta enorme diminuição de apoios, o clube luta pela sobrevivência”, revela. Os responsáveis do clube apelam a que
a autarquia, empresas e simpatizantes ajudem o clube a participar aonde conseguiu chegar por
mérito próprio. “Aveiro volta a ter
uma equipa nas competições europeias femininas mais de 20
anos depois”, concluiu.l
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SENIORES FEMININOS
DO ALAVARIUM GARANTEM
PRESENÇA NA TAÇA EHF
ANDEBOL
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‘Final four’ de juniores masculinos

Sporting sagrou-se campeão nacional

Pavilhão de Resende foi
capital do andebol jovem
O Pavilhão Municipal de
Anreade, em Resende, encheuse de público no último fim-desemana, para assistir ao Campeonato Nacional de Andebol
Juniores da 1.ª Divisão, disputado pelas equipas do Sporting ,
F.C. Porto, ABC de Braga e CF
Belenenses. No primeiro jogo o
FC Porto não teve dificuldades
em ultrapassar o Belenenses,
tendo vencido por 36-23.
O segundo jogo foi muito
equilibrado e emotivo. A 7 minutos do final, o ABC de Braga e
o Sporting estavam empatados.
Nos últimos minutos, o Sporting passou para a frente e ganhou por 27-24.
O título nacional foi discutido no domingo entre o Sporting e o FC Porto, num encontro que proporcionou um
grande espectáculo, que apenas
se resolveu no minuto final,
com o Sporting a ganhar por
32-31, revalidando, assim, o
título nacional.
O Sporting terminou o cam-

peonato com nove pontos, seguido do FC Porto com sete. O
Belenenses conquistou o 3.º lugar, com 5 pontos, e o ABC de
Braga fechou a classificação
com três pontos.
No final da partida, o presidente da Câmara Municipal de
Resende, António Borges, o
presidente da Federação de
Andebol de Portugal, Henrique
Torrinha, e o presidente da Associação de Andebol de Viseu,
Joaquim Escada, procederam à
entrega dos prémios
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3.ª Divisão Nacional - Fase de manutenção

Académico segurou segundo lugar com um empate

Tondela Andebol Clube deixou
o ‘Nacional’ com vitória caseira
O Académico de Viseu
conseguiu manter
o 2.º lugar na fase final
de apuramento para
a permanência. O ABC
de Nelas também se
manteve, mas o Tondela
AC foi despromovido
SILVINO CARDOSO

Chegou ao fim o campeonato nacional da 3.ª Divisão e, infelizmente, o Tondela Andebol
Clube não conseguiu a manutenção, apesar da vitória, concludente, sobre a Associação
Desportiva Albicastrense. A má
campanha durante a primeira
fase e alguns deslizes, já na fase
de apuramento, acabaram por
determinar a despromoção dos
tondelenses.
A contratação do treinador
Luís Cardantas terá chegado
tarde para tentar a manutenção. O atraso era significativo e,
além disso, algumas arbitragens
também contribuíram para o
falhanço da permanência.
Não se pode dizer que tenha
sido uma campanha positiva,
pois o Académico de Viseu falhou a fase de apuramento para
a subida, apesar de ser considerada a melhor equipa da zona a

O Académico de Viseu foi a melhor equipa da região na 3.ª Divisão Nacional (arquivo)

praticar andebol, e o ABC de
Nelas, que chegou a andar, também, na luta pela discussão da
subida, terminou, tranquilamente, na quinta posição. Mas
ainda deixou a ideia de garantir
o terceiro lugar do pódio.
Os academistas lograram
manter o segundo lugar com
que transitaram para a segunda
fase, atrás do SIR 1.º de Maio,
equipa que, diga-se, nunca venceu, na 'quadra', o Académico.
No global, e no resumo da segunda fase, não há dúvida de
que a equipa que mais recupe-

rou foi a Académica de Coimbra que entrou na discussão pela manutenção em lugar pouco
tranquilo, mas conseguiu, em
oito jogos chegar ao terceiro lugar, com os mesmos pontos do
Académico de Viseu.
A verdade é que, como se
previa, as duas equipas que tinham mais dificuldades em sobreviver na 3.ª Divisão Nacional, o Tondela Andebol Clube e
o Núcleo Andebol do Pombal,
acabaram por descer.
Espera-se, agora, por uma
eventual repescagem.

RESULTADOS
9.ª JORNADA
SIR 1º Maio-20 km Almeirim
Ac. Viseu-Batalha AC
Tondela AC-Albicastrense
NDAM Pombal-Ac Coimbra

28-24
27-27
34-27
21-37

CLASSIFICAÇÃO FINAL
SIR 1º Maio
Ac. Viseu
Ac Coimbra
20 km Almeirim
ABC Nelas
Batalha AC
Albicastrense
Tondela AC
NDAM Pombal

J
8
8
8
8
8
8
8
8
8

V
6
4
6
4
3
3
3
2
1

E
1
2
1
1
0
1
1
1
0

D
1
2
1
3
5
4
4
5
7

GM-GS P
233-200 45
243-233 40
240-208 40
228-215 37
224-217 35
193-222 34
250-254 32
215-23129
213-259 24
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Andebol

Gustavo Castro e Paulo Fernandes
regressam ao Xico
Os andebolistas Gustavo Castro e Paulo Fernandes
são reforços do Xico Andebol para a próxima temporada
andebolística, na qual o clube vimaranense continuará
sob orientação do técnico Nuno Santos.
Trata-se de dois regressos a Guimarães de atletas que
já passaram pelo Xico, com Gustavo Castro a representar
o Madera SAD na última temporada, enquanto Paulo
Fernandes vestiu a camisola do AC Fafe.
Por outro lado, o clube vimaranense, agora presidido por António Xavier, garantiu a permanência no
seu plantel o guarda-redes Ricardo Castro. De saída
estão atletas como Tiago Silva, que ruma ao FC Porto,
César Gonçalves, que vai vestir a camisola do AC Fafe,
ou ainda o bracarense Jorge Rodrigues, cujo futuro
se desconhece, o mesmo acontecendo com Ivo Silva,
Paulo Sampaio ou João Silva.
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Andebol

Pedro Carvalho (Xico)
na selecção de juvenis
Pedro Carvalho, do Xico Andebol, é um dos atletas
convocados para o estágio que a selecção nacional de
juniores B masculinos (juvenis) realiza entre 18 e 24
do corrente, em Rio Maior.
A selecção nacional prepara-se para participar no
European Open de Sub-19, na Suécia.
Os juvenis de Portugal vão trabalhar em Rio Maior, de
18 a 24 de Junho, antes de disputar o European Open,
na Suécia, que se realiza de 4 a 8 de Julho.
Atletas e equipa técnica concentram-se no sábado, dia
18, pelas 12h30, no Centro de Estágio de Rio Maior.
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O Pavilhão Municipal de Anreade, em Resende, encheu-se de público este fim-desemana,dias 10, 11 e
12 de Junho, para assistir ao Campeonato Nacional de Andebol Juniores da 1.ª Divisão Next 21,
disputado nesta fase final pelas equipas do Sporting Clube de Portugal, F.C. Porto, ABC de Braga e
C.F. Belenenses.

No primeiro jogo de sábado (11 de Junho), o F.C. Porto não teve dificuldades em ultrapassar o C.F.
Belenenses, tendo vencido por 36-23. O segundo jogo foi muito equilibrado e emotivo, já que a sete
minutos do final o ABC de Braga e o Sporting Clube de Portugal encontravam-se empatados no
marcador, sendo que nos últimos minutos acabou por vencer a equipa do Sporting por 27-24.

O título nacional foi discutido no domingo entre o Sporting Clube de Portugal e o F.C. Porto, num jogo
que proporcionou um grande espectáculo emotivo que apenas se resolveu no minuto final, com o
Sporting a vencer por 32-31, revalidando assim o título nacional.

Com este triunfo, o Sporting terminou o campeonato com nove pontos, seguido do F.C. Porto com
sete, sendo que o Belenenses conquistou o 3.º lugar, com cinco pontos, e o ABC de Braga fechou a
classificação desta fase final do Grupo A com três pontos.

No final da partida, o Presidente da Câmara Municipal de Resende, António Borges, o Presidente da
Federação de Andebol de Portugal, Henrique Torrinha, e o Presidente da Associação de Andebol de
Viseu, Joaquim Escada, procederam à entrega de prémios e lembranças a todos os participantes.

URL curta: http://www.jornalimpresso.com/?p=7526
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James Rodríguez renova até 2016
com cláusula de 45 milhões
MIGUEL RIOPA/AFP

David Andrade

Exibições do colombiano no
Torneio de Toulon fizeram
crescer o interesse nos seus
serviços. FC Porto elevou
a cláusula rescisória do
jogador em 15 milhões
a O colombiano James Rodríguez
renovou o contrato que o ligava ao
FC Porto até 2014 por mais duas épocas, melhorando consideravelmente
as condições salariais. Numa altura
em que vários clubes europeus mostravam interesse na contratação do
jovem extremo, os portistas subiram
a cláusula de rescisão de James dos
30 para os 45 milhões de euros.
O acordo resultou de uma reunião
realizada na noite de segunda-feira
no Estádio do Dragão entre um representante do jogador e Antero Henrique, director-geral do futebol da
SAD do FC Porto. O prolongamento
do vínculo entre as duas partes já foi
entretanto comunicado à Comissão
do Mercado de Valores Mobiliários
(CMVM).
A poucos dias de completar 20
anos, James Rodríguez chegou ao
Dragão no início da temporada passada, proveniente do Banﬁeld, da
Argentina, e depois de um princípio
de época durante o qual foi pouco
utilizado, acabou por ter um papel
importante na segunda metade
da temporada na equipa de André
Villas-Boas, tendo terminado a época ao serviço dos portistas com um
hat-trick na ﬁnal da Taça de Portugal,
frente ao Vitória de Guimarães.
O interesse de alguns clubes eu-

O jogador do FC Porto ainda não tem 20 anos

ropeus no colombiano, como são os
casos do Nápoles ou do Inter de Milão, aumentou nas últimas semanas
após a participação do portista no
prestigiado Torneio de Toulon, prova
ganha pela Colômbia e na qual James
foi considerado o melhor jogador da
competição.
Quem deve prosseguir no Dragão
na próxima época é também o médio
brasileiro Souza. “A intenção é continuar no FC Porto, onde foi muito feliz
na época de estreia. Além do mais,
o treinador Villas-Boas espera mais
do Souza”, revelou Carlos Leite, representante do jogador, citado pelo
jornal Record.
Entretanto, cerca de quatro cente-

nas de sócios do FC Porto, reunidos
na noite de segunda-feira em assembleia geral extraordinária, aprovaram
por unanimidade o aumento do valor
da quota mensal, que passou de nove
para um máximo de dez euros.
Foi ainda aprovado um louvor
proposto pelo presidente da Mesa,
Sardoeira Pinto, para as modalidades
campeãs, como foram os casos do
futebol, do andebol, do basquetebol,
do hóquei em patins, da natação feminina e do bilhar feminino. No decorrer dos trabalhos, foi ainda prestada homenagem a Pôncio Monteiro,
cumprindo-se um minuto de silêncio
em memória do antigo dirigente dos
“dragões”.
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> “Custa muito deixar o clube. Foi aqui que aprendi a ser treinador”, disse o técnico na hora da despedida.
TODA A FAMÍLIA ACADEMISTA APANHADA DE SURPRESA...

ANDEBOL

Jorge Rito deixa ABC
Chegou ao fim uma ligação de 23 anos entre Jorge Rito
e o Académico de Braga. Uma proposta irrecusável levou à saída
do técnico.
> rui miguel graça

Jorge Rito deixou ontem o comando técnico do ABC quando
tudo apontava para o contrário
mas uma proposta irrecusável
acabou por fechar um ciclo de
longa data com o técnico academista.
A mais recente ligação como
treinador principal foram as últimas sete temporadas, onde Jorge
Rito conquistou dois campeonatos nacionais e duas Taças de
Portugal. O futuro do treinador é
ainda uma incógnita. Contudo

poderá passar, segundo apuramos, por um dos grandes do andebol português.
Ao site oﬁcial do ABC de Braga, Jorge Rito deixou rasgados
elogios a toda a estrutura bem
como à massa associativa, assumindo que “custa muito deixar o
clube”.
“Foi neste clube que ao longo
de 23 anos aprendi a ser treinador. Foi aqui que tudo começou.
Desde os infantis até aos seniores fui subindo degrau a degrau
sem tropeções, o caminho que
me trouxe, até há sete anos atrás,

ao lugar para o qual tanto tinha
trabalhado”, salientou o treinador.
Jorge Rito reservou ainda palavras especiais “aos queridos jogadores pela dedicação, empenho e lealdade, bem como ao
presidente Luís Teles, ao adjunto
Carlos Ferreira e ao director Armando”.
O treinador terminou a missiva
escrevendo: “obrigado a todos
os outros que, de uma forma ou
outra, contribuíram para que o
ABC seja hoje um grande Clube
de Andebol em Portugal”.

DR

Jorge Rito deixa o ABC depois de sete anos como técnico principal
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Famalicense na luta
pelo título da III divisão
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Colégio João de Barros
perto de fazer história
COL. JOÃO BARROS
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TREINADOR: Paulo Félix.
Bárbara Teixeira e Andreia Francisco;
Nathalie Lopes (1), Maria Pereira (5),
Joana Ferraz, karine Lopes, Joana Biel,
Inês Catarino (1), Eduarda Pinheiro (5),
Bárbara Homem, Ana Marques (3),
Natalina Melo (1) e Helena Côrro (1)

MADEIRA SAD

19

TREINADOR: Duarte Freitas.
Esmeralda Gouveia e Virginia Ganau; Rita
Alves (5), Cláudio Aguiar (2), Ana Correia,
Bebiana Sabino (2), Márcia Abreu, Daniela
Silva, Ana Andrade (5), Filipa Silva,
Mariela Gonçalves (3), Renata Tavares (1)
e Juliana Sousa.
PAVILHÃO EDUARDO GOMES, EM
POMBAL
ÁRBITROS: Bruno Rodrigues e Carlos
Capela.
AO INTERVALO: 6-9.

Com um pavilhão quase
cheio, o Colégio João de Barros
e o Madeira SAD proporcionaram a todos um bom espectáculo, com emoção até ao final.



Acabou por vencer o Madeira
SAD, num jogo decidido nos
últimos minutos, após uma
excelente segunda parte, de
ambas as equipas.
O encontro começou com
algum nervosismo por parte
de ambos os conjuntos com
muitas falhas técnicas e desacerto ofensivo. Aos doze minutos do encontro, o marcador
registava 1-0 para o Madeira
SAD.
Até aos 25 minutos, o equilíbrio manteve-se, mas nos últimos minutos do primeiro tempo, o Madeira SAD adquiriu
uma vantagem de três golos,
com que saiu para o intervalo.
No regresso dos balneários
assistiu-se ao "show" de Rita
Alves (internacional portuguesa), que marcou quatro golos
de rajada.
Pensou-se que o jogo poderia
ficar decidido, mas foi puro

D.R.

No final da Taça Nacional de andebol feminino, o Colégio João de
Barros não conseguiu contrariar favoritismo do Madeira SAD mas
caiu de cabeça erguida

COLÉGIO chegou a estar à frente do marcador mas não evitou derrota

engano, porque o Colégio João
de Barros reagiu e anulou a desvantagem. A formação de Paulo
Félix chegou, inclusive, a estar a
vencer 16-15, mas na parte final,
o Madeira SAD foi mais forte e
justificou mais uma conquista
da Taça de Portugal.
No final, a formação do
Madeira SAD comemorou
mais uma Taça de Portugal. O
Colégio João de Barros saiu de
cabeça erguida e, pelo segundo
ano consecutivo, foi finalista
da Taça de Portugal.
No colégio João de Barros, a

grande referência foi Eduarda
Pinheiro, que assumiu sempre
as despesas atacantes, dado
que Maria Pereira, algo desgastada, não esteve tão fulgurante
como é habitual, tendo sido,
mesmo assim, a melhor marcadora da equipa, juntamente
com Eduarda Pinheiro, ambas
com cinco golos.
Também Bárbara Teixeira
esteve em destaque. A guardaredes do Colégio João de Barros
foi importante para manter a
formação de Pombal na luta
pelo encontro até ao final.l
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Falhado o europeu, Andebol aponta aos Jogos Olímpicos de 2016 e 2020
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No Andebol, tempo de balanço depois de falhada a qualificação para o europeu da Sérvia.

O presidente da Federação de Andebol de Portugal, Henrique Torrinha, reconhece que o objectivo não
foi atingido, mas curiosamente, não encontra explicações para o sucedido: "Logicamente que não foi
positivo, porque não atingimos o objectivo da qualificação. Não há razões, não nos qualificámos, não
conseguimos os pontos suficientes, é assim mesmo e vamos continuar o nosso trabalho".

Quanto ao seleccionador Mats Olsson, o contrato até Junho de 2012 é para cumprir apesar dos
contínuos falhanços nas fases de qualificação.

O projecto federativo é mais abrangente, já se pensa nos Jogos Olímpicos de 2016 e 2020: "Temos
uma meta que são os Jogos Olímpicos de 2016 e 2020, quando digo Jogos Olímpicos é estarmos a
discutir as qualificações, porque no Andebol é preciso estar a discutir a fase final do campeonato do
Mundo", explica Henrique Torrinha.
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Andebol

Artem Kuybida foi convocado
Boa notícia para o andebol vitoriano com a convocação de Artem
Kuybida aos trabalhos da selecção nacional de juniores que vai participar no Torneio Internacional do Qatar, entre 19 e 23 de Junho.
Os convocados concentram-se em Almada a partir da próxima sexta-feira e até domingo para testes físicos seguidos de estágio de
preparação com vista a esta participação internacional no Qatar.
Entretanto, a Selecção Regional de Infantis (masculinos) alcançou
o 2º lugar, no Torneio de Tavira, com os seguintes resultados: derrota por 20-31, com a sua congénere do Algarve, e vitória 25-18, frente à de Leiria.
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Meio: Sport TV1 - Notícias
Duração: 00:00:18
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12/06/2011

Andebol - Portugal perde com Polónia

Portugal perde com Polónia por 30-22 e falha o apuramento para o Euro 2012 de andebol.
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Hora de emissão: 22:39:00
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11/06/2011

Selecção Nacional de Andebol

A Selecção Nacional de Andebol já está na Polónia onde este domingo vai jogar o encontro decisivo de
qualificação para o Euro 2012.
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Hora de emissão: 17:57:00
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11/06/2011

Selecção Nacional de Andebol

A Selecção Nacional de Andebol já partiu para a Polónia onde este domingo vai jogar o encontro
decisivo de qualificação para o Euro 2012.

Página 26

A27

ID: 35997916
Andebol

10-06-2011

Tiragem: 5000

Pág: 17

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 26,34 x 36,80 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 2

Infantis do Xico são
Campeões Nacionais

Carlos Gomes
TEXTO

De forma algo inesperada
(a equipa vimaranense não era
uma das favoritas) a equipa de
Infantis do Xico Andebol
sagrou-se, no passado domingo, em Ponte de Sôr e com
todo o brilhantismo, campeã
nacional. Este título, que tem
tanto de inesperado como de
justo, bem na sequência de um
trabalho de alguns anos, dado
que esta equipa joga toda praticamente junta desde o escalão de minis, tendo participado sempre nos Encontros
Nacionais da categoria, prova
esta que é facultativa. Mas, fruto do empenho dos seus directores e do seu treinador, o
clube foi sempre arranjando
maneira de que os seus “meninos” pudessem estar presentes nessas provas. Agora,
foram colhidos os frutos dessa “teimosia” dado que os
miúdos de Guimarães, pese
embora a sua tenra idade, já
estão habituados a este tipo de
provas em concentração,
com toda a carga emotiva que
tal acarreta, ao passo que outras equipas, tidas como mais
apetrechadas, não conseguiram aguentar a pressão e falharam o seu objectivo, como
é o caso da equipa do ABC.
Estão, pois, de parabéns,
para além, naturalmente, dos
atletas, os dirigentes Sónia e
Jorge Ferreira e o técnico José
Vítor Pereira que viram agora
premiado o seu estoicismo.
Com este triunfo o Xico
soma agora 5 títulos nacionais
em Infantis (anteriormente
havia vencido em 1996/1997,
2003/2004, 2005/2006 e 2006/
2007, sendo que nos 2 primeiros o sistema de disputa era
de Encontro Nacional), o
que, somando aos 4 títulos
alcançados no escalão de Iniciados, nos 2 de Juvenis e nos
2 de Juniores perfaz a bonita
soma de 13 títulos nacionais
em escalões jovens. Será preciso mais alguma coisa para
provar que em Guimarães
existe uma das melhores (se
não mesmo a melhor) escola
de formação do país?

Mas, vamos à análise da
prova realizada no passado
fim-de-semana.
Como já atrás dissemos o
Xico não entrou na fase final
na condição de favorito. Essa
condição era atribuída às equipas do ABC e do Belenenses.
Na 1ª jornada, disputada na 5ª
feira, a equipa vimaranense
derrotou os madeirenses do
Bartolomeu Perestrelo, ao
passo que o Belenenses empatou com o Lagoa e o ABC
“cilindrou” a equipa local do
Ponte de Sôr.
Na 6ª feira disputaram-se
2 jornadas. De manhã o Xico
“mandou às malvas” os favoritismos atribuídos e venceu
o ABC, num jogo em que o
equilíbrio foi a nota dominante. Nos outros jogos o
Lagoa venceu o Bartolomeu
Perestrelo, ao passo que o

Belenenses se desembaraçou
sem dificuldades da equipa
da casa.
À tarde a equipa de Vítor
Pereira acusou o esforço
despendido de manhã e não
conseguiu mais que um empate frente ao Belenenses. Nas
outras partidas o ABC acusou
a desilusão da derrota da manhã e foi surpreendentemente derrotado pelo Bartolomeu
Perestrelo, ao passo que o
Lagoa cumpriu a sua “obrigação” de ganhar ao Ponte de Sôr.
A 4ª jornada, disputada no
sábado, reservou ao Xico o
adversário menos forte. Assim, o técnico Vítor Pereira
geriu o seu plantel e jogou o
quanto baste para ganhar ao
Ponte de Sôr. ABC e
Belenenses venceram Lagoa
e Bartolomeu Perestrelo, respectivamente.
Chegava-se, assim, à última jornada com o Xico isolado no 1º lugar e a depender
de si próprio para garantir o
título, “bastando”, para tal vencer o Lagoa. O jogo, disputado às 9 horas da manhã até
nem começou mal para a

equipa vimaranense. No entanto, os naturais nervos acabaram por tomar conta da
equipa e o intervalo chegou
com a equipa de Guimarães a
perder por 2 golos de diferença (12-14).
Mas, pior estava guardado
para o início da 2ª parte. Com
os nervos à flor da pele, os jovens escolares cometeram erros em cima de erros e rapidamente se viram a perder por 8
golos de diferença. Nessa altura (7,22 minutos) o técnico
Vítor Pereira pediu um timeout e “milagrosamente” conseguiu que a equipa voltasse
ao seu normal. Daí até final foi
um jogo épico com a equipa
de Guimarães a recuperar a
olhos vistos até chegar ao empate. Pena foi que o jogo não
tivesse demorado mais uns segundos porque, seguramente,
a vitória não escaparia.
Com este resultado a
equipa do Xico ficou dependente do resultado do jogo
seguinte em que se defrontavam ABC e Belenenses. Para
a equipa de Guimarães “bastava” que o Belenenses não

vencesse, dado que, em caso
de vitória, seria a equipa de
Lisboa a vencedora da prova.
Por outro lado, o ABC a única coisa a que poderia aspirar,
era ficar no 2º lugar, para o
que teria de vencer. Alguns
amigos, que connosco seguiam em Guimarães o desen-

rolar da partida via “portal da
FAP”, puseram a hipótese de
a equipa de Braga não querer
“colaborar” e, desse modo,
impedir que os seus rivais de
Guimarães pudessem festejar.
No entanto, a equipa bracarense mostrou grande
desportivismo, empenhou-se
a fundo e venceu com toda a
justiça a equipa dos “pastéis
de Belém”. Foi a grande festa,
que viria mais tarde a repetirse aquando da entrega da taça
e das medalhas.
O Xico foi, pois, um justo vencedor, sendo a única
equipa que não conheceu o
gosto amargo da derrota. Em
2º lugar ficou o ABC, que ajudou a provar que, sem dúvida, é no Minho que melhor
se trabalha da formação. Nos
3º e 4º lugares ficaram Belenenses e Lagoa, com os mesmos pontos que o ABC. Por
fim Bartolomeu Perestrelo e
Ponte de Sôr ocuparam as 5ª
e 6ª posições, sendo que a
equipa local contou por derrotas os jogos disputados.
Eis os nomes dos novos
Campeões
Nacionais:
Ricardo Panta Ferreira e Luís
Miguel Rocha, guarda-redes.
Francisco Magalhães, João
André Pinto, Luís Pedro
Miranda, Pedro Manuel Roque, Carlos Batista, Rui Manuel Barros, Nuno José Oliveira, Luís Alberto Domingues, Manuel Afonso Mendes,
Manuel Coelho Lima e Rui
Jorge Ferreira, jogadores de
campo. O treinador é, como
já acima referimos, o Prof. José
Vítor Pereira e os dirigentes
Sónia Ferreira e Jorge Ferreira.
A todos os nossos sinceros parabéns! !

Este fim-de-semana

Xico disputa manutenção
nos Juniores

Disputa-se este fim-de-semana, no Pavilhão da Escola Secundária Abel Salazar, em S. Mamede de Infesta, a 2ª fase do Next<21
– Campeonato Nacional de Juniores da 1ª Divisão – Grupo B. O Xico
vai disputar, juntamente com Ginásio do Sul, F.C. Infesta e Boavista,
a possibilidade de, na próxima época, continuar na prova.
Na verdade, esta poule, disputada no sistema todos-contratodos, irá apurar as 2 equipas que se mantém na prova, ao passo
que as outras 2 descerão à 2ª divisão.
Nas mesmas datas, mas em Resende, ABC, F.C. Porto, Sporting
e Belenenses disputam o título nacional.
Xico Andebol e Ginásio do Sul partem como favoritos para a
fuga à despromoção dado que, durante a fase regular, mostraram
superioridade em relação às 2 equipas da Associação de Andebol
do Porto. No entanto, e como sempre dizemos, os favoritismos
têm que ser provados nos 40x20…
Eis o quadro dos jogos:
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Infantis do Xico
Campeões
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