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> redacção

O ABC terminou, ontem, a participação
no Torneio de Holanda. O conjunto
bracarense alcançou uma vitória por 21-
20 sobre os finlandeses HC West no jogo
de atribuição dos 5.º e 6.º lugares, termi-
nando dessa forma no quinto posto desta
competição no país das tulipas.

O ABC dominou o jogo de princípio ao
fim e controlou sempre o marcador. Ao
intervalo, o ABC vencia por 11 - 7, van-
tagem que aumentou no decorrer da se-
gunda parte.

Apesar do resultado final ditar uma van-
tagem mínima, o ABC esteve quase sem-
pre a vencer por 5 e 6 golos de diferença.

A rotação do plantel ditou algumas fa-
lhas, na parte final, que os finlandeses
aproveitaram para reduzir a diferença no
marcador.

O pivot Ricardo Pesqueira foi eleito o
‘homem do jogo’ e Luís Bogas teve mais
alguns minutos para ganhar ritmo, pre-
parando-se dessa forma para o regresso à
competição. Luís Bogas vai tornar-se um
verdadeiro reforço para os bracarenses,
sendo que Ricardo Pesqueira, com uma
grande exibição mostrou que está cada
vez mais adaptado ao plantel às ordens de
Carlos Resende.

Miguel Sarmento e Pedro Seabra, com
quatro golos cada, foram os melhores
marcadores.

ANDEBOL - TORNEIO NA HOLANDA

ABC de Braga fechou com
um triunfo sobre o HC West
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As várias equipas de atle-
tas dos Caixeiros estão a re-
temperar forças nesta qua-
dra festiva para prepararem
os embates desportivos que
se avizinham.

Os futebolistas seniores
dos Caixeiros, depois do re-
pasto de Natal realizado na
sede do clube, têm treinado
afincadamente com vista à
disputa da 2ª volta do Cam-
peonato e da Taça do Riba-
tejo.

Nesta reabertura do mer-
cado, de assinalar o regres-
so de Ângelo Neves ao plan-
tel dos Caixeiros, depois de
uma passagem pelo Fazen-
dense. O próximo jogo rea-
liza-se no dia 8 de Janeiro,
na Glória do Ribatejo.

Já a equipa feminina de
Iniciados de Andebol reali-

Caixeiros querem Natal com Neve(s)
zou na semana do Natal um
estágio nas renovadas insta-
lações do clube, com um
programa composto por trei-
nos diários na Nave Muni-
cipal, almoço e actividades
lúdicas, na sede, terminan-
do todos os dias com um lan-
che ajantarado.

Este foi um prémio para
a magnífica prestação que
a equipa vem tendo no
Campeonato Nacional da
categoria.

Nesta semana, realiza-se
o V Torneio de Santa Ma-
ria da Feira de Andebol no
qual os Caixeiros se fazem
representar com três equi-
pas. O torneio realiza-se em
dois dias e as equipas dos
Caixeiros vão pernoitar em
escolas da região, aprovei-
tando, também, para estu-

dar a melhor táctica para
levar de vencida os adver-
sários. Este Torneio é um
dos mais conceituados da
Zona Norte, e a equipa de
Santarém procura angariar
mais experiência para as
suas equipas masculinas.

Os Juvenis Masculinos
vão defrontar as equipas do
Afife, Boavista, Lagoa,
Sanjoanense, Feirense e
Colégio Carvalhos.

Os Iniciados Masculinos,
por seu turno, vão enfren-
tar o Feirense, Lagoa, Boa-
vista, Ismai, Aveiro, Valon-
go do Vouga, Afifense, In-
festa e CPN.

Os mais pequenos Infan-
tis jogam com Feirense,
Afifense, Colégio Carva-
lho, Sanjoanense, Valongo
do Vouga e CPN.Equipa feminina de Iniciados de Andebol realizou um estágio de Natal
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Andebol
Portugal recebe Turquia em Lamego

A selecção nacional sénior masculina em andebol re-

cebe, no dia 4 de Janeiro, a sua congénere da Turquia, 

no Centro Multiusos de Lamego. 
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Andebol: jogadores do Madeira SAD
ajudam Portugal a ganhar

Os madeirenses João Ferraz e João Antunes, ambos do
Madeira SAD, cada qual com um golo marcado, deram
o contributo à Selecção Nacional Sénior masculina de
Andebol, na vitória sobre a congénere de Angola, por
26-18. O jogo, realizado no Centro Desportivo da Ju-
ventude Desportiva do Lis, em Leiria, serviu de prepa-
ração para os jogos do Grupo 2 de Qualificação para o
Campeonato do Mundo Espanha2013, frente à Turquia
e à Ucrânia. 1 Vasco Sousa
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Jogo no Pavilhão do DFH
Árbitros: André Andrade / Telmo Neves
(Aveiro)

XICO ANDEBOL � Ricardo Castro (Hugo
Fernandes), José Santos (7), Tiago Cunha
(4), Gustavo Castro (4), José Teixeira,
Pedro Correia, André Caldas (2), Luís
Sarmento (3), João Gonçalves (2), Nuno
Gomes (3), João Martins, Nuno Pacheco
e Jaime Barreiros.
Treinador: NUNO SANTOS

F. C. PORTO � Hugo Laurentino (António
Silva), Gilberto Duarte (5), Vasco Santos
(1), Ricardo Costa (5), Filipe Mota (3),
Pedro Spínola (4), Daymaro Salina (8), Tiago
Rocha (8), Elias António (3), Sérgio Rola
(3), Hugo Santos, Nenad Malencic (5) e
Duarte Carregueiro (1).
Treinador: LJUBOMIR OBRADOVIC

Ao intervalo: 11 � 21

Ficha Técnica

Xico Andebol – 25  #  F. C. Porto – 46

Desta vez Golias não deu
hipóteses a David�

Uma péssima entrada no
jogo (aos 10 minutos perdia
já por 1-9) traçou para o Xico
o destino no jogo da 4ª feira
da semana passada frente ao
F.C. Porto. Na verdade
começa a ser já recorrente
o Xico começar mal os seus
jogos. E, se em alguns ainda
tem sido possível reverter
a situação, com equipas com

o poderio do F.C. Porto é
impossível.

Foi, pois um jogo de
sentido único com o F.C.
Porto a comandar o jogo
como quis sem o Xico dar
mostras de ter poder para
contrariar o poderio da

equipa portista. Aliás,
o próprio técnico
Nuno Santos pareceu
dar mostras de ter
�desistido do jogo�
muito cedo, se
tivermos em linha de
conta os �tipos de
equipa� que foi
colocando em campo.

Ao intervalo o
resultado apresentava
já uns esclarecedores
11-21 e, na 2ª parte,
foi mais do mesmo
com o técnico
portuense a dar tempo
de jogo a todos os seus

jogadores (Nuno Santos fez
o mesmo), acabando a
partida com um resultado
que não deixa dúvidas em
relação ao poder das 2
equipas.

Isto não invalida que os
jogadores do Xico não

tenham sido esforçados.
Pelo contrário. Lutaram
quanto puderam mas a
diferença era demasiado
grande�

É obvio que, após um
jogo deste teor, será muito
difícil destacar exibições
individuais. No entanto, não
seríamos justos se não
déssemos algum destaque a
2 jovens, Tiago Cunha e José
Santos (este, curiosamente,
filho do técnico Nuno
Santos) que foram �atirados
para a fogueira� pelo técnico
e não se intimidaram. Claro
que cometeram muitos
erros, próprios da falta de
experiência. Mas, lá que
foram corajosos, foram�

Num jogo fácil de dirigir
a jovem dupla de árbitros
também não complicou
acabando por realizar um
trabalho de bom nível.   !
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Carlos Gomes
TEXTO

Andebol

A equipa do Xico
Andebol sofreu, na 4ª feira da
semana passada, a derrota mais
pesada da temporada ao ser
�cilindrada� pelo campeão
nacional em título, F.C. Por-
to por uns concludentes 46-
25. Esta derrota estava, no en-
tanto, mais ou menos �pro-
gramada� já que nem o mais
acérrimo adepto da equipa
vimaranense tinha veleidades
em relação ao maior poderio
da equipa portista. Os núme-
ros é que pensamos ninguém
teria pensado neles�

De qualquer modo, este
desaire em nada vem atrapa-
lhar os objectivos da equipa
de Nuno Santos que passam,
somente, pela fuga à
despromoção. E, nesse aspec-
to, a equipa de Guimarães até
nem está mal colocada.

A 17ª jornada teve como

Xico termina o ano com derrota pesada

grande surpresa a derrota
imposta pelo Madeira SAD
ao Sporting, no terreno da
equipa lisboeta, não tanto
pela derrota em si mas, prin-
cipalmente, por ter sido
conseguida por 8 golos de
diferença (25-33). Nos res-
tantes jogos os resultados fo-
ram os mais ou menos espe-
rados, excepção feita ao em-
pate cedido pelo Águas San-

tas no pavilhão do
Belenenses, dado que a equi-
pa da Maia vencia ao inter-
valo de forma clara (9-18).

Quanto ao �campeonato
do Xico� destaque para a vi-
tória do A.C. Fafe no terre-
no do S.Bernardo e para a vi-
tória do Sp. da Horta frente
ao ISMAI, vitória essa pela
diferença mínima e com o
golo da vitória da equipa aço-

riana a ser conseguido a 5 se-
gundos do fim.

Após esta jornada o F.C.
Porto continua na liderança
isolado, seguido do Águas
Santas a 2 pontos, do Spor-
ting a 4 pontos e do Benfica
a 5 pontos. Ainda na luta pelo
apuramento por um dos 6
lugares que darão acesso à
fase final o ABC, o Madeira
SAD e o Belenenses, sendo

que o Madeira tem menos 2
jogos disputados e o
Belenenses 1.

Na luta pela fuga à despro-
moção o Sp. da Horta segue
descansadamente no 8º lugar,
sendo que o Xico o persegue
com menos 8 pontos (mas
menos um jogo). Por sua vez
a equipa de Guimarães é
perseguida pelo S.Bernardo
e pelo A.C. Fafe, ao passo que
o ISMAI está agora isolado
no último lugar.

O campeonato sofre ago-
ra uma longa paragem de qua-
se 45 dias, fruto dos compro-
missos da Selecção Nacio-
nal que irá lutar com a Tur-
quia e a Ucrânia rumo ao
apuramento para o Campe-
onato do Mundo de 201
3 que irá ser disputado na vi-
zinha Espanha.

A prova recomeça a 4 de
Fevereiro (sendo que, entre-
tanto, a 25 de Janeiro, o Xico
irá disputar o seu jogo em
atraso frente ao Madeira
SAD), estando reservado para

o Xico mais um jogo de enor-
me dificuldade. Referimo-
nos à visita ao terreno do
Águas Santas, equipa muito
justamente considerada
como a grande surpresa da
prova, que é �só� o 2º classi-
ficado na prova. Obviamen-
te que o favoritismo terá que
ser atribuído à equipa da
Maia. No entanto, esta não
é constituída por �super-ho-
mens� pelo que terão que
provar nos 40x20 o seu favo-
ritismo.

Dos restantes jogos o des-
taque vai para o derby F.C.
Porto vs Sporting, embora
nos pareça que o Sporting
não terá capacidade para con-
trariar o maior valor da equi-
pa do Porto. Ainda com in-
teresse as partidas Madeira
SAD vs ABC e Sp. da Horta
vs Belenenses. Com interes-
se para o �campeonato do
Xico� o confronto A.C. Fafe
vs ISMAI que poderá clari-
ficar ainda mais a classifica-
ção no fundo da tabela.
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