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A1

  Tiragem: 120000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 38

  Cores: Cor

  Área: 27,55 x 35,27 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 38531138 14-11-2011
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A2

  Tiragem: 163986

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 38

  Cores: Cor

  Área: 16,02 x 22,86 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 38530541 14-11-2011
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A3

  Tiragem: 51594

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 43

  Cores: Cor

  Área: 4,88 x 3,72 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 38530411 14-11-2011
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A4

  Tiragem: 13572

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 33

  Cores: Cor

  Área: 11,06 x 3,41 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 38531765 14-11-2011
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A5

  Tiragem: 8500

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 34

  Cores: Preto e Branco

  Área: 20,03 x 12,31 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 38529788 14-11-2011

O Sporting venceu o Benfica 
por expressivos 26-17, no jogo 
que marcou o fecho da 11.ª jor-
nada, última da primeira vol-
ta do Andebol 1. Ao intervalo, 
os «leões» já seguiam na fren-
te do marcador (13-9).

O domínio da equipa leoni-
na foi visível desde o arranque 
inicial, com o Sporting a che-
gar facilmente a 3-0. No pri-

meiro tempo, e usando mui-
tas vezes a arma letal do con-
tra-ataque, a formação leonina 
chegou a confortáveis vanta-
gens de quatro golos (11-7 e 
12-8), diferença que conseguiu 
manter até ao descanso.

Os primeiros minutos do se-
gundo tempo mostraram um 
Sporting muito eficaz, frente a 
um adversário que, nos primei-

ros 16 minutos, apenas mar-
cou por duas vezes, permi-
tindo que a diferença se am-
pliasse até aos 12 golos (23-
-11 aos 46 m.). A partir daí, o 
Benfica sentiu-se na necessi-
dade de fazer tudo depressa 
e bem, o Sporting ainda am-
pliou para impensáveis 13 go-
los, margem que a reacção do 
SL Benfica ainda encurtou para 

nove tentos, para desagrada-
do ao técnico do Sporting.

Com este resultado, o Águas 
Santas chega ao final da pri-
meira volta isolado no co-
mando do Andebol 1, com 30 
pontos, seguido do FC Porto 
e Sporting, ambos com 29. O 
Benfica desceu para quarto lu-
gar (28), mais três que o ABC 
de Braga, que é quinto.

Andebol 1

Sporting goleou Benfica
no fecho da jornada
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A6

  Tiragem: 3500

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 3

  Cores: Preto e Branco

  Área: 9,32 x 4,83 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 38534040 14-11-2011
HÓQUEI/ANDEBOL

Candelária empata
Sp. Horta perde 
Candelária e Óquei de Barcelos igualaram a duas bolas, no 

Pico, em partida válida para a quarta jornada do Campeonato 
Nacional da Primeira Divisão de Hóquei em Patins.

No que concerne à 11.ª ronda do Campeonato Nacional 
de Andebol1, o Sporting da Horta perdeu, por 30-26, na des-
locação ao recinto do Águas Santas. 
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A7

  Tiragem: 44389

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 45

  Cores: Cor

  Área: 18,67 x 5,31 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 38531155 14-11-2011

Página 7



A8

  Tiragem: 44389

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 40

  Cores: Cor

  Área: 26,96 x 28,86 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 38530790 14-11-2011
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A9

  Tiragem: 15000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 21

  Cores: Cor

  Área: 10,83 x 12,50 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 38531816 14-11-2011

Marítimo e Sporting
não foram além de um
empate (31-31) na 6.ª jor-
nada doCampeonatoNa-
cional da 1.ª Divisão de
Juniores masculinos de
Andebol. O jogo dispu-
tou-se, ontem à tarde, em
Santo António, e as equi-
pas continuam igualadas
ameio da tabela, com três
vitórias, um empate e duas derrotas na prova. Com 15-14 ao
intervalo (16-17 para os lisboetas na 2.ª parte), favorável aos
“verde-rubros”, pela equipa orientada por Paulo Vieira a
destacar as prestações de João Caldeira (sete golos), Au-
gusto Fernandes (seis), José Menezes (cinco) e João Fer-
nandes (quatro). 1

vascosousa@jornaldamadeira.pt

Andebol: Marítimo
empata com Sporting
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A10

  Tiragem: 107777

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 38

  Cores: Preto e Branco

  Área: 20,95 x 17,67 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 38530177 14-11-2011
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A11

  Tiragem: 130000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 14

  Cores: Preto e Branco

  Área: 4,00 x 5,27 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 38529722 14-11-2011

Só deu leão
no derby
ANDEBOL. O Sporting
igualou ontem o FC
Porto no 2.º lugar do
Campeonato Nacional,
com 29 pontos, ao
vencer o Benfica por
expressivos 26-17, em
Almada. Os encarnados
estão em 3.º, com 28.

Página 11



A12

  Tiragem: 102718

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 3

  Cores: Cor

  Área: 5,82 x 18,30 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 38530640 14-11-2011

Página 12



A13

  Tiragem: 102718

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 29

  Cores: Preto e Branco

  Área: 5,51 x 4,71 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 38530787 14-11-2011
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A14

  Tiragem: 102718

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 40

  Cores: Cor

  Área: 26,34 x 5,00 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 38531066 14-11-2011
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A15

  Tiragem: 102718

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 28

  Cores: Preto e Branco

  Área: 27,19 x 27,55 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 38530773 14-11-2011
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A16

   	Meio: RTP Informação - Jornal do Meio-Dia

 	Duração: 00:01:52

 	Hora de emissão: 12:46:00 
ID: 38527163

 
13/11/2011

Derbi andebol: Sporting x Benfica

 

O Sporting joga frente ao Benfica.
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A17

  Tiragem: 120000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 38

  Cores: Cor

  Área: 5,70 x 11,82 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 38523021 13-11-2011

Página 17



A18

  Tiragem: 120000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 38

  Cores: Cor

  Área: 4,90 x 3,67 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 38522936 13-11-2011
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A19

  Tiragem: 120000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 38

  Cores: Cor

  Área: 16,43 x 26,38 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 38523052 13-11-2011
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A20

  Tiragem: 163986

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 42

  Cores: Cor

  Área: 4,97 x 11,02 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 38522428 13-11-2011
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A21

  Tiragem: 8000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 26

  Cores: Preto e Branco

  Área: 26,48 x 28,01 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 38524669 13-11-2011

> paulo machado

Afinal já não há dérbies como
antigamente, pelo menos foi isso
que ficou ontem provado no em-
bate entre Xico e ABC, onde fal-
tou sal e pimenta. Até a emoção
desmorenou-se na partida, com
o triunfo natural do ABC, desen-
hado ainda na primeira parte. É
certo que houve muitos golos,
mas à custa dos erros cometidos
pelas duas equipas. O ABC er-
rou menos e, como tal, garantiu
a vitória.

Em geral, confirmou-se a su-
premacia do ABC no dérbi mi-

nhoto que encerrou a primeira
volta do campeonato, agravando
a crise de resultados na turma vi-
maranense, na medida em que o
Xico Andebol continua pregado
no último lugar da classificação
geral. 

Nos primeiros minutos da con-
tenda, o Xico ainda manteve al-
gum equilíbrio, fruto da eficácia
ofensiva, mas as exclusões de
Gustavo Castro e João Gonçal-
ves, por faltas técnicas, acaba-
ram por deitar por terra as aspi-
rações do Xico, com a turma
bracarense a aproveitar a van-
tagem numérica para aumentar a

diferença no marcador. A equipa
de Carlos Resende garantiu uma
vantagem de cinco golos (4-9)
assumindo as rédeas do desafio e
com naturalidade e manter essa
diferença. O muito que o Xico
conseguiu, ainda na primeira
parte, foi reduzir para 6-10, de-
pois de dois contra-ataques,
pleno de eficácia, conduzidos
por João Gonçalves e André
Caldas. Mas sem nunca assustar,
em concreto, a supremacia do
ABC, que chegou ao intervalo a
vencer por 13-20.

Nota de destaque ainda para
acção de Álvaro Rodrigues,

pleno de eficácia em três lances
que dispôs no duelo com o guar-
da-redes Ricardo Castro.

Na segunda parte, manteve-se
a toada do jogo, com o ABC por
cima. A partida decorreu a um
ritmo lento, sem nunca estar em
discussão a vitória do ABC. Car-
los Resende teve oportunidade
de rodar todos os jogadores, com
destaque para a acção de dois ju-
niores, João Santos e André Aze-
vedo. O primeiro ainda chegou a
fazer um golo. O guarda-redes
Bruno Dias também se sobres-
saiu, quer a defender como a
lançar contra-ataques.

22 de Agosto 2010

lll

“Provou-se que ainda falta
muita coisa a esta equipa
do Xico e penso que não
foi um bom jogo para as
duas equipas, não estive-
ram nada bem. Da parte do
Xico acho que jogamos
muito mal. Na primeira
parte ainda houve algum
equilíbrio no jogo jogado,
apesar de isso não se veri-
ficar no resultado. Mas
cometemos falhas técnicas
na primeira parte, algo
forçadas, e aí criou-se um
grande fosso. Depois a ex-
periência do ABC falou
mais alto e tornou-se difícil
fazer mais. Foi um jogo
disputado a ritmo baixo,
onde o ABC venceu com
justiça”.

Nuno Santos
(Treinador do Xico)

lll

“Foi um jogo tranquilo,
mas deveria ter sido mel-
hor. Sofremos 28 golos e
isso é muito. Tínhamos
dois objectivos em jogo, o
primeiro foi conseguido
que era o mais importante
e passava pela vitória. O
segundo objectivo não foi
cumprido e temos de tra-
balhar mais para manter
maior resistência em todas
as áreas do nosso jogo.
Houve alguns golos sofri-
dos por causa de inoperân-
cia ofensiva, resultam de
contra-ataques, mas temos
de ser mais duros”.

Carlos Resende
(Treinador do ABC))

ANDEBOL

> ABC recebe o FC Porto na próxima quarta-feira em jogo antecipado da 13.ª jornada.

I DIVISÃO NACIONALRUI LOURENÇO FOI O MELHOR MARCADOR DO JOGO COM 7 GOLOS

ABC vence dérbi
em ritmo de treino
O ABC garantiu a vitória no duelo com o Xico Andebol 28-36, num dérbi sem emoção, dis-
putado em ritmo lento, apesar de vários golos. Vimaranenses revelam muitas fragilidades.

DR

José Ricardo Costa marcou quatro dos trinta e seis golos dos bracarenses

XICO ANDEBOL 281 

Ricardo Castro, Pedro Correia (5), André
Caldas (6), Luís Sarmento (3), João
Gonçalves (4), Jaime Barreiros (4) e
Miguel Queirós. Tiago Cunha, Gustavo
Castro (3), José Teixeira, Nuno Gomes
(1), Hugo Fernandes e João Martins (2).

Tr. Nuno Santos

ABC DE BRAGA 361 

Humberto Gomes, José Rolo (2), Fábio
Vidrago (1), Rui Lourenço (7), José
Ricardo Costa (4) e Álvaro Rodrigues
(5). Bruno Dias, Tiago Pereira (1), José
Pedro Coelho (5) João Santos (1), Pedro
Seabra (6), Miguel Sarmento, Mário
Peixoto (4) e André Azevedo .

Tr. Carlos Resende

Árbi t ros:André Andrade e Telmo Neves

Intervalo: 13 - 20
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  Tiragem: 8000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 18

  Cores: Preto e Branco

  Área: 4,93 x 2,07 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 38524669 13-11-2011
ANDEBOL>>26

ABC de Braga triunfa 
no dérbi diante do Xico
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A23

  Tiragem: 8000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 26

  Cores: Preto e Branco

  Área: 8,08 x 7,86 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 38524671 13-11-2011

Fafe sofre pesada goleada
no duelo com o FC Porto
A equipa do Andebol Clube de Fafe sofreu uma
pesada derrota no embate de ontem com o FC Porto
por 43-18. O jogo que se desenrolou no Dragão Caixa
foi desequilibrado, com o FC Porto a dominar e a
chegar ao intervalo com uma vantagem esclarecedora:
21-8. Ricardo Moreira, com sete golos, foi o melhor
marcador dos azuis e brancos
O Madeira SAD, entretanto, venceu o ISMAI por 21-34
e garantiu um lugar na Supertaça, ao classificar-se
entre os seis primeiros classificados da prova. O
Belenenses ainda manteve a esperança até ao final,
depois da vitória sobre o S. Bernardo por 35-20, mas
tinha de esperar por um deslize do Madeira SAD o
que acabou por não acontecer.
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ABC venceu, sem dificuldade, no pavilhão do Xico

Jogado a velocidade de cruzeiro
Pedro Vieira da  � Silva
Avelino �     Lima

O ABC venceu, ontem, por 
36-28, na cidade-berço, o Xico 
Andebol, em jogo relativo à 
11.ª jornada do Andebol 1. O 
dérbi teve muitos golos mas, 
sublinhe-se, os espectadores 
presentes não presenciaram 
um grande espectáculo.

A culpa vai, por inteiro, para 
as duas equipas, que estive-
ram desastradas a defender, 
sobretudo os homens da casa. 
Foi um dérbi jogado, como é 
usual dizer-se, a velocidade 
de cruzeiro.

O Xico entrou muito bem 
no jogo, a todo o gás, marcou 
os dois primeiros golos e, nos 
minutos iniciais, os espectado-
res presentes terão pensado 
que o ABC, favorito à vitória, 
iria passar dificuldades na ci-
dade-berço. Nada disso. Pau-
latinamente, a turma braca-
rense foi tomando as rédeas 
do encontro, chegando ao in-
tervalo a vencer por sete go-
los de vantagem.

A primeira linha do ABC 
(sete golos) e a segunda (seis) 
carburaram bem no primeiro 
tempo, contrariando, assim, a 
estratégia defensiva do Xico 
Andebol que, no ataque, reve-
lou-se muito perdulário.

Os vimaranenses, na pri-

meira parte, estiveram quase 
oito minutos sem conseguir 
facturar, somou falhas técni-
cas e oportunidades desper-
diçadas, facto que foi apro-
veitado pelo ABC para fu-
gir no marcador, apesar das 
constantes indicações dadas, 
no banco, pelo técnico Nuno 
Santos, que viu a sua equipa 
encaixar 20 golos em apenas 
30 minutos…

Contra-ataque 
demolidor do ABC

Na segunda parte, o Xico 
Andebol esteve uns furos aci-
ma do que tinha feito (sofreu 
16 golos contra os 20 encaixa-
dos no primeiro tempo, tendo 
apontado 15 golos, mais dois 

que nos primeiros 30 minu-
tos) mas, do outro lado, es-
teve um ABC demolidor no 
contra-ataque, e que contou, 
ainda, com um guarda-redes 
inspirado. Bruno Dias defen-
deu muito, deixou os locais à 
beira de um ataque de ner-
vos e foram das suas mãos 
que saíram passes teleguia-
dos para muitos dos golos 
academistas.

Carlos Resende rodou jo-
gadores e, por isso, nesse 
capítulo, o dérbi foi positi-
vo. Mas o treinador não terá 
ficado nada satisfeito com a 
produção defensiva, apesar 
das boas exibições de Hum-
berto Gomes e, sobretudo, 
Bruno Dias.

Nuno Santos, técnico do Xico Andebol

«Jogámos muito mal»
O treinador do Xico, Nuno Santos, não estava nada satis-

feito com a produção da sua equipa no final do encontro.

«Falhou muita coisa e, em termos globais, penso que as 

duas equipas não fizeram um bom jogo. Nós jogámos muito 

mal. A primeira parte foi equilibrada, em termos de jogo, mas 

não de resultado, porque cometemos muitos erros. Foram 

10 falhas técnicas e sete delas não foram forçadas. Criou-se 

um grande fosso e, no segundo tempo, o ABC, experiente, 

segurou bem a partida. Foi um dérbi jogado a um ritmo 

baixo, com qualidade técnica e táctica baixa, mas a vitória 

do ABC não sofre contestação», finalizou Nuno Santos.

Carlos Resende (ABC): 
«Temos de ser mais duros a defender»

«Sofrer 26 golos é muito. Ganhar era importante, foi 

conseguido, mas temos de ser mais consistentes a defen-

der. Muitos dos golos sofridos resultam de falhas atacantes 

mas, ainda assim, temos de ser mais duros a defender, no 

bom sentido. Parabéns aos meus jogadores, ainda assim, 

porque fizeram um bom jogo no ataque, com muitos 

golos. Aproveitámos bem as transições, com bons passes 

do guarda-redes, mas temos muito a melhorar no capítulo 

defensivo», disse o treinador do ABC.

Pavilhão Desportivo Francisco 
Holanda, em Guimarães

Árbitros: André Andrade e Telmo 
Neves (AA Aveiro)

Xico Andebol 28
Ricardo Castro (Hugo Fernandes); 
Pedro Correia (5), André Caldas (6), 
Luís Sarmento (3), João Gonçalves 
(3), Jaime Barreiros (5) e Miguel 
Queirós; Tiago Cunha, Gustavo 
Castro (3), José Teixeira, Nuno 
Gomes (1) e João Martins (2)

Treinador: Nuno Santos

ABC 36
Humberto Gomes (Bruno Dias); 
José Rolo (2), Fábio Vidrago, Tiago 
Pereira (1), Rui Lourenço (8); José 
Ricardo Costa (4) e José Pedro 
Coelho (5); Álvaro Rodrigues (5), 
João Santos (1), Pedro Seabra (6), 
Miguel Sarmento, Mário Peixoto (4) 
e André Azevedo

Treinador: Carlos Resende

Marcha do marcador: 10’ (4-6); 20’ 
(9-13); 30’ (13-20); 40’ (19-27); 50’ 
(23-30).

Álvaro Rodrigues vai marcar apesar da oposição do seu ex-colega, Jaime Barreiros
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Andebol
Madeira SAD vence ISMAI
e garante Supertaça

Ao vencer fora de portas o Maia ISMAI por 34-21 o 

Madeira SAD assegurou o sexto lugar da classificação 

no final da primeira volta do Andebol 1, preenchendo 

a vaga em aberto na Supertaça de Andebol que vai 

realizar-se entre 26 e 29 de Janeiro, em Portimão. A 

formação de Paulo Fidalgo junta-se assim às restantes 

cinco equipas que já se encontravam apuradas: Benfica, 

Águas Santas, FC Porto, Sporting e ABC de Braga. Os 

resultados dos encontros disputados ontem:

FC Porto-AC Fafe ............................................  43-18

Delta Belenenses-São Bernardo ...................  35-20

Maia ISMAI-Madeira SAD ..............................  21-34

Águas Santas-Sp.Horta ..................................  30-26

Xico Andebol-ABC de Braga ..........................  28-36

A jornada completa-se hoje com o Sporting-Benfica, 

a partir das 17h00 (RTP-2).
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Madeira SAD é o sexto 
passageiro da Supertaça

a Não houve surpresas nos cinco 
jogos já realizados da 11.ª jornada do 
campeonato de andebol e, por isso, 
o Madeira SAD assegurou a sexta e 
última vaga que restava para a Su-
pertaça. O clube madeirense, o úni-
co dos candidatos que dependia de 
si próprio para se juntar aos já apura-
dos Benfi ca, Águas Santas, FC Porto, 
Sporting e ABC, não falhou na visi-
ta ao pavilhão do Maia ISMAI, onde 
venceu por 21-34, resultado que lhe 
garantiu o sexto lugar.

O Belenenses e o Sporting da Horta 
eram as outras equipas em condições 
de atingir o sexto posto, mas precisa-
vam, no mínimo, de um tropeção do 
Madeira SAD. O Belenenses bateu em 

casa o São Bernardo (35-20), enquan-
to a formação açoriana perdeu frente 
ao Águas Santas (30-26), que assim se 
mantém na liderança da prova, com 
30 pontos, mais um do que o FC Porto. 
Os portistas golearam em casa o Fafe, 
por 43-18. No outro jogo de ontem, o 
ABC venceu o Xico por 28-36.

A Supertaça disputa-se em Janeiro 
entre os seis primeiros do campeona-
to no fi nal da 1.ª volta, que termina 
hoje com a realização de um clássico 
entre Sporting e Benfi ca, no Pavilhão 
do Ginásio do Sul, em Almada (17h). 
Se vencer, o Sporting ultrapassa o ri-
val na classifi cação. Em caso de triun-
fo visitante, o Benfi ca volta a partilhar 
o comando com o Águas Santas.

Andebol
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A39

   	Meio: RTP Informação - Jornal do Meio-Dia

 	Duração: 00:03:02

 	Hora de emissão: 12:38:00 
ID: 38518462

 
12/11/2011

Águas Santas destaca-se no andebol

 

Na Maia há um clube de andebol que se destaca. O Águas Santas é o primeiro na classificação a par

do Benfica.
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A40

   	Meio: RTP Informação - Jornal do Meio-Dia

 	Duração: 00:01:54

 	Hora de emissão: 12:36:00 
ID: 38518461

 
12/11/2011

Dérbi lisboeta no andebol

 

No andebol, o Sporting recebe o Benfica. As duas equipas estão separadas apenas por um ponto.
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A41

   	Meio: RTP 1 - Bom Dia Portugal - Fim-de-Semana

 	Duração: 00:02:57

 	Hora de emissão: 08:48:00 
ID: 38517862

 
12/11/2011

Águas Santas destaca-se no andebol

 

Na Maia há um clube de andebol que se destaca. O Águas Santas é o primeiro na classificação a par

do Benfica.
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A42

   	Meio: RTP 1 - Bom Dia Portugal - Fim-de-Semana

 	Duração: 00:01:50

 	Hora de emissão: 08:46:00 
ID: 38517797

 
12/11/2011

Dérbi lisboeta no andebol

 

No andebol, o Sporting recebe o Benfica. As duas equipas estão separadas apenas por um ponto.
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ANDEBOL I DIVISÃO ABC JOGA ESTA TARDE EM GUIMARÃES DIANTE DO XICO (18 H)

> paulo machado

O ABC tem garantido um lugar
entre os seis primeiros classifi-
cados no final da primeira volta,
apesar de faltar ainda um jogo,
mas com passaporte para dis-
putar a fase final da supertaça.
Por isso mesmo, o duelo desta
tarde com o Xico Andebol, em
Guimarães, a partir das 18 horas,
resume-se aos pontos em dispu-
ta, mas sem relaxar. Essa foi a
mensagem que José Rolo deixou
passar na antevisão do duelo
minhoto.

“Vai ser um jogo difícil, não
podemos relaxar. Temos que es-
tar muito concentrados e foca-
dos no nosso objectivo que é a
vitória e só assim é que podemos

vencer e trazer os três pontos”,
considera o lateral José Rolo.

A aproximação geográfica com
o clube vimaranense faz re-
nascer a rivalidade, daí que José
Rolo espera dificuldades para o
desafio desta tarde. O ABC volta
a jogar no recinto em que foi sua
‘casa’ no duelo com o Belenen-
ses, e o apelo fica lançado para
os adeptos marcarem presença
em grande número. “Contra o
Belenenses, fiquei muito satis-
feito e agradeço a todas as pes-
soas que se deslocaram a Gui-
marães. E agora, que já sabem o
caminho, espero que voltem lá
este sábado para nos apoiarem.
Acho que vamos ter uma boa
falange de apoio contra o Xico”,
referiu o atleta bracarense. 

Num balanço aos jogos dis-
putados até ao momento, José
Rolo salienta a evolução da
equipa e acredita que o ABC
ainda vai melhorar na segunda
volta do campeonato. “Nesta
primeira volta, perdemos aqui
com Águas Santas, e não pode-
mos perder jogo nenhum em
nossa casa. Até agora, é o pior da
época. Mas tivemos uma fase
complicada, mas nunca deixam-
-os de acreditar. Sabíamos que
os resultados iam aparecer. Ago-
ra, já estamos mais entrosados,
já assimilámos melhor as novas
ideias e estamos a jogar melhor.
Temos um jogo mais sólido e
penso que na segunda volta só
podemos melhorar”, referiu o
atleta.

“A partir de agora
só podemos melhorar”
O ABC defronta esta tarde o Xico Andebol, pelas 18 horas, na última
partida da primeira volta da prova. José Rolo destaca que o
primeiro objectivo está alcançado e espera ainda mais esta época.

DR

José Rolo destaca a evolução da equipa do ABC
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ANDEBOL>>26

ABC fecha primeira volta
em duelo com Xico

Página 48



A49

  Tiragem: 8000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 26

  Cores: Cor

  Área: 20,48 x 14,63 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 38514239 12-11-2011

> redacção

A equipa do Xico Andebol
prepara a recepção ao ABC, na
perspectiva de mais um duelo de
dificuldade acrescida. A equipa
vimaranense ocupa o último lu-
gar no campeonato, com 13 pon-
tos, a par de Fafe e ISMAI. O
técnico vimaranense, Nuno San-
tos, reconhece as “necessidades”
perante as fragilidades evidentes
no seio do grupo. Mas depois da
paragem do campeonato, Nuno
Santos espera que a equipa rea-
pareça em condições superiores
para o duelo com os bracarenses.
“A equipa está mais rotinada e
agora conseguimos perceber
melhor as necessidades que o
plantel tinha e são muitas” tive-
mos que fazer alterações no
processo de treino e consolidar
algumas situações, com princí-

pio de jogo e dar um passo à
frente”, frisou Nuno Santos, em
relação a mudanças concretiza-
das ao nível do treino e que ago-
ra espera obter respostas nos jo-
gos.

Apesar de contar com o grupo
a cem por cento, sem baixas a
registar, Nuno Santos reforça a
ambição para o duelo com o
ABC. “Teoricamente sabemos
que o ABC tem outra qualidade
em comparação com a nossa
equipa, sendo dois clubes com
objectivos distintos. Mas o Xico
ambiciona sempre a vitória”,
frisou o técnico vimaranense.
“Será um jogo de extrema difi-
culdade e vamos preparar no
sentido de oferecer a melhor
qualidade para ambicionar os
pontos que estão em jogo”,
salientou Nuno Santos a propó-
sito do duelo minhoto.

NUNO SANTOS

“Equipas com objectivos distintos
mas o Xico ambiciona sempre a vitória”

DR

Nuno Santos quer ver a sua equipa a discutir a vitória no jogo com o ABC
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ABC de Braga fecha hoje a 1.ª volta no pavilhão do Xico e José Rolo disse

«Na 2.ª volta só podemos melhorar»
Luís Filipe  � Silva

O ABC fecha hoje a primeira 
volta do campeonatto nacio-
nal de andebol no pavilhão do 
Xico de Holanda,  e José Rolo 
já traça metas para a segunda 
volta da prova, onde salienta 
que a equipa academista «só 
pode melhorar».

Relativamente ao dérbi de 
hoje, José Rolo referiu que 
não poderão facilitar na pro-
cura da quinta vitória conse-
cutiva na prova.

«Vai ser um jogo difícil, não 
podemos relaxar. Temos que 
estar muito concentrados e fo-
cados no nosso objectivo que 
é a vitória e só assim é que po-
demos vencer e trazer os três 
pontos», referiu o lateral.

José Rolo espera ainda uma 
boa presença de adeptos do 
clube, hoje em Guimarães, à 
semelhança do que sucedeu 
no jogo frente ao Belenenses, 
que teve de ser disputado na 
cidade-berço devido aos da-
nos provocados pela chuva 

no Flávio Sá Leite.
«Contra o Belenenses, fi-

quei muito satisfeito e agra-
deço a todas as pessoas que 
se deslocaram a Guimarães, 
que não foram tão poucas. E 
agora, que já sabem o cami-
nho, espero que voltem lá este 

sábado (hoje) para nos apoia-
rem. Acho que vamos ter uma 
boa falange de apoio contra 
o Xico», disse.

Na primeira volta, o ABC os-
cilou nas prestações desporti-
vas e José Rolo pretende al-
terar esse cenário na segun-
da volta da prova.

«Nesta 1.ª volta, perdemos 
aqui com Águas Santas, e não 
podemos perder jogo nenhum 
em nossa casa. Até agora, é o 
pior da época. Mas, tivemos 
uma fase complicada, mas 
nunca deixamos de acreditar, 
pois sabíamos que os resulta-
dos iam aparecer», disse.

Primeiro objectivo 
está alcançado

Mesmo assim, José Rolo não 

deixou esquecer que o ABC 
atingiu o primeiro objectivo 
da temporada, com a qualifi-
cação para a fase final da Su-

Jogos para hoje

AC Fafe desloca-se ao Porto
A ronda começa hoje, dia em que se realizam a grande maioria 

das partidas, com o FC Porto a receber o Andebol Clube de Fafe 
(Porto Canal). Favoritismo claro da turma portista que ficará 
depois com tempo suficiente para acompanhar os restantes 
jogos.  À mesma hora, mas em Lisboa, o Delta Belenenses, um 
dos candidatos à tal vaga remanescente na Supertaça, defronta 
o São Bernardo, e mostra-se claramente favorito. 

Na Maia, o Maia ISMAI recebe outra formação que aspira a 
estar na Supertaça, o Madeira SAD.

FC Porto-AC Fafe (15h00), Belenenses-São Bernardo (15h00); 
Maia ISMAI-Madeira SAD (17h45), Águas Santas-Sp.Horta 
(18h00), Xico Andebol-ABC de Braga (18h00).

Amanhã joga-se o Sporting-Benfica, às 17h00, num jogo 
que poderá dar a liderança isolada aos leões, caso consigam 
vencer o dérbi.

pertaça, a disputar em Janeiro, 
na Arena de Portimão.

«Não podíamos falhar a pre-
sença na Supertaça».

José Rolo acredita numa segunda volta em grande do ABC

DR
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  Corte: 1 de 1ID: 38507706 12-11-2011

Madeira SAD ambiciona vencer na Maia para consolidar posição na tabela.

No regressoda competiçãoo
Madeira SAD temesta tarde, na
Maia, a possibilidadede regres-
sar às vitórias no encontro com
o Maia/Ismai. Depois da para-
gemda Idivisãonacional dean-
debol, para compromissos da
selecção, a competição regressa
com a disputa da 11.ª jornada.
A equipa de Paulo Fidalgo

perdeude forma algo injusta na
derradeira ronda, na recepção
ao Águas Santas, e agora está
quase que obrigada a vencer
para garantir um lugar entre as

oito primeiras da classificação
para garantir um lugar na dis-
putadaTaça.Oadversárioé lan-
terna vermelhoeumadas equi-
pas mais fracas da prova, mas a
SAD madeirense debate-se
com alguas contrariedades,
concretamente alguns jogado-
res lesionados, para este jogo
que à partida seria relativa-
mente fácil.
Apesar das limitações que

Paulo Fidalgo tem para armar
uma equipa forte, nomeada-
mente na zona central, global-

mente a SAD é uma formação
commelhores argumentos que
o Maia, por isso perspectiva-se
um triunfo dos madeirense e a
manutençãodeumaposiçãona
primeira parte da tabela.
Já para a 2.ª Divisão o Marí-

timo tem uma deslocação até
Lisboa para defrontar a equipa
doCamões, numa partidaonde
se espera novo triunfo dos ma-
deirenses.Os verde-rubros têm
rubricado um início de época
bastante forte somando por vi-
tórias os jogos disputados. 1

O desfalcado Madeira SAD desloca-se ao norte do país para
defrontar o Maia/Ismai, numa partida onde é favorito.

Vencer é objectivo
da SAD na Maia

7 ANDEBOL - MADEIRA SAD DEBATE-SE COM ALGUMAS LESÕES MAS MANTÉM AMBIÇÃO

JM
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  Tiragem: 107777

  País: Portugal
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  Corte: 1 de 1ID: 38508674 12-11-2011
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  Tiragem: 102718
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  Corte: 1 de 1ID: 38512660 12-11-2011
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FAP aprova orçamento para 2012 mas antecipa "retificativo"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12/11/2011

Meio: Record Online

URL: http://www.record.xl.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=726365

 

verba de 5,3 milhões de euros

 

 sábado, 12 novembro de 2011

 

 A Federação Portuguesa de Andebol (FPA) aprovou este sábado em Assembleia-Geral um orçamento

de 5,3 milhões de euros com apenas uma abstenção, mas o presidente Henrique Torrinha já admitiu a

apresentação de um "retificativo".

 

 Uma situação decorrente dos previsíveis cortes das verbas oriundas do IPDJ (Instituto Português do

Desporto e Juventude) e do facto das épocas desportivas não coincidirem com os anos civis.

 

 Henrique Torrinha fala de uma situação de "expetativa" e apesar de sublinhar que o cenário "não é

aflitivo", admite que a "situação do país" e os cortes orçamentais deverão obrigar a uma

"reformulação dos quadros competitivos" e da "participação internacional" das seleções portuguesas.

 

 "Vamos ter de pensar o que será preciso para continuarmos a ter sucesso", sublinhou, acrescentando

que a situação presente não permite a elaboração de um quadro de atividades "coerente e concreto".

 

 O presidente da FPA lembrou que os apoios estatais à federação sofreram em 2011 um decréscimo de

11,25 por cento, sensivelmente 350.000 euros, e a discussão do Orçamento de Estado para 2012

aponta para um nova redução de 18,5 por cento.

 

 "São quase um milhão de euros [de cortes]", alertou, garantindo que a situação é transversal a todo

movimento associativo extrafutebol.

 

 Siga-nos no Facebook e no Twitter.
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Federação aprova orçamento para 2012
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12/11/2011

Meio: Sapo Online - Desporto Sapo

Online

URL: http://desporto.sapo.pt/andebol/artigo/2011/11/12/federa_o_aprova_or_amento_para_.
html

 

12 de Novembro de 2011 15:40h

 

 Presidente Henrique Torrinha admite a apresentação de um retificativo.

 

 A Federação Portuguesa de Andebol (FPA) aprovou hoje em Assembleia-Geral um orçamento de 5,3

milhões de euros com apenas uma abstenção, mas o presidente Henrique Torrinha já admitiu a

apresentação de um retificativo.

 

 Uma situação decorrente dos previsíveis cortes das verbas oriundas do IPDJ (Instituto Português do

Desporto e Juventude) e do facto das épocas desportivas não coincidirem com os anos civis.

 

 Henrique Torrinha fala de uma situação de expetativa e apesar de sublinhar que o cenário não é

aflitivo, admite que a situação do país e os cortes orçamentais deverão obrigar a uma reformulação

dos quadros competitivos e da participação internacional das seleções portuguesas.

 

 Vamos ter de pensar o que será preciso para continuarmos a ter sucesso, sublinhou, acrescentando

que a situação presente não permite a elaboração de um quadro de atividades coerente e concreto.

 

 O presidente da FPA lembrou que os apoios estatais à federação sofreram em 2011 um decréscimo de

11,25 por cento, sensivelmente 350.000 euros, e a discussão do Orçamento de Estado para 2012

aponta para um nova redução de 18,5 por cento.

 

 São quase um milhão de euros [de cortes], alertou, garantindo que a situação é transversal a todo

movimento associativo extrafutebol.

 

Por SAPO Desporto c/Lusa
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Despertar (O)   Tiragem: 3500

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 11

  Cores: Preto e Branco

  Área: 18,28 x 6,75 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 38499443 11-11-2011
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  Tiragem: 8500

  País: Portugal
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  Pág: 25

  Cores: Cor

  Área: 9,22 x 35,05 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 38492429 11-11-2011

Falha de luz
Poderia dissertar, como muitos outros já o fizeram, 

sobre as declarações, infelizes de parte a parte, 
do jogador do SC Braga, Alan e do jogador do 

SL Benfica, Xavi, contudo não me parece que seja um 
motivo suficientemente digno para “refletir”, pois o nível 
das declarações, por qualquer um destes protagonistas 
e os que a eles se seguiram, é a antítese dos princípios 
éticos e morais que o Desporto preconiza. Não merece 
que se perca tempo. Mas a história “maior” do jogo en-
tre os rivais do último fim-de-semana, prende-se com a 
analogia do corte da luz em Braga com outras situações 
idênticas, mas que não se poderão comparar. 

Todos nós sabemos que a imprensa gosta de mexe-
ricos, faz tudo para vender jornais e ganhar audiências, 
colocando ênfase em tudo o que possa ser polémico, 
alimentando um estado de conflito, desnecessário e que, 
num futuro próximo, poderá tornar-se muito perigoso. 
Comparar a falha de luz com aquela situação da época 
transata em que o clube encarnado de Lisboa operou 
no final do encontro com o FC Porto, ou aquela famosa 
falha de eletricidade no antiguinho pavilhão das Antas, 
quando lá se deslocou o ABC no Andebol, é pura espe-
culação e demagógico.

Esta situação tem que ser avaliada, mas fazer disto 
um “problema” só poderá representar “falha de luz” nas 
ideias e nos princípios que devem nortear um jornalista 
ou um analista desportivo. Já no Leiria-FC Porto tinha 
acontecido um episódio idêntico e não foi grande no-
tícia… Ninguém poderá dizer que esta ocorrência foi 
propositada e que adveio daí qualquer vantagem para 
a equipa da casa ou até para a forasteira. É evidente 
que o clube bracarense sentiu-se “injuriado” com alguns 
jornalistas ávidos de “sangue” e rapidamente fez sair um 
comunicado a justificar esta ocorrência “desagradável”, 
penalizante para todos os agentes envolvidos (desde 
atletas, televisão, espetadores) … Na minha opinião, o 
clube fez bem em esclarecer, contudo bastaria perceber 
o fenómeno desportivo para entender que esta situação 
não releva qualquer “jogo obscuro” ou “anti-jogo”. Faça-se 
luz nas mentes desta gente!...

As cidades de Hiroshima, de Nagano e de Tóquio, no 
Japão, recebem, até ao dia 18 deste mês, a Taça do Mundo 
de voleibol feminino. Com a participação de 12 países 
esta é a primeira competição a contar para a qualificação 
dos Jogos Olímpicos de 2012, em Londres, apurando as 
seleções que no final ocuparem os três lugares do pódio. 
É lógico que tenho acompanhado alguns jogos, gravados, 
fruto do horário impróprio das transmissões, mas o rele-
vante é o nível de desempenho das várias equipas. Cada 
vez mais o nível de jogo no feminino se aproxima dos 
índices de jogo do género masculino, mas com mais um 
condimento: a “sustentação de bola”, o que transforma 
o jogo num espetáculo fenomenal e muito apelativo. 
O que me entristece, e muito, é ver a décalage entre a 
prestação apresentada por estas seleções, ao mais alto 
nível, e a que o nosso voleibol vai apresentando. Esta 
diferença é multifatorial, mas um fator necessariamente 
importante é consequência de uma diferença significativa 
no investimento dos projetos federativos neste género, 
ao contrário do investimento logístico e financeiro no 
género masculino. 

A seleção feminina tem sido o “parente pobre” e cada vez 
mais o fosso é maior, e não perspetivo grandes alterações 
na mentalidade e na ação. Estamos a “anos luz”!...

Carlos Dias
carlos.dias03@gmail.com

 

Opinião
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  Tiragem: 11000

  País: Portugal

  Period.: Ocasional

  Âmbito: Regional

  Pág: II

  Cores: Cor

  Área: 16,50 x 6,41 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 38476897 11-11-2011 | Desporto

ANDEBOL |

No passado Domingo os juvenis do
SC Caldas viajaram até Pombal para
defrontar a equipa local. Um jogo mui-
to pobre dos caldenses, onde nunca
se conseguiram encontrar, estando
muito pouco criativos no ataque, e
demonstravam-se muito apáticos na
defesa, não conseguindo fechar os
espaços e muito lentos na movimen-
tação defensiva. Este é um resultado

CAMPEONATO NACIONAL 2ª DIVISÃO JUVENIS

Pior exibição da época
NDA POMBAL 25

SPORTING DAS CALDAS 21
Ricardo Clérigo, Henrique Ventura “cap”, Miguel
Schon, João Silva, Hugo Correia, Ivo Rocha, Diogo
Pedro, David Couto, Henrique Gil, Mihail
Pavalachi.
Treinador: Henrique Inglês. Directores: Victor Silva
e Mário Couto.

inesperado mas justo pela forma mui-
to pouco empenhada como jogaram
os caldenses neste jogo. Espera-se
agora um virar dos acontecimentos já
no próximo jogo!

Próxima jornada dia 12, pelas 12h no
pavilhão Rainha Dona Leonor.

SC Caldas - CAI CernacheSC Caldas - CAI CernacheSC Caldas - CAI CernacheSC Caldas - CAI CernacheSC Caldas - CAI Cernache
Agradecimento ao Forno do Avô e a A.

Marques pelo fornecimento dos lanches.

Página 64



A65

  Tiragem: 6000
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  Área: 26,36 x 9,44 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 38497459 11-11-2011

Difícil e muito suada a 
vitória do Académico de 
Viseu frente ao Ílhavo, 
em jogo da 7ª Jornada do 
Nacional de Andebol da 
III Divisão, zona Centro.

A partida, disputada 
num gelado e cada vez 
mais degradado Pavi-
lhão do Fontelo, e onde 
o marcador eléctrónico 
também se recusou a fun-
cionar, valeu pela incer-
teza no marcador até ao 

apito final.
Acabou o Académico de 

Viseu por vencer por 23 - 
22, o que lhe permite fi-
car apenas a um ponto do 
líder da zona, o Samora 
Correia, e também da 
Académica de Coimbra, 
embora os estudantes te-
nham mais um jogo dis-
putado.

A formação orientada 
por João José entrou for-
te no jogo e rapidamente 

alcançou uma vantagem 
no marcador. 

No segundo tempo, e 
muito por “culpa” do seu 
guarda-redes, que fez 
uma mão cheia de gran-
des defesas, o Í lhavo 
aproximou-se perigosa-
mente, mas o Académico 
acabou por saber reagir 
a essa pressão final, aca-
bando por garantir três 
pontos preciosos, frente a 
um adversário directo.

Campeonato Nacional de Andebol - III Divisão

Académico derrota Ílhavo e já espreita a liderança

A Viseenses procuram voltar a vencer

III DIVISÃO NACIONAL DE ANDEBOL
ZONA CENTRO

1  NA SAMORA CORREIA 17 

2  Académica Coimbra 17 

3  ACADEMICO VISEU FC 16 

4  Ílhavo AC 15 

5  Juventude Desp. Lis 13 

6  SIR 1º Maio 12 

7  AD Albicastrense 8 

8  Batalha AC 8 

9  Ass.20KM Almeirim 6 
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Andebol

Carlos Gomes
TEXTO

Não há maneira de o
Fermentões �acertar o passo�
frente ao Salgueiros 08. Na
verdade, a equipa de Marco
Guimarães depois de ter sido
derrotada pela turma
salgueirista em jogo a contar
para a Taça de Portugal (re-
sultado que, posteriormen-
te, foi alterado pelo facto de
o Salgueiros ter utilizado
indevidamente um atleta),
não conseguiu evitar, no pas-
sado sábado, de novo a der-
rota, desta vez em jogo a con-
tar para a 7ª jornada do naci-
onal da 3ª divisão.

Com esta derrota a equi-
pa vimaranense manteve o 2º
lugar mas viu-se alcançada
pelo Monte que foi a Leça
derrotar o Clube de Andebol
local. Esta é a 2ª derrota da
equipa de Guimarães que,
depois de na 1ª jornada ter
sido surpreendida pelo F.C.
Gaia, havia conseguido um
conjunto de 5 vitórias con-
secutivas. Essa série foi ago-

Este sábado há um Xico vs ABC

Salgueiros é a �ovelha negra�
do Fermentões

ra interrompida e espera-se
o início de nova série posi-
tiva. Estamos confiantes de
que vai acontecer�

Este sábado o
Fermentões recebe (17,00
horas) a Sanjoanense e pese
embora se tratar de um ad-
versário complicado e que
também aspira a um dos lu-
gares cimeiros, pensamos
que, com maior ou menor
dificuldade, os 3 pontos não
irão fugir de Guimarães�

Entretanto, depois de
uma paragem de uma sema-
na que permitiu que a Selec-
ção Nacional disputasse na
Noruega a Bring Cup 2011(na
qual se classificou no 3º lu-
gar depois de ter vencido a
Lituânia e ter sofrido derro-
tas frente à Macedónia e à
Noruega), torneio que foi
vencido pela equipa anfitriã
e que permitiu a estreia na
principal selecção do jovem
vimaranense Rui Silva, reto-
ma-se este fim-de-semana a
disputa do Andebol 1 � Cam-
peonato Nacional de
Andebol.

O Xico tem uma tarefa
com elevado grau de dificul-

dade ao receber os seus vi-
zinhos e eternos rivais do
ABC. O favoritismo tem que
ser atribuído à equipa
bracarense. No entanto, caso
a equipa de Nuno Santos
consiga fazer um jogo ao seu
melhor nível, poderá ter uma
palavra a dizer. Para além do
mais, os favoritismos têm
que ser provados nos
40x20�

Da 11ª jornada (última da
1ª volta) todos os focos es-
tarão, no entanto, voltados
para o derby Sporting vs
Benfica, importante para a
definição dos lugares cimei-

ros da tabela classificativa, e
que Portugal poderá �telever�
já que o jogo é transmitido
em directo na RTP 2 (domin-
go, às 17,00 horas).

Igualmente depois de
uma paragem regressa o Next
<21 � Campeonato Nacio-
nal de Juniores, onde, infe-
lizmente, o Xico conta por
derrotas os jogos disputados.
A equipa treinada por Vítor
Bastos tem uma tarefa mui-
to difícil pela frente ao re-
ceber o Águas Santas (domin-
go, às 15,00 horas). No en-
tanto, já vai sendo tempo de
dar um �ar da sua graça��
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Em diversas actividades do Sport AndeClube

Muito Andebol e alegria
O Sport Andeclube participou

no passado sábado, dia 5 de No-
vembro, no torneio de mini Ande-
bol na ExpoCriança, em Santa-
rém, com 25 atletas, que revelaram
muita alegria e entusiasmo em
todas as actividades e jogos.

Este torneio foi a estreia em
jogos de Andebol de cerca de 20
atletas riomaiorenses, que inicia-
ram esta época a prática do Ande-
bol. As sensações de nervosismo e

Andebol

de algum receio foram sentidas du-
rante os jogos, mas rapidamente
deram lugar a sensações de muita
alegria e de muito entusiasmo, re-
velando-se esta energia positiva
nos resultados alcançados pelas
duas equipas do AndeClube.

No torneio de Andebol da Expo
Criança os resultados foram os se-
guintes: 1º lugar: Sport Ande
Clube A, 2º lugar: AREPA A, 3º
lugar: Associação 20Km Almeirim

A, 4º lugar: Sport AndeClube B,
5º lugar: AREPA B, 6º lugar: As-
sociação 20Km Almeirim B, 7º lu-
gar: GF Empregos do Comércio B
e 8º lugar: GF Empregados do Co-
mércio A.

Já no passado domingo, dia 6
de Novembro, o AndeClube parti-
cipou no Festhand de Mini Ande-
bol, em Almeirim, com 20 atletas
do escalão de bambis, que mais

uma vez revelaram uma óptima
prestação e muito entusiasmo nos
jogos realizados.

A equipa do Sport AndeClube
alcançou magníficos resultados
nas diferentes provas que cons-
tituíam o Festhand, tendo os atle-
tas riomaiorenses demonstrado
uma enorme evolução ao longo das
provas prestadas. 

Equipa do Sport AndeClube que participou nas provas do Festhand, realizadas em Almeirim.

Equipa do Sport AndeClube que competiu na ExpoCriança, em Santarém.
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Um dos treinos das selecções nacionais de Andebol no Polidesportivo.

As selecções nacionais de Andebol, sénior e júnior, estagiaram
em Rio Maior na passada semana. Entre 31 de Outubro e 2 de Novem-
bro, esteve no Centro de Estágios e Formação Desportiva a selecção
sénior, seguindo-se, entre 2 e 6 de Novembro, a selecção de juniores.
Durante o fim-de-semana, a realização de um curso para treinadores
de Andebol coincidiu com o estágio dos jogadores mais jovens. A for-
mação decorreu no auditório do Centro de Estágios, sob a designação
de 6.º Bloco do 1.º Curso de Grau 4 / EHF Pro Master Coach.

No dia 5, os formandos do curso tiveram uma aula prática em que
acompanharam um treino da selecção de juniores no Pavilhão Polides-
portivo. Este treino foi orientado pelo seleccionador nacional, Rolando
Freitas, e pelo treinador da selecção feminina de Espanha, Jorge Due-
ñas de Galaraz, que foi um dos formadores.

O estágio da selecção sénior antecedeu a participação na Bring
Cup, um torneio que se realizou na Noruega, e que contou com Portugal,
Lituânia e Macedónia, para além da selecção anfitriã. A selecção da
Noruega foi a vencedora, enquanto a selecção de Portugal, orientada
por Mats Olsson, foi a terceira classificada. 

Seniores e juniores

Selecções Nacionais de
Andebol estagiaram por cá

Seniores e juniores

Selecções Nacionais de
Andebol estagiaram por cá
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O Afifense perdeu por 31-23 na sua
deslocação ao reduto da Sanjoanense
e começa já a juntar-se ao grupo dos
aflitos deste campeonato, podendo
perder mesmo o comboio dos seis
primeiros.

O Afifense fez uma boa primeira parte, nun-
ca deixou a equipa da casa fugir no marcador e
ao intervalo perdia apenas por 13-12. Na
segunda parte o Afifense voltou a mostrar a

sua postura de ataque e chegou mesmo a
encostar a equipa da casa ao seu bloco defensi-
vo. Mas os quinze minutos finais foram deter-
minantes para a vitória da Sanjoanense. O Afi-
fense cometeu algumas falhas atacantes, esteve
10 minutos sem marcar um golo e a defesa
também não esteve ao seu melhor nível, na
altura em que a equipa da casa apostou na
velocidade. O Afifense, em sete jogos, soma
seis derrotas e um empate e é a única equipa
que ainda não ganhou esta época.

Sábado recebe o líder, Modicus, que tem
sido a equipa que mais golos tem marcado e
segue isolada na primeira posição.

Andebol do Afifense no grupo dos aflitos
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Juvenis masculinos 
do Cister lideram 
campeonato

Os juvenis masculinos do Cister Sport de 
Alcobaça venceram o SIR 1º de Maio (28-23) e 
assumiram, à condição, a liderança da zona 5 
da 2ª Divisão nacional. O Externato Dom Fuas 
Roupinho, caso vença ou empate o encontro 
em atraso com o Sismaria, saltará do 3º para 
o 1º lugar da série.

Entretanto, os iniciados do Ext. Dom Fuas 
recebem, no próximo sábado, o AbC Nelas, com 
o objectivo de somarem a primeira vitória na 
zona 4 da 1ª Divisão nacional.

resultados 9ª jornada
Conceição-batalha AC 42-13

NDA Pombal-Sp. Caldas 25-21
Cister-SIR 1º Maio 28-23

 Ext. Dom Fuas-Sismaria adiado

Albicastrense-Académica adiado

próxima jornada (12-11)
Juve Lis-Albicastrense

Académica-Cister
Sismaria-NDA Pombal

Sp. Caldas-Conceição
SIR 1º Maio-Ext. Dom Fuas

classificaçÃo
   J V E D GM GS P
1 cister 8 6 0 2 248 193 20
2 sir 1º maio 8 6 0 2 217 115 20
3 Ext. Dom Fuas 7 6 0 1 230 151 19
4 Conceição 8 5 1 2 235 169 19
5 Juve Lis 8 4 1 3 212 181 17
6 NDA Pombal 8 3 1 4 218 205 15
7 Sp. Caldas 7 4 0 3 149 141 15
8 Albicastrense 8 3 0 5 173 185 14
9 batalha AC 9 1 1 7 179 293 12
10 Sismaria 6 2 0 4 121 148 10
11 Académica 7 0 0 7 68 269 7

2ª divisÃo (m) zona 5 juvenis
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Juvenis do GDC e Juniores
e Infantis do ADG vencem

Os destaques do fim-
-de-semana des-
portivo vão para as 

vitórias das Juvenis Femininas 
do Grupo Desportivo de Cha-
ves, que golearam “sem apelo 
nem agravo” a frágil equipa do 
GS Mangualde por 65/2, a dos 
Juniores da Associação Despor-
tiva de Godim que se desloca-
ram a Viseu e bateram o Acadé-
mico local por 37/31, e também 
os Infantis Masculinos do ADG 
que receberam e bateram o An-
reade – Resende por 22/14.

Se o domingo acabou por 
ter os resultados positivos atrás 
apresentados, o sábado, pelo 
contrário, foi totalmente nega-
tivo nos escalões de Iniciados. 
Assim, no sector femininos 
no Nacional da 1ª Divisão, o 
GD Chaves deslocou-se a Vila 
Nova de Gaia e, embora per-
dendo, já conseguiu fazer uma 

mais forte oposição à equipa do 
CJ Almeida Garrett, perdendo 
por 33/17. No Nacional da 2ª 
Divisão de Iniciados Masculi-
nos, tanto o SVR Benfica como 
a AD Godim jogaram fora e 
ambos averbaram derrotas. Os 
vila-realenses deslocaram-se a 
Moimenta da Beira e perde-
ram por 39/20 e os reguenses 
deslocaram-se a Vila Nova de 
Paiva e perderam por 35/28.

Ainda no domingo, para 
além dos jogos com vitórias, ti-
vemos ainda a derrota da jovem 
equipa de Infantis Femininos 
do GD Chaves que recebeu e 
perdeu frente ao APAE S. Pe-
dro do Sul por 23/8. No Na-
cional de Juvenis Femininos, o 
ADG recebeu e perdeu frente 
ao AC Lamego por 23/15, e no 
Nacional de Infantis Masculi-
nos, o SVR Benfica perdeu em 
Tarouca por 30/8. 

Camp. Nac. Juniores Masculinos - 1ª Fase Zona 2
Equipa Pts JG V E D GM GS GD

AD Godim 6 2 2 0 0 52 31 21
Ac. Viseu FC 1 2 0 0 2 31 52 -21

Camp. Nac. Juvenis Masculinos - 1ª Fase, Zona 3, Série A
Equipa Pts JG V E D GM GS GD

GC TAROUCA 15 5 5 0 0 204 114 90
AC Lamego 5 3 1 0 2 99 84 15
SVR Benfica 5 3 1 0 2 86 121 -35
AD Godim 4 2 1 0 1 59 48 11

Casa P.V.N. Paiva 3 3 0 0 3 57 138 -81

Camp. Nac. Iniciados Masculinos - 1ª Fase, Zona 5, Série A
Equipa Pts JG V E D GM GS GD

SVR Benfica 7 3 2 0 1 78 92 -14
EA Moimenta Beira 6 2 2 0 0 66 36 30

Casa P.V.N. Paiva 5 3 1 0 2 79 85 -6
AD Godim 2 2 0 0 2 53 63 -10

Camp. Nac. Juvenis Femininos - 1ª Fase, Zona 3, Série A
Equipa Pts JG V E D GM GS GD

A.C. Oliveira Frades 9 3 3 0 0 84 54 30
AC Lamego 8 4 2 0 2 102 85 17

EA Moimenta Beira 7 3 2 0 1 93 63 30
GD Chaves 7 3 2 0 1 132 47 85
AD Godim 3 3 0 0 3 43 98 -55

Gigantes S. Mangualde 2 2 0 0 2 5 112 -107

Camp. Nac. Iniciadas Femininos - 1ª Divisão, 1ª Fase, Zona 1
Equipa Pts JG V E D GM GS GD

MAIASTARS 9 3 3 0 0 88 53 35
CA Leça 7 3 2 0 1 99 58 41

AD Sanjoanense 5 3 1 0 2 58 69 -11
C.J.A. GARRETT 5 3 1 0 2 72 100 -28
ARC Alpendorada 4 2 1 0 1 57 54 3

GD Chaves 2 2 0 0 2 24 64 -40

Camp. Nac. Infantis Femininos - 1ª Fase, Zona 3
Equipa Pts JG V E D GM GS GD

APAE S. PEDRO SUL 6 2 2 0 0 45 16 29
FALCÃO CTTL 5 3 1 0 2 31 64 -33

EA Moimenta Beira 4 2 1 0 1 39 17 22
A.C. Oliveira Frades 3 1 1 0 0 8 7 1

GD Chaves 2 2 0 0 2 18 37 -19

Camp. Nac. Infantis Masculinos - 1ª Fase, Zona 3, Série B
Equipa Pts JG V E D GM GS GD

GC TAROUCA 7 3 2 0 1 53 30 23
AC Lamego 6 2 2 0 0 47 26 21
AD Godim 5 3 1 0 2 44 58 -14

CDRJ ANREADE 4 2 1 0 1 34 32 2
SVR Benfica 2 2 0 0 2 18 50 -32 Página 75
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A associação Escola de Atle-
tismo Rosa Oliveira (EARO) es-
teve em evidência nas cidades
do Porto e de Guimarães.

O atleta Henrique Paredes
participou pela primeira vez na
Maratona do Porto, onde ob-
teve o 2º lugar em veteranos
M50. Já na Family Race (14km),
Rosa Oliveira ficou em 2º lugar
e participaram também Hermí-
nia Pereira, Paulo Oliveira, Amé-
rico Oliveira, Joaquim Coelho,
Luís Faria e Luís Sebastião.

No  Corta-Mato de Abertura
da Associação de Atletismo de
Braga, realizado no complexo
desportivo de Guimarães, o
EARO conseguiu três pódios.

Em benjamins femininos,
Beatriz Fernandes ficou em 7º
lugar e Catarina Morais em 18º.
Em benjamins masculinos,
Bruno Oliveira conseguiu  um
extraordinário 2º lugar, Pedro
Carvalho foi 12º, João Carvalho
13º, Simão Moura 14º, Samuel
Moura 15º. Em infantis femini-

nos, Sara Oliveira ficou em 8º e,
em masculinos, Carlos Fernan-
des em 7º. Em iniciadas femini-
nos, Sílvia Oliveira esteve em
grande nível ao conseguir ga-
nhar a sua prova, Sara Dias Oli-
veira terminou em 3º e Márcia
Carvalho em 11º. Em iniciados
masculinos, João Ferreira foi 4º,
Bruno Sampaio 6º e Pedro Silva
11º. Em juvenis femininos, Jés-
sica Pontes ficou em 5ºlugar, e,
em masculinos, Rui Oliveira foi
5º e José Pedro Pereira 6º.

ACV dá cartas no futebol 
e no andebol
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No passado fim-de-semana, as
equipas de andebol feminino da
Didáxis cumpriram mais dois jo-
gos do campeonato nacional de
andebol, respectivamente nos es-
calões de infantis e juvenis. As in-
fantis da Didáxis, que disputaram
no recinto do Maiastars (Maia) um
renhido jogo que perderam pela
diferença de apenas três pontos
(25-22), mantêm no entanto o pri-
meiro lugar da tabela classifica-
tiva. Diana Moreira e Filipa Gon-
çalves, duas das iniciadas da
equipa da Didáxis, foram entre-
tanto convocadas para o estágio
da Selecção de detecção de ta-
lentos femininos que decorreu no
dia 29 de Outubro em Estarreja,
no pavilhão do Arsenal de Cane-
las. Já as juvenis da Didáxis cum-
priram a 2ª jornada do campeo-
nato nacional na Póvoa de
Lanhoso e golearam, por 22-8, a
equipa do Manabola. A Didáxis
ocupa o 3º lugar da tabela classi-
ficativa, atrás das equipas A e B
do Maiastars.

Infantis da Didáxis 
mantêm primeiro lugar
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Inês e Alice foram recebidas por Armindo Costa antes da partida para o Brasil

Xadrezistas de Famalicão no 
Campeonato do Mundo Jovem

Duas xadrezistas famalicenses
vão participar no Campeonato do
Mundo de Xadrez Jovem, a dis-
putar no Brasil entre os dias 17 e
27 de Novembro. São duas ir-
mãs, Alice e Inês Oliveira, do Nú-
cleo de Xadrez da Didáxis de S.
Cosme, que depois de competi-
rem nos campeonatos nacional e
europeu, conseguiram uma clas-
sificação que lhes permite agora
integrar a comitiva portuguesa
que vai disputar o Mundial. 

Na passada sexta-feira, as
duas irmãs foram recebidas pelo
presidente da Câmara de Fama-
licão, Armindo Costa, que lhes
entregou a bandeira do municí-
pio para levarem para o Brasil.

Inês Oliveira tem 16 anos e
começou a jogar xadrez há cerca
de quatro anos, depois de ter
acompanhado a mãe a uma ac-
ção de formação da modalidade.
Aliás, as influências familiares

foram determinantes na paixão
destas duas irmãs pelo xadrez,
de tal forma que Inês acabou
também por influenciar a irmã,
Alice, de 7 anos. 

Inês ficou em 36º lugar no Eu-
ropeu e, agora, no Mundial, es-
pera ficar no primeiro terço da
tabela, uma vez que “em Portu-
gal o apoio não é muito”. A jo-

vem reconhece as dificuldades
que terá de enfrentar face a atle-
tas da sua idade, de outros paí-
ses, “que são praticamente pro-
fissionais”. Inês confessa que
não gosta muito de actividades
físicas, como o voleibol, o ande-
bol ou o futebol, e também
nunca teve grande queda por
“actividades mais subjectivas,
como a música ou outras artes”.
Por isso, acabou por encontrar
no xadrez o hobby ideal, pas-
sando rapidamente à competi-
ção. 

Já a pequena Alice, 13ª clas-
sificada no Europeu, está com
esperança de conquistar uma
boa classificação no mundial,
não escondendo a sua felicidade
por se estrear numa prova inter-
nacional. 

Mário Oliveira é o professor
do Núcleo de Xadrez da Didáxis
que treina estas duas jovens e
não esconde o orgulho por ver o
nome do núcleo representado

num campeonato mundial. “Es-
tas atletas têm desenvolvido um
percurso em ascendente. A Inês
já vai na sexta participação in-
ternacional consecutiva. A Alice
está a começar, mas as expecta-
tivas são altas, porque, no Euro-
peu, ela só ficou atrás das joga-
doras de Leste, ficando à frente
das francesas, espanholas e ou-
tras jogadoras do Ocidente”,
destaca o professor.

Também o vereador do Des-
porto e Educação, Leonel Rocha,
diz ser um motivo de orgulho
para o município a prestação das
duas atletas, considerando que
“o xadrez é uma modalidade que
tem sido bem desenvolvida em
Famalicão, e de um modo muito
particular na Didáxis”. Nesse
sentido, o responsável avança
que “esta boa prática está,
agora, a ser levada para outras
escolas do concelho, com a im-
plementação do xadrez no 1º ci-
clo”. 

CCrriissttiinnaa  AAzzeevveeddoo

Armindo Costa entregou às duas atletas a bandeira do município
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No passado Domingo a equipa ju-
venil do SCC viajou até Alcobaça. Che-
gada ao local e depois do aquecimen-
to e para espanto ou não, de todos,
não compareceram árbitros ao encon-
tro, o que se tem tornado habitual
quando a equipa caldense se desloca
a Alcobaça. Já na época passada os
caldenses perderam nesta deslocação,
depois de um “roubo” indecente por
parte da sra Isabel Carolina, desta vez
e por incrível que parece foi o seu
marido a apitar o jogo! Coincidência?
Não nos parece!! A história foi a mes-
ma, imensas pequenas agressões por

 Juvenis masculinos do Sporting Clube das Caldas Juvenis masculinos do Sporting Clube das Caldas Juvenis masculinos do Sporting Clube das Caldas Juvenis masculinos do Sporting Clube das Caldas Juvenis masculinos do Sporting Clube das Caldas

CAMPEONATO NACIONAL JUVENIS MASCULINOS - 2ª DIVISÃO

Vergonhoso!
CISTER SA 24

SPORTING DAS CALDAS 18
Ricardo Clérigo, Henrique Ventura “cap”,
Miguel Schon, Hugo Correia, Diogo Pedro, João
Silva, Ivo Rocha, Michail Pavalachi, David Couto
e Bernardo Horta.
Técnico: Henrique Inglês. Directores: Mário
Couto, Marinela Pinto

parte dos jogadores da Cister a atle-
tas do SCC que passaram em claro,
sem uma chamada de atenção. É nor-
mal que assim seja quase impossível
vencer naquela terra!

Ficamos com as declarações do téc-
nico Henrique Inglês, já que a história
do jogo se resume à arbitragem! : “Mais“Mais“Mais“Mais“Mais

uma vez fomos prejudicados em Alco-uma vez fomos prejudicados em Alco-uma vez fomos prejudicados em Alco-uma vez fomos prejudicados em Alco-uma vez fomos prejudicados em Alco-
baça, não é a mulher, é o marido. Obaça, não é a mulher, é o marido. Obaça, não é a mulher, é o marido. Obaça, não é a mulher, é o marido. Obaça, não é a mulher, é o marido. O
mais incrível nisto é a associação nãomais incrível nisto é a associação nãomais incrível nisto é a associação nãomais incrível nisto é a associação nãomais incrível nisto é a associação não
enviar árbitros para jogos entre estasenviar árbitros para jogos entre estasenviar árbitros para jogos entre estasenviar árbitros para jogos entre estasenviar árbitros para jogos entre estas
duas equipas, sabendo que aconteceduas equipas, sabendo que aconteceduas equipas, sabendo que aconteceduas equipas, sabendo que aconteceduas equipas, sabendo que acontece
sempre isto, a única vez que jogámossempre isto, a única vez que jogámossempre isto, a única vez que jogámossempre isto, a única vez que jogámossempre isto, a única vez que jogámos
aqui com árbitros, ganhámos e bem!aqui com árbitros, ganhámos e bem!aqui com árbitros, ganhámos e bem!aqui com árbitros, ganhámos e bem!aqui com árbitros, ganhámos e bem!
Não é possível que num escalão deNão é possível que num escalão deNão é possível que num escalão deNão é possível que num escalão deNão é possível que num escalão de

formação haja assim tantos interes-formação haja assim tantos interes-formação haja assim tantos interes-formação haja assim tantos interes-formação haja assim tantos interes-
ses, hoje mais uma vez vi de tudo, atle-ses, hoje mais uma vez vi de tudo, atle-ses, hoje mais uma vez vi de tudo, atle-ses, hoje mais uma vez vi de tudo, atle-ses, hoje mais uma vez vi de tudo, atle-
tas da Cister a agredirem constante-tas da Cister a agredirem constante-tas da Cister a agredirem constante-tas da Cister a agredirem constante-tas da Cister a agredirem constante-
mente jogadores meus e a única san-mente jogadores meus e a única san-mente jogadores meus e a única san-mente jogadores meus e a única san-mente jogadores meus e a única san-
ção no jogo foi um 2 minutos perto doção no jogo foi um 2 minutos perto doção no jogo foi um 2 minutos perto doção no jogo foi um 2 minutos perto doção no jogo foi um 2 minutos perto do
final do jogo, que até deveria ter sidofinal do jogo, que até deveria ter sidofinal do jogo, que até deveria ter sidofinal do jogo, que até deveria ter sidofinal do jogo, que até deveria ter sido
um cartão vermelho directo! Alguémum cartão vermelho directo! Alguémum cartão vermelho directo! Alguémum cartão vermelho directo! Alguémum cartão vermelho directo! Alguém
tem de fazer algo! Nós hoje tentámostem de fazer algo! Nós hoje tentámostem de fazer algo! Nós hoje tentámostem de fazer algo! Nós hoje tentámostem de fazer algo! Nós hoje tentámos
fazer ver ás pessoas na bancada quefazer ver ás pessoas na bancada quefazer ver ás pessoas na bancada quefazer ver ás pessoas na bancada quefazer ver ás pessoas na bancada que
não aceitamos isto, e em forma de pro-não aceitamos isto, e em forma de pro-não aceitamos isto, e em forma de pro-não aceitamos isto, e em forma de pro-não aceitamos isto, e em forma de pro-
testo no último lance do encontro dis-testo no último lance do encontro dis-testo no último lance do encontro dis-testo no último lance do encontro dis-testo no último lance do encontro dis-
se ao meus atletas para saírem dasse ao meus atletas para saírem dasse ao meus atletas para saírem dasse ao meus atletas para saírem dasse ao meus atletas para saírem das
posições de jogo e virem para perto doposições de jogo e virem para perto doposições de jogo e virem para perto doposições de jogo e virem para perto doposições de jogo e virem para perto do
banco. Estamos indignados e vamosbanco. Estamos indignados e vamosbanco. Estamos indignados e vamosbanco. Estamos indignados e vamosbanco. Estamos indignados e vamos
fazer ver isto a toda a gente até nosfazer ver isto a toda a gente até nosfazer ver isto a toda a gente até nosfazer ver isto a toda a gente até nosfazer ver isto a toda a gente até nos
ouvirem e ser feita justiça! A nossaouvirem e ser feita justiça! A nossaouvirem e ser feita justiça! A nossaouvirem e ser feita justiça! A nossaouvirem e ser feita justiça! A nossa
exibição pode se dizer que até tinhaexibição pode se dizer que até tinhaexibição pode se dizer que até tinhaexibição pode se dizer que até tinhaexibição pode se dizer que até tinha
tudo para ser boa, mas assim é impos-tudo para ser boa, mas assim é impos-tudo para ser boa, mas assim é impos-tudo para ser boa, mas assim é impos-tudo para ser boa, mas assim é impos-
sível fazer melhor, mas os meus atle-sível fazer melhor, mas os meus atle-sível fazer melhor, mas os meus atle-sível fazer melhor, mas os meus atle-sível fazer melhor, mas os meus atle-
tas estão de parabéns pelo esforço etas estão de parabéns pelo esforço etas estão de parabéns pelo esforço etas estão de parabéns pelo esforço etas estão de parabéns pelo esforço e
por nunca terem respondido ás agres-por nunca terem respondido ás agres-por nunca terem respondido ás agres-por nunca terem respondido ás agres-por nunca terem respondido ás agres-
sões!”sões!”sões!”sões!”sões!”

Agradecimento especial ao For-
no do Avô e a A. Marques, pelo for-
necimento dos lanches.       HHHHH.....MMMMM.....
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