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� O São Bernardo terminou o ano
com uma derrota, em casa, frente
ao AC Fafe, somando, agora, ape-
nas mais um ponto do que a for-
mação fafense no campeonato
nacional da 1.a Divisão. Num jogo
do “seu” campeonato, frente a
uma equipa com quem tinha em-
patado na primeira volta (27-27), a
formação liderada por Juan Mar-
ques foi batida por 25-27, depois de
ter chegado ao intervalo a perder
por seis golos (7-13).

Na formação aveirense, que já
não vence desde 29 de Outubro,
João Vilar (na foto), com nove golos,
foi o mais efectivo, mas não che-
gou para evitar o desaire, o 13.o em
17 jogos.

No próximo dia 4 de Janeiro, a
equipa aveirense vai ter mais um
teste complicadíssimo, já que ac-
tua no recinto do Benfica.l

ANDEBOL

São Bernardo
terminou
o ano a 
perder
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A. MARTINHO marcou presença no lançamento da caderneta de cromos

No passado domingo, a
Juventude Desportiva do Lis
(Juve Lis), concretizou mais
uma iniciativa, pioneira no
andebol, o lançamento de uma
caderneta oficial de cromos. 

Com a presença de muitos
familiares, amigos e técnicos,
deu-se lugar ao desfile de todos
os atletas, seguido da apresen-

tação da dança criativa infantil,
apresentação da caderneta e
respectivos cromos com um
vídeo promocional.

A cerimónia contou com a
presença de António Marti-
nho, vereador do Desporto da
Câmara Municipal de Leiria, e
do presidente da Associação
Andebol de Leiria, Mário Ber-

nardes.
"O início das vendas foi uma

autêntica loucura, dos mais
novos aos mais velhos, um
verdadeiro corrupio à banca
das cadernetas, cromos com
imediatas trocas dos repetidos
num entusiasmo alucinante",
salientou Célia Afra, presiden-
te da direcção da Juve Lis.

Logo no primeiro dia vende-
ram-se imensas cadernetas,
tendo-se esgotado, mas a direc-
ção garante que mais caderne-

tas e cromos estarão a caminho.
Qualquer pessoa poderá

adquirir a caderneta e coleccio-
nar cromos com atletas, técni-
cos, colaboradores e directores
do clube, bem como reunir
momentos da sua história para
mais tarde recordar. 

O próximo evento será o
jogo entre as selecções nacio-
nais masculinas de Portugal
contra Angola, no dia 28 de
Dezembro pelas 19h00, no
Centro Desportivo JuveLis. l

‘Cromos’ é na Juve Lis
ANDEBOL

CADERNETAS e cromos fizeram as delícias de miúdos e graúdos
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Carlos Gomes
TEXTO

Jogo no Pavilhão Municipal
do Casal Vistoso (Lisboa)
Árbitros: Rui Machado / Bruno Pereira (Açores)
SPORTING � Hugo Figueira (Ricardo Correia,
Luís Oliveira), Pedro Portela (3), Rui Silva (3),
Pedro Solha (13), Carlos Siqueira, Ricardo
Dias (3), Nuno Gonçalves (1), João Pinto, João
Paulo Pinto (3), Daniel Muresan (4), Hugo
Rocha (2) e Fábio Magalhães (2).
Treinador: BRANISLAV POKRAJAC

XICO ANDEBOL � Ricardo Castro (Hugo
Fernandes), José Santos (1), Tiago Cunha
(1), Gustavo Castro (3), José Teixeira, Pedro
Correia (2), André Caldas (1), Luís Sarmento,
João Gonçalves (1), Nuno Gomes (2), João
Martins (2), Nuno Pacheco e Jaime
Barreiros (8).
Treinador: NUNO SANTOS

Ao intervalo: 18 � 12

Ficha Técnica

Andebol

Tal como havíamos
perspectivado a equipa do Xico
Andebol não conseguiu resistir
ao maior poderio da �milionária�
equipa do Sporting e perdeu o
jogo realizado no passado sába-
do, com naturalidade, embora
por um resultado um tudo ou
nada exagerado. Este resultado
em nada invalida os objectivos
da equipa que passa, apenas, pela
luta pela manutenção. E, nesse
âmbito, as coisas estão bem en-
caminhadas.

A 16ª jornada ficou marcada
pela derrota imposta pelo Madeira
SAD (equipa treinada pelo
vimaranense Paulo Fidalgo e
onde pontificam os ex-jogado-
res do Xico Nuno Silva e João
Miguel Ferraz) ao favorito
Benfica (onde joga o também
vimaranense Carlos Carneiro) o
que ocasionou um novo atraso

da equipa encarnada em relação
à liderança da prova.

A equipa �sensação� da prova
� Águas Santas � continua na
senda das vitórias, seguindo no
2º lugar da prova a 1 simples pon-
to do líder F.C. Porto. Nesta al-
tura da prova há já 4 equipas (F.C.
Porto, Águas Santas, Sporting e
Benfica) com o �passaporte� para
a fase final praticamente �carim-
bado� restando para a luta pelos
restantes 2 lugares o trio consti-
tuído por ABC, Madeira SAD e
Belenenses.

Na parte inferior da tabela o
Xico continua bem colocado
(continua no 9º lugar), com 3
pontos de avanço sobre os luga-
res de descida, mas com menos 1
jogo disputado, o que, no míni-
mo, lhe garantirá mais 1 ponto.

Entretanto, na 4ª feira da se-
mana passada realizou-se a 15ª
jornada, na qual o Xico viu a sua
recepção ao Madeira SAD adia-
da para 25 de Janeiro, jornada essa
onde sobressaíram o empate im-

posto pelo Belenenses ao
Sporting e as dificuldades senti-
das pelo Águas Santas na sua
deslocação ao terreno do
S.Bernardo.

Esta 4ª feira disputou-se, já
depois do fecho da presente edi-
ção, a 17ª jornada, na qual o Xico
terá tido pela frente mais uma
�missão impossível� ao receber
o F.C. Porto. Não acreditamos
que a equipa vimaranense tenha
conseguido evitar a sua 12ª der-
rota na prova, no entanto, te-
mos a certeza de que os seus atle-
tas terão sabido dignificar a ca-
misola que envergam, o que já é
positivo.

Dos restantes jogos desta jor-
nada o destaque vai para todos
os jogos, dado que, por motivos
diversos, todos eram muito im-
portantes. Desde logo os con-
frontos Sporting vs Madeira
SAD, Belenenses vs Águas San-
tas e ABC vs Benfica, importan-
tíssimos para as equipas que as-
piram qualificar-se para a fase fi-

nal. Por motivos completamente
diferentes mas igualmente im-
portantes na luta pela fuga à
despromoção as partidas S.
Bernardo vs A.C. Fafe e ISMAI
vs Sp. da Horta. Tudo, pois, jo-
gos que, naturalmente terão pos-
to ao rubro os adeptos das várias
equipas.

O campeonato sofre agora
uma grande paragem derivada
não só da época festiva mas, pos-
teriormente, pelos compromis-
sos da Selecção Nacional. Reto-
mará apenas a 4 de Fevereiro,
embora o Xico tenha no dia 25
de Janeiro, como já acima indi-
camos, agendado o seu jogo em
atraso frente ao Madeira SAD.

No nacional da 3ª divisão o
Fermentões cumpriu a sua �obri-
gação� ao receber e bater o Afifense
por números que não deixam
dúvidas quanto à superioridade
da equipa comandada por Mar-
co Guimarães. Aproveitando
igualmente os empates ocorridos
nas partidas Monte vs F.C. Gaia

e Sp. Espinho vs MODICUS, a
equipa vimaranense subiu ao 2º
lugar, a 2 escassos pontos do lí-
der, MODICUS.

O campeonato sofre tam-
bém agora uma paragem, deri-
vada das festas natalícias, reto-
mando no dia 7 de Janeiro, al-
tura em que o Fermentões terá
que se deslocar ao terreno do
Boavista, equipa que, apesar da
má classificação, não é nenhu-
ma pêra doce. No entanto, pen-
samos que a equipa de Guima-
rães tem capacidade mais que su-
ficiente para recolher os 3 pon-
tos em disputa.

Nos Juniores a equipa do
Xico parece ter, definitivamen-
te, encontrado o seu caminho.
Na verdade, depois de 8 jogos
consecutivos sempre com derro-
tas, a equipa de Vítor Bastos, que
já tinha ido, conforme noticia-
mos, vencer ao terreno do Gi-
násio do Sul, conseguiu, no pas-
sado domingo protagonizar a
grande surpresa da jornada ao

vencer o F.C. Porto, uma das
equipas que segue no topo da
classificação.

Já o havíamos afirmado an-
tes: a equipa tem valores indivi-
duais mais que suficientes para
fazer um campeonato tranqui-
lo. Faltava apenas provar no
campo esse mesmo valor e, com
humildade, seguramente que po-
derá conseguir muitos resulta-
dos positivos. Da mesma maneira
que, há semanas atrás, �puxamos
as orelhas� aos jovens atletas do
Xico, é com grande satisfação que
lhes damos, agora, os parabéns.

A prova sofre agora, natu-
ralmente, uma paragem, reto-
mando no próximo dia 8 de Ja-
neiro. Nessa altura, a equipa
vimaranense irá a Espinho de-
frontar o Sporting local. Trata-
se de um jogo que se reveste de
alguma dificuldade, mas temos
a certeza de que o Xico tem ca-
pacidade para alcançar aquela que,
a acontecer, será a sua 3ª vitória
consecutiva.

Xico não resistiu ao Sporting
Juniores voltam a vencer

Sporting – 34  #  Xico Andebol – 21

Derrota natural

Uma péssima entrada no
jogo obrigou a que o técnico
Nuno Santos tivesse que pe-
dir um time-out logo aos 04,07
minutos do jogo quando o
marcador indicava um
impensável resultado de 6-1. A
equipa pareceu ter �acordado�
mas foi incapaz de voltar a con-
seguir discutir o resultado, o
que até é natural, face à dife-
rença dos valores individuais das
2 equipas. Conseguiu, no en-
tanto, não deixar avolumar o
resultado que, ao intervalo, se
situava nuns �normais� 18-12.

Na 2ª parte o Xico ainda
conseguiu ir-se aguentado no
registo anterior, mas, a partir

dos 10 minutos, as forças, quer
físicas, quer psicológicas, co-
meçaram a faltar e o Sporting
foi aumentando a sua vanta-
gem que no final se traduzia
em 13 golos, o que não traduz
a diferença entre as 2 equipas,
que não é assim tão grande.

Para este desiderato terá
também contribuído o facto de
o técnico vimaranense ter re-
solvido dar tempo de jogo a to-
dos os atletas menos utilizados
o que, se por um lado foi po-
sitivo porque lhes terá propi-
ciado mais experiência,  por ou-
tro lado, tirou poder à equipa.

Foi, pois, uma derrota na-
tural que em nada afecta os ob-
jectivos da equipa.

Dado que não assistimos
ao jogo não nos vamos, natu-
ralmente, referir a exibições em

destaque. Em relação à arbi-
tragem, protagonizada por
uma pouco experiente dupla

açoriana, parece não ter agra-
dado à equipa de Guimarães.
No entanto, não foi pelos ár-
bitros que o Xico perdeu o
jogo�

De realçar, pela negativa,
a atitude anti-desportiva do
técnico leonino que a 1,03 mi-
nutos do final do jogo, e a ga-
nhar por 12 golos de diferen-
ça, pediu um time-out. É uma
atitude inqualificável de um
técnico que, pela sua larga ex-
periência, tinha obrigação de
não cometer. Mas, Deus é
grande�
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 Andebol
Xico não resistiu

ao Sporting
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ABC termina ano 2011 no quinto
posto da tabela classificativa

O ABC somou ontem a sétima derrota em 17 jogos no
campeonato e enverrou o ano no quinto posto da tabela
com 36 pontos, a 11 do líder FC Porto.
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Xico esmagado pelo FC Porto,
AC Fafe surpreendeu S. Bernardo

O Xico Andebol teve uma recepção desastrosa frente ao
FC Porto e perdeu por esmagadores 25-46. Os vimaranen-
ses terminam o ano no 9.º lugar. Já os minhotos de Fafe
venceram ontem o S. Bernardo, por 25-27.
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O Centro Desportivo da Juve
Lis, em São Romão, Leiria, vai
receber, no dia 28 de Dezembro, o
jogo de andebol entre as selecções
masculinas de Portugal e Angola,
pelas 19h00.

Recorde-se que a selecção
angolana encontra-se em Portu-
gal em estágio de preparação

para o campeonato africano da
modalidade sendo este teste con-
tra a equipa de Mats Olsson uma
importante etapa para aferir as
potencialidades do conjunto
angolano.

Será uma oportunidade para
rever o leiriense Pedro Portela
com as cores nacionais. l

ANDEBOL

Leiria recebe jogo
da selecção contra
Angola

D.
R.

Página 16



A17

  Tiragem: 13417

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 40

  Cores: Cor

  Área: 18,16 x 27,53 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 39267096 22-12-2011

Página 17



A18

  Tiragem: 13417

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 40

  Cores: Cor

  Área: 11,82 x 27,53 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 39267048 22-12-2011

Página 18



A19

  Tiragem: 3500

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 11

  Cores: Cor

  Área: 16,85 x 16,94 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 39266873 22-12-2011

Silvino Cardoso

� Não se esperava uma escorre -
gadela tão grande na deslocação
à Marinha Grande. Contudo, o
Aca démico não conseguiu evi -
tar uma derrota por sete golos de
diferença, frente à Sociedade In -
dependente e Recreativa 1.o de
Maio. Não tanto pela derrota
mas, muito mais, pelos núme -
ros, o resultado acaba por ser
uma surpresa, tendo em conta
que, habitualmente, os acade -
mis tas regressam da capital do
vidro com a vitória.

Dado que têm vantagem no
confronto directo com o Ílhavo
Andebol Clube, os viseenses
entram em 2012 em primeiro
lugar. E se se tiver em conta que
a diferença pontual entre o
primeiro e o quarto classificado,
é de apenas dois pontos, pode
dizer-se que está a ser um cam -
peonato muito competitivo - o
que só valoriza a modalidade.

Outro resultado surpreen -

den te da última jornada foi, sem
dú vida, a derrota da Académica
em casa por uma diferença de 10
golos, contra o Batalha Andebol
Clube, clube que com o triunfo
entra também nas contas do
apuramento para a fase que dá
acesso à subida. 

Apesar dos doze golos à mai -
or, a vitória do Ílhavo Andebol
Clube em Almeirim é um resul -
tado normal. A equipa loal ape -
nas está na prova para dar roda -

gem à juventude que abunda no
seu plantel, facto que ainda não
lhe permitiu empatar ou ganhar
qualquer partida.

Não deixa de ser meia-surp -
resa a vitória da Juventude Des -
por tiva do Lis (Leiria) em Sa -
mora Correia, quando se esp e -
ra va que os donos da casa apro -
veitassem para recuperar a li -
derança na prova. Com os três
pontos, o conjunto leiriense ul -
tra passou a turma de Castelo

Branco (AD Ambicastrense) na
tabela classificativa, dando um
passo significativo para lograr a
manutenção. 

Na próxima jornada, o Aca dé -
mi co recebe o segundo classi fi -
cado (com os mesmos pontos), o
Íl havo Andebol Clube. Vai ser o
grande jogo da ron da.l

Académico de Viseu
termina o ano em 1.º lugar
Os viseenses não conseguiram vencer na Marinha Grande, o SIR 1.º 
de Maio, mas conservaram a liderança da Zona Centro da 3.ª Divisão

3.ª DIVISÃO NACIONAL

RESULTADOS
Samora Correia-Juventude Lis              24-25 
20 km Almeirim-Ílhavo AC                    18-30 
SIR 1º Maio-Ac. Viseu                           36-29 
Académica-Batalha AC                         21-31 

CLASSIFICAÇÃO
J V E D GM-GS P

Ac. Viseu 10 7 0 3 289-25424
Ílhavo AC 10 7 0 3 271-22424
Samora Correia 10 6 1 3 289-25023
Académica 10 6 0 4 253-24022
Batalha AC 10 5 0 5 253-25620
Juventude Lis 9 4 1 4 248-23718
SIR 1º Maio 10 4 0 6 255-25718
AD Albicastrense 9 4 0 5 245-24717
20 KmAlmeirim 10 0 0 10 193-33110

PRÓXIMA JORNADA
Batalha AC-AD Albicastrense, Ac. Viseu-
Académica, Ílhavo AC - SIR 1º Maio e
Juventude Desp. Lis - Ass.20KM Almeirim.

ACADÉMICO não ultrapassou “vidreiros” na última jornada
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Albano Loureiro, Deco, Your Exit, Clube Trilhos do Nordeste, Joaquim Duarte Pereira, Viriatuna - Tuna Académica da Escola Superior de Saúde de

Viseu, Serviço de Relações Públicas e Comunicação do Centro Hospitalar Tondela / Viseu EPE, Associação A.J.U.D.A, Nuno Miguel (Remax Premium),

Clube Português de Autocaravanas, António Simões (ATS), Junta de Freguesia de Orgens, Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla, Aquilo Teatro,

Maria Luís Nunes (assessora de imprensa de "Os Verdes"), Museu da Guarda, Associação de Empresários AE.HTDOURO, Escola Superior de Turismo

e Hotelaria do Instituto Politécnico da Guarda, Museu Nacional de Machado de Castro, Município de Sernancelhe, F125cc, Município de Lamego,

Revista Anim'art, Miminhos Extra, Escola de Desporto de Gouveia, União de Ciclismo de Leiria, Junta de Freguesia de Mundão, Oikos, Clube de BTT

Azuribike Mangualde Team, Comissão Vitivinícola Regional do Dão, Ours Consulting, Fernando P. Simões, Município de Vila Nova de Paiva, Associação

de Futebol de Viseu, Polícia de Segurança Pública de Viseu, Associação de Andebol de Viseu, Grupo de Intervenção e Criatividade Artística de Viseu,

Agrupamento de Escolas Infante D. Henrique, Aeroporto do Porto, InovaDomus, Associação de Defesa do Vale do Paiva, Associação de Solidariedade

Social, Cultural e Recreativa de Gumirães, Editora Espacial, Teatro Ribeiro Conceição, ARC Sport, Dr. Sol, Real Ficção, Associação Humanitária dos

Bombeiros Voluntários de Lamego, Sociedade Musical Vouzelense, Grupo Desportivo "Os Ribeirinhos", Junta de Freguesia de São José, Agência Abreu,

International House e Município de Moimenta da Beira, Labo Portugal S.A., APPDA/Viseu - Associação Portuguesa para as Perturbações do Desenvolvi-

mento e Autismo, António Garcia, Jolara, Associação de Atletismo da Guarda, Paula Almeida, VerdeLafões, António Almeida Henriques, José Junqueiro,

José Lopes Coelho, ERA Viseu Quinta do Galo, Campus Universitário de Viseu do Instituto Piaget, Qualifica - Associação Nacional de Municípios e de

Produtores para a Valorização e Qualificação dos Produtos Tradicionais Portugueses, Nuno Nascimento, Porto Imprensa, Marco Paulo Faria, Clube

Aventura / Megre Motorsport, ANA Aeroportos de Portugal, Grupo CH, Município de Santa Comba Dão, Alfarroba Amarela - Ideias & Eventos Lda., Turis-

mo Centro de Portugal, Orquestra do Norte, Centro Kailas e Associação Centro de Dia de Sendim.
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APURAMENTO PARA O CAMPEONATO DO MUNDO 

Portugal-Turquia estreia
Multiusos de Lamego

� O novo Centro Multiusos de
Lamego vai receber o primeiro
jogo de alta competição no
próximo dia 4 de Janeiro com a
realização do Portugal-Turquia, a
contar para o apuramento para a
fase final do Campeonato do
Mundo de Andebol, em se nio res
masculinos. O encon tro tem
início às 20h15 e conta com tran -
smissão, em directo, na RTP2.

O jogo que vai opor as duas
selecções marca a estreia do
moderno Centro Multiusos de
Lamego como palco de grandes
competições desportivas. Trata-
se de um equipamento que
também está apetrechado para
aco lher eventos culturais e de
lazer, bem como iniciativas de
apoio às actividades empresa -
riais e de promoção de produtos
locais e regionais.

Durante a cerimónia de assi -
na tura do protocolo de colabo ra -
ção entre a autarquia de Lamego
e a Federação de Andebol de
Por tugal (FAP), Francisco Lopes
enfatizou que o jogo de quali fi -
ca ção de acesso ao Cam peonato
do Mundo é “uma oportunidade
de dar visibilidade a uma mo da -
li dade muito praticada no con -
celho, através do Andebol Clube
de Lamego, um dos maiores
clubes”. 

“É importante que se olhe
para Lamego como um municí -
pio onde se dá valor ao desporto
e onde tem existido uma relação
profícua com os nossos clubes e
associações”, concluiu o autarca.

As entidades organizadoras
es  peram agora que cerca de
1.500 pessoas assistam ao en -
contro internacional, pagan do o
in gresso a dois euros/cada, ten -
do, também, direito à oferta de
uma t-shirt comemorativa deste
dia desportivo.

Na preparação para o embate
de 4 de Janeiro, a selecção lusa
permanecerá quatro dias em
Lamego, período em que deverá
realizar treinos abertos ao pú -
bli co e realizar visitas a diversos
estabelecimentos de ensino.

A partida entre lusos e turcos
é a primeira de um conjunto de
quatro que a selecção das quinas
disputa com o objectivo de ga -
rantir a presença no 23.  Cam -
peo nato do Mundo de Andebol,
que decorrerá em Espanha. Para
além de Portugal e da Turquia, a
Ucrânia também integra este
grupo. 

Henrique Torrinha, presi -
den te da FAP, mostra-se espe -
ran çado que Lamego seja o “ta -
lis mã da selecção nacional” e
que “o objectivo de apuramento
seja cumprido”.

A organização do encontro
Portugal-Turquia promoverá
ainda a realização de uma
acção de formação dirigida a
profe s so res de Educação Física,
subor di na da ao tema “Impor -
tân cia do jo  go reduzido na
iniciação ao An debol”, minis -
tra da por João Va  rejão, “master
coach” e for ma dor de treinado -
res da FAP. l

SELECÇÃO NACIONAL quer chegar ao Mundial
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AC Fafe venceu em Aveiro

FC Porto goleou em Guimarães 
e isolou-se no comando

O FC Porto goleou, ontem, no pavilhão do Xico Andebol, em 
Guimarães, por 46-25, e isolou-se no topo da tabela classificati-
va, uma vez que o Águas Santas empatou (30-30) no pavilhão 
do Belenenses.

Os dragões somam agora mais dois pontos que os maiatos 
e mais quatro que o Sporting, que foi surpreendido no seu 
pavilhão pelo Madeira SAD (33-25). O AC Fafe esteve em grande 
ao vencer no pavilhão do S. Bernardo por 27-25.
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Pavilhão Flávio Sá Leite, Braga

Árbitros: César Carvalho 
e Daniel Freitas (Braga)

ABC 20
Humberto Gomes, José Rolo, Tiago 
Pereira (1), Ricardo Pesqueira, Rui 
Lourenço (1), Mário Peixoto (3), José 
Pedro Coelho (4), João Rodrigues, 
João Santos (3), Pedro Seabra, Sérgio 
Caniço (2), Miguel Sarmento (1) e 
Álvaro Rodrigues (5).

Treinador: Carlos Resende

Benfi ca 33
Ricardo Candeias (Miguel Ferreira); 
David Tavares (4), João Pais (2), 
Georgy Zaikin (1), Carlos Carneiro 
(7), Inácio Carmo, Cláudio Pedroso 
(6), Nuno Roque, Pedro Graça, Rui 
Silva (6), Nuno Grilo (5), António 
Areia (1) e José Costa (1)

Treinador: Jorge Rito

Marcha do marcador: 10’ (3-2); 20’ 
(7-8); 30’ (11-15); 40’ (13-20); 50’ 
(16-28); final: 30-33. 

ABC sem argumentos para travar poderio do Benfica

Nova derrota em tom encarnado  
José Costa  � Lima 

Nem duas semanas passa-
ram desde a última visita do 
Benfica ao Pavilhão Flávio 
Sá Leite, então para a Taça 
de Portugal, e os encarna-
dos voltaram a sair por cima 
no confronto com os minho-
tos, agora para o campeona-
to. Ontem, na casa dos aca-
demistas, as águias souberam 
aproveitar os equívocos dos 
homens de Carlos Resende 
e acabaram por não facilitar 
nos momentos fulcrais, num 
encontro mal jogado e pou-
co emotivo para quem assis-
tiu ao duelo. 

Se houve equilíbrio no co-
meço do jogo, onde o ABC che-
gou a estar em vantagem por 
dois tentos, os erros fatais da 
equipa da casa puseram igual-
mente a nu a falta de soluções 
dos bracarenses, que depres-
sa viram-se a perder e nun-
ca mais conseguiram acom-
panhar o Benfica, equipa lis-
boeta que foi para o interva-
lo a vencer por quatro golos 
de diferença. O período ne-
gro do ABC começou aos 15’ 
e prolongou-se até aos 20’, al-
tura em que o Benfica partiu 
para cima dos “amarelos” e ini-
ciou o esboço de um triunfo 
na capital do Minho.    

Recuperar era 
obrigatório gera! 

Exigia-se ao ABC uma reen-
trada forte no jogo, com mo-
vimentações rápidas e uma 
alma imensa. No entanto, 
ataques falhados, uma defe-
sa pouco agressiva e um Ri-
cardo Candeias a parar re-
mates com selo de golo, al-
teraram os planos dos ho-
mens de Braga, impotentes 
para travar um Benfica cla-
ramente com mais quanti-
dade, qualidade e experiên-
cia no seu plantel. Aos 43, o 
Benfica já vencia por 11 go-
los de diferença (!) e recupe-
rar de uma desvantagem tão 

extensa era um trabalho nada 
fácil de executar. Só um mi-
lagre salvaria o ABC de sair 
derrotado perante o seu pú-
blico. Ainda assim, os acade-
mistas reagiram, não se ren-
deram ao poder do oposi-
tor, mas de pouco adiantou, 
como se percebe pelo resul-
tado final.     

Neste regresso de Jorge Rito 
a uma casa que já foi sua du-
rante perto de 20 anos, o ABC 
não conseguiu vingar-se da 
eliminação da Taça de Portu-
gal aos pés do Benfica, ocor-
rida a 10 de Dezembro últi-
mo, e atrasou-se ainda mais 
na classificação.

Carlos Resende: «resultado pesado» 
No final do encontro, o técnico do ABC considerou «o 

resultado pesado», num jogo «onde o Benfica confirmou 
ter boas soluções, como o demonstra esta diferença no 
marcador».

Carlos Resende reconheceu que «na primeira parte a 
equipa cometeu alguns erros, mas poderia ter conseguido 
um resultado diferente pois conseguiu situações em que 
seria fácil concretizar, mas se a primeira parte correu mal, 
a segunda ainda foi pior. Defendemos mal e o Benfica 
limitou-se a esperar e a fazer os contra-ataques».

Importante, agora, salientou, «é o facto de termos mais 
espaço para trabalhar alguns aspectos e termos a felicidade 

de no próximo jogo já podermos contar com Luís Bogas», 
que tem estado lesionado.

Jorge Rito: «fomos consistentes»
Por parte do Benfica, Jorge Rito considerou que a sua 

equipa «fez uma exibição consistente, demonstrámos que 
somos uma equipa mais forte que o ABC e a verdade é que 
temos obrigação de o ser. Temos mais soluções e é essa a 
nossa obrigação... e é isso que temos vindo a fazer».

Quanto ao futuro, diz que «tudo está em aberto, o 
campeonato ainda não entrou na sua fase final e em Maio 
veremos quem chega em primeiro lugar».

Benfi ca voltou a impor-se ao ABC, no Flávio Sá Leite

DM
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Associação de S. Miguel do Mato

participa no 2.º Festand de Bambis

da Associação de Andebol de Viseu

Realizou-se, no passado dia 11 de
Dezembro, em Santiago de
Besteiros,  o 2.º Festand de Bambis
da Associação de Andebol de Viseu.
A equipa da Escolinha de Andebol
da Associação de S. Miguel do
Mato marcou presença no evento,
juntamente com os Bambis de Ne-
las e de Santiago de Besteiros. Foi
uma tarde bastante agradável, tan-
to para os atletas que jogaram e
realizaram os seus jogos preferi-

dos, como para os pais e familiares
dos atletas que assistiram à alegria
e satisfação com que os atletas des-
frutaram desta tarde desportiva.
A  Associação S. Miguel do Mato
agradece às entidades que apoiam
a colectividade, nomeadamente a
Câmara Municipal de Vouzela, Jun-
tas de Freguesia de S. Miguel do
Mato e Figueiredo das Donas e As-
sociação de Andebol de Viseu.
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Por 33-25 cifrou-se a vitória do
Madeira SAD, ontem à noite,
frente aoSporting, no PavilhãoCa-
sal Vistoso, emLisboa, em jogoda
17.ª jornada da 1.ª Divisão mascu-
lina de Andebol. Depois do Ben-
fica (sábado, no Funchal, por 28-
25), a “sociedade” insular
despachou, emmenosdeuma se-
mana, o outro “grande” de Lisboa,
impondo a 3.ª derrota da época
aos “leões” de Alvalade. Mais do
que isso, oMadeira SAD rectificou
a derrota no jogo da 1.ª volta (21-
26), no Funchal, fruto de uma boa
exibição, sobretudo na 2.ª parte.
Já a vencer ao intervalo (17-15), a
equipa de Paulo Fidalgo chegou
às (pouco imagináveis) oito bolas
de diferença no final (33-25), com
Gonçalo Sousa “endiabrado”, jo-
gador que só à sua conta apontou
11 golos. De resto, pela SAD ape-
nas nãomarcaram Telmo Ferreira,
Leandro Nunes, Luís Carvalho e
José Azevedo, sendo que os ou-
tros 22 golos dos insulares foram

Selecções
em actividade

Na próxima semana, são
vários os atletas da Re-
gião envolvidos nas selec-
ções nacionais. A saber:
João Ferraz (Madeira SAD)
na Sénior,
Jéssica Ferreira, Frederica
Jesus (Académico do Fun-
chal) e Sandra Gonçalves
(AD Camacha) na Juniores
C;
Isabel Góis (AD Camacha),
Mónica Soares (Sports da
Madeira) e Sara Sousa
(Bartolomeu Perestrelo) na
Juniores B;
João Caldeira (Marítimo)
na Juniores A.

Em Lisboa, os insulares venceram a equipa de Alvalade por expressivos 33-25.

anotadospor:NunoSilva (5), JoãoMen-
des (4), Daniel Santos (4), Hugo Rosário
(4), João Ferraz (3), João Antunes (1) e
LuísMarques (1). Do lado dos lisboetas,
PedroSolha (8) e FábioMagalhães (6) fo-
ram osmais produtivos.
Para o Madeira SAD o ano 2011 ter-

minaemgrande, coma 10.ª vitória na 1.ª
Divisão (contabiliza ainda cinco desai-
res), ao passo que o Sporting falhou o

“assalto” aos lugares da frente, com o
3.º desaire, numa equipa que regista
ainda 12 triunfos e duas igualdades. O
Campeonato sofre, agora, um inter-
regno de quase um mês - a prova só
volta a 21 de Janeiro - para dar lugar aos
compromissos da Selecção Nacional
Sénior na Qualificação ao Euro-
peu2013... 1

vascosousa@jornaldamadeira.pt

7 ANDEBOL - CAMPEONATO NACIONAL DA 1.ª DIVISÃO MASCULINA, 17.ª JORNADA

DR

“Leão”Madeira SAD
deixou Sporting “KO”
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RICARDO CHARTERS
D'AZEVEDO

O investigador
juntamente
com a Adlei,
em parceria
com a Câmara
Municipal de

Leiria, o Instituto Politéc-
nico de Leiria e a editora
Gradiva criaram uma dis-
tinção destinada a incen-
tivar o gosto pela investi-
gação no âmbito da Histó-
ria e do Património da
região de Leiria e do con-
celho de Ourém; o Prémio
Villa Portela, que distin-
guiu Joel Correia na sua
primeira edição.

AMÉLIA TORRES
Natural de
Redinha, Pom-
bal, Amélia
Torres será, a
partir de
Janeiro, uma

das porta-vozes do primei-
ro-ministro italiano Mario
Monti. Deixará, assim, a
Comissão Europeia, onde
estava desde 2000, sendo
actualmente porta-voz do
comissário europeu para
as políticas da concorrên-
cia, o espanhol Joaquín
Almunia.

PEDRO PORTELA
Aos 21 anos,
Pedro Portela,
vive-campeão
europeu de
sub-21, vai
estrear-se pela

principal selecção portu-
guesa de andebol. Ainda
por cima, em Leiria, cidade
que o viu nascer. Um pré-
mio para o atleta formado
no Académico e que é tido
como um exemplo a seguir
pelos mais novos, não só
pela sua qualidade técnica,
mas também pela atitude
e elevado profissionalismo. 

TELMO FARIA
O executivo
da Câmara
Municipal de
Óbidos tem
desenvolvido
uma estraté-

gia de atracção de novos
projectos assente em pres-
supostos que potenciem o
poder transformador da
inovação. A estratégia
Óbidos Criativa esteve
recentemente em análise
num encontro em Cope-
nhaga, onde foi demons-
trado o interesse em
monitorizar os seus resul-
tados, podendo servir de
modelo para a definição
de novas iniciativas e
apoios comunitários.

LHO CLÍNICO

�
�

�
�
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Os melhores jogadores portu-
gueses de andebol vão estar em
Leiria na próxima quarta-feira,
dia 28 de Dezembro. A selecção
nacional defronta a congénere
de Angola no Centro Desporti-
vo da Juventude Desportiva do
Lis, pelas19 horas, em jogo de
preparação que antecede a qua-
lificação para o Mundial de 2013,
frente à Turquia e à Ucrânia. E
na lista de Mats Olsson surge
uma grande novidade! Pedro Por-
tela vai estrear-se na selecção
principal portuguesa precisa-
mente na cidade que o viu cres-
cer. 

O extremo é a grande novi-
dade entre os escolhidos para o
jogo de preparação e para a fase
de qualificação. “Foi uma gran-
de surpresa que me deixou con-
tente. É sinal que estou a traba-
lhar bem e que as pessoas con-
fiam em mim”, salientou o atle-
ta de 21 anos, vencedor da Chal-

lenge Cup em 2010 e vice-cam-
peão europeu de sub-21. Satis-
feito, salienta o facto de poder
fazer o primeiro jogo pela selec-
ção principal em frente à famí-
lia e amigos. “Sabe muito bem.
Só espero que se orgulhem de
mim”, disse canhoto, que quer
agora “aprender com os mais
velhos e, acima de tudo, ganhar”.

O atleta formado no Acadé-
mico de Leiria e que actualmen-
te representa o Sporting não é,
contudo, o único atleta da cida-
de entre os convocados. Também
o pivot João Antunes, com pas-
sagens na Juve Lis e no AC Sis-
maria e que actualmente alinha
no Madeira SAD, faz parte das
escolhas do sueco que é selec-
cionador português.

Portugal entra em estágio na
terça-feira, em Rio Maior. Mats
Olsson chamou um renovado lote
de 18 atletas. Já a selecção ango-
lana, da qual faz parte o atleta

Sérgio Lopes, que alinhou na
Juventude do Lis, estará em Lei-
ria até ao dia 10 de Janeiro a
efectuar um estágio de prepara-
ção para o campeonato africano
da modalidade, que se realiza em
Janeiro próximo, em Rabat, Mar-
rocos.

Os restantes convocados de
Mats Olsson são os guarda-redes
Hugo Figueira (Sporting), Hugo
Laurentino (FC Porto) e Ricardo
Candeias (Benfica), e os jogado-
res de campo Carlos Carneiro,
Cláudio Pedroso, David Tavares,
José Costa e João Lopes (Benfi-
ca), Fábio Magalhães e Pedro
Solha (Sporting), Gilberto Duar-
te e Tiago Rocha (FC Porto), Tia-
go Pereira e Álvaro Rodrigues
(ABC Braga), João Ferraz (Madei-
ra SAD) e Elledy Semedo (Bele-
nenses). �

MS

Portugal joga com Angola no pavilhão da Juventude do Lis

Portela estreia-se na selecção 
dos grandes em Leiria
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Campeonato 
Nacional de 

Iniciados 
femininos

Sanjoanense  44
GD Chaves  18

Sanjoanense: Joana Ferrei-
ra, Beatriz Leite, Inês Tava-
res, Ana Mendes, Andreia 
Fernandes, Maria Leite, 
Liliana Brandão, Eulália Sil-
va, Sara Andrade, Ana Sá, 
Sofia Silva, Ana Gomez, 
Lúcia Vieira, Ana Ferreira.
Treinador: Nuno Silva.

Vitória fácil da Sanjoa-
nense na receção ao Cha-
ves. Foram as alvinegras 
que dominaram o encontro, 
conseguindo um triunfo 
tranquilo, perante uma equi-
pa que não conseguiu apre-
sentar argumentos para 
contrariar o jogo das locais. 

Campeonato 
Nacional de 

Infantis femininos

Alvarium  16
Sanjoanense  23

Sanjoanense: Ana Ferreira, 

Carla Moreira, Ana Resen-
de, Ana Vieira, Andreia San-
tos, Rita Leite, Eulália Silva, 
Mariana Rocha, Andreia 
Fernandes, Francisca Silva, 
Cláudia Moreira, Carolina 
Pereira, Joana Alves.
Treinador: Rui Andrade.

A Sanjoanense deslo-

cou-se ao recinto do Ala-
varium, de onde regressou 
com uma vitória. Apesar do 
triunfo ter ficado com os 
alvinegros, a partida foi algo 
equilibrada, com as locais a 
conseguirem criar algumas 
dificuldades ao conjunto de 
S. João da Madeira.

ANDEBOL
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  Corte: 1 de 1ID: 39272985 22-12-2011
AnDEbol

Externato vence  
na Batalha e segura  
liderança de juvenis

os juvenis masculinos do Ext. Dom Fuas 
Roupinho foram vencer, no passado domingo, 
à batalha (47-20), e conservaram a liderança 
da zona 5 da 2ª Divisão nacional. 

A formação da nazaré, que vinha de dois 
jogos sem vencer, divide o 1º lugar com o CAi 
Conceição, mas tem menos um jogo realizado, 
o que significa que, em termos práticos, lidera 
a classificação, uma vez que somará sempre 
pontos no jogo em atraso.

Em iniciados femininos, o Externato saiu 
derrotado da deslocação ao reduto do Em-
pregados do Comércio (15-17) e segue a meio 
da tabela. Também a meio da tabela estão os 
iniciados masculinos do Cister, que folgaram 
na derradeira jornada de 2011.
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Campeonato Nacional de Juvenis – 2.ª Divisão
Ginásio Andebol Portalegre - 30

Zona Azul (Beja) - 28
> A equipa de Beja entrou melhor no jogo,

conseguindo algum ascendente que lhe
permitiu aos 15 minutos de jogo ter uma
vantagem de 6 golos. No entanto, o GAP
não se deu por vencido e após alguns
acertos foi recuperando, revelando uma
maior eficácia ofensiva, ao mesmo tempo
que João Rijo se ia opondo com sucesso a
vários remates da equipa contrária. Ao
intervalo o Zona Azul vencia pela margem
mínima (16-17). No segundo tempo o GAP
esteve sempre na frente do marcador,
chegando a uma vantagem de 5 golos. Nos

minutos finais, alguma precipitação em
momentos decisivos do jogo permitiu que
o adversário se aproximasse no marcador,
disputando o jogo até aos segundos finais.

Pelo GAP jogaram e marcaram: João Rijo,
André Bezerra (6), Afonso Nabo, Manuel
Furtado (5), Diogo Rota (6), Samuel Cebola,
Francisco Rebola (5), João Andrade,
Henrique Marques, Diogo Farinha (8) e
António Costa.

Treinador: Filipa Viegas
O próximo jogo será a 8 de Janeiro,

cabendo ao GAP receber o Serpa. 
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Andebol

Campeonato Nacional de Iniciados – 1.ª Divisão
Ginásio Andebol Portalegre - 31

Ginásio do Sul - 14
> O GAP entrou muito bem no jogo

ganhando rapidamente vantagem no
marcador, obrigando o treinador da equipa
de Almada a pedir “time out” logo aos 5
minutos, tentando mudar o rumo do jogo,
o que não conseguiu. Os jovens de
Portalegre realizaram uma boa 1ª parte,
especialmente no capítulo defensivo,
permitindo que o seu adversário marcasse
apenas por 3 vezes durante esse período,
o que não é muito habitual. Ao intervalo o
GAP vencia já por 18-3, sentenciando desde
logo o resultado final da partida. No
segundo tempo, o Ginásio do Sul conseguiu
um maior equilíbrio, revelando uma maior

eficácia, tanto por mérito próprio, como
pelo facto do GAP ter baixado um pouco a
sua produção, gerindo o resultado.

Pelo GAP jogaram e marcaram: Henrique
Grenho, Filipe Trindade, Edgar Tavares (1),
Duarte Tavares, Francisco Rebola (11),
Afonso Perestrelo, João Viegas (10), João
Faria (1), Miguel Silva (3), João Raposo (1),
Guilherme Gil (4) e Pedro Frutuoso.

Treinador: João Castro
O Campeonato pára durante as festividades

de Natal e Ano Novo, realizando-se a próxima
jornada no dia 7 de Janeiro, deslocando-se
o GAP a Benavente.  
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CasCasCasCasCasa do Pa do Pa do Pa do Pa do Pooooovvvvvo da Vo da Vo da Vo da Vo da Vacariçacariçacariçacariçacariçaaaaa

Minis Masculinos – Campeonato Regional – Cidade Mealhada – Série C

 Alavarium, 25 – CP Vacariça, 23

Na segunda jornada do campeonato regional de Minis Masculinos a equipa da Casa do Povo da
Vacariça deslocou-se a Aveiro, para defrontar a equipa do Alavarium. O inicio do jogo foi
surpreendentemente mau para a equipa do concelho da Mealhada, não conseguiu acertar com

as marcações (defesa individual), e no sector ofensivo por mais vezes que tentassem a bola raramente
tomava a direcção da baliza.  No final da primeira metade a Casa do Povo da Vacariça perdía por 13-6.

Na segunda metade da partida, o jogo foi completamente diferente, alterou-se o sistema defensivo
e foi pedido aos jogadores que pusessem e demonstrassem em campo toda a garra que os caracteriza,
os atletas assim o fizeram e mudaram o rumo do jogo. Mais uma vez não foi o suficiente para vencer,
mas serviu de lição e todos perceberam que têm de jogar ambas as partes como se fossem a última.

Neste jogo jogaram e marcaram os seguintes jogadores: João Marques (guarda-redes), André
Capela, Gil Ferreira (1 golo), Miguel Parreira, Miguel Fernandes, Gonçalo Melo, Ricardo Simões
(guarda-redes), João Vieira e Markin Anatolievich (15 golos). Treinador: Sandro Gomes.

ANDEBOL
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