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Integrar leva 
andebol a escolas

111�A Associação Integrar 
retoma o projeto “Desporto na 
escola”. Este ano, o andebol é a 
modalidade escolhida para di-
vulgação junto dos alunos das 
escolas básicas de Antanhol, 
Assafarge, Palheira e Valongo – 
onde aquela associação é  enti-
dade executora das Atividades 
de Enriquecimento Curricular.

Assim,  em colaboração 
com a secção de Andebol da 
AAC, a primeira ação decorre 
amanhã, na EB1 de Antanhol. 
Seguem-se, a 16 de novembro 
Assafarge; a 23 de novembro, a 
Palheira, e, a 30, Valongo.
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Luís Malheiro

�No jogo em atraso referente à ter-
ceira jornada do Campeonato Na-
cional da 2.aDivisão, a equipa sénior
masculina do Alavarium – Ande-
bol Clube de Aveiro recebeu e ven-

ceu o conjunto de S. Mamede In-
festa, equipa que, na temporada
transacta, se sagrou campeã nacio-
nal da 3.a Divisão.

O encontro iniciou-se numa to-
ada de equilíbrio, com alguma su-
premacia do conjunto visitante,
que, com um ataque muito possan-

te, ia criando muitas dificuldades à
defesa aveirense. Mas com o decor-
rer do tempo, o Alavarium adaptou-
se melhor as características do
adversário e passou a dominar a
partida, colocando-se na frente do
marcador e conseguindo, até ao in-
tervalo, cimentaram a sua liderança.

A perder por cinco golos, o In-
festa voltou para a segunda parte
com a intenção de equilibrar o mar-
cador e, nos primeiros minutos,
conseguiu reduzir a diferença no
resultado para apenas três golos. No
entanto, os aveirenses, mantendo
uma boa coesão defensiva, rapida-
mente voltaram a assumir a lide-
rança do encontro, dilatando a van-
tagem no marcador até aos oito go-
los, com que terminou a partida.

Com a dupla de arbitragem a
realizar um bom trabalho, assis-
tiu-se a um jogo dominado quase
na sua totalidade pela equipa do
Alavarium, perante um conjunto
que cometeu demasiadas falhas
no decorrer do encontro para
poder discutir o resultado até ao
fim. Desta forma, a formação avei-
rense assegurou, de forma inteira-
mente justa, a sua segunda vitória
em casa.

No próximo sábado, pelas 18.30
horas, a equipa sénior masculina
do Alavarium recebe a formação
da Artística de Avanca, que atual-
mente lidera invicta a tabela classi-
ficativa, num “derby” regional sem-
pre de resultado incerto.l

Jogo em atraso dá
segunda vitória da época
Carlos Santos, com seis golos, foi um dos elementos em
destaque no importante êxito dos aveirenses frente ao Infesta

TREINADOR: Davide Ferreira.
Filipe Silva e Francisco Silva; Carlos
Santos (6), Paulo Gomes (1), André
Oliveira, Sandro Gomes (3), Pedro Mendes
(3), Carlos Oliveira (10), Diogo Coelho (3),
Eduardo Pereira, Victor Marquez (1),
Francisco Sousa (4), Edgar Martins e
Carlos Erickson (2).

TREINADOR: Paulo Guimarães.
Nuno Costa, André Fonseca; Pedro
Ferreira (3), Carlos Barroqueiro (1), Diogo
Caldas, André Marinho (9), José
Carvalhais (1), Rui Moreira (1), Tiago
Ramos, Ricardo Ramos (2), Nuno Moreira
(3), Sérgio Soares (2), Fernando
Magalhães (3) e Abílio Alves.

LOCAL: Pavilhão do Alavarium, em Aveiro.
ÁRBITROS: Pedro Fontes e José Bessa.
AO INTERVALO: 16-11.

ALAVARIUM 33

INFESTA 25

ANDEBOL/2.ª DIVISÃO
CARLOS SANTOS esteve em evidência no segundo triunfo da época

D
.R
.
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ANDEBOL P30

Alavarium alcança
segunda vitória da época
no acerto de calendário
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Fim-de-semana 
para esquecer
Os minis do CA S. Felix
perderam por 19-8 com o
Santa Joana e o treinador
teceu duras críticas ao 
adversário pois a Associação
de Andebol do Porto obriga
a que neste escalão, por
questões pedagógicas, as
equipas joguem com uma

defesa homem a homem.
Ora, o  Santa Joana actuou
com guarda-redes avan-
çado, impossibilitando os
adversários de cumprirem as
regras.  Os iniciados
perderam fora com  o
Colégio de Gaia  por 12-11.
As seniores foram derro-
tadas pelo Cale por  44-23.

ANDEBOL | CA S. FÉLIX

PEDRO COLAÇO

Página 6



A7

  Tiragem: 4300

  País: Portugal

  Period.: 2 por Semana

  Âmbito: Regional

  Pág: 11

  Cores: Preto e Branco

  Área: 9,30 x 10,97 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 38408982 04-11-2011

Página 7



A8

  Tiragem: 6000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 20

  Cores: Cor

  Área: 5,61 x 9,91 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 38374183 04-11-2011

Página 8



A9

Jornal de Santo Thyrso   Tiragem: 3000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 10

  Cores: Preto e Branco

  Área: 11,36 x 13,81 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 38408905 04-11-2011

Página 9



A10

  Tiragem: 3250

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 10

  Cores: Cor

  Área: 11,41 x 10,39 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 38411375 04-11-2011

andebol

Nacional 2.º divisão, Iniciados
CDTn, 38 – vIT. sETubaL, 15
(1/11) CDTN: G. Vieira, T. eusébio, D. Costa, j. santos (10), j. Garcia (3), e. silva, l. 
martins, e. Ferreira (2), a. leandro ( 6 ), a. alves (10), m. Cardoso (3), m. matos (1), 
D. Duarte (1) P. arnaut (2). Treinador: j. Gonçalves. Dirigente: a. Vieira

CDTn, 32 – sInEs, 27
(29/10). CDTN: Guilherme Vieira, Telmo eusébio, joão Garcia, Diogo Costa, josé santos 
(8), ricardo Correia, eduardo Ferreira (2), andré leandro (9), andré alves (5), joão 
antunes, miguel matos (4), Diogo Duarte (4), Pedro arnaut, simão antunes. Treinador: 
joão Gonçalves. Dirigente: artur Vieira

Dupla jornada vitoriosa
No encontro com o Vit. Setúbal, o técnico torrejano deu oportunidade 

aos jogadores menos utilizados que também deram indícios de alguma 
evolução. Já com o Sines, o passado sábado, a equipa de Torres Novas 
demonstrou uma visível evolução, tanto técnica como táctica, demons-
trando que o trabalho planeado pelo seu técnico está a começar a dar 
garantias de que existem fortes possibilidades para discutir o acesso à 
fase seguinte da prova.
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Andebol

Carlos Gomes
TEXTO

Jogo no Pavilhão da Luz-2 (Lisboa)
Árbitros: Pedro Fontes / José Bessa (Porto)

BENFICA � Ricardo Candeias (David
Andersson), David Tavares (3), João Pais (1),
Georgy Zaikin (8), Cláudio Pedroso (4), Nuno
Roque (3), Pedro Graça (8), Carlos Carneiro
(5), Rui Silva (1), Nuno Grilo (1), António Areia
(2), José Costa (2) e Inácio Carmo (3).
Treinador: JORGE RITO

XICO ANDEBOL � Hugo Fernandes (Gonça-
lo Gonçalves), José Santos (1), Tiago Cunha
(1), Gustavo Castro (6), José Teixeira (2),
Pedro Correia (4), Carlos Martins, André
Caldas (2), Luís Sarmento (3), João Gonçal-
ves (2) e Nuno Gomes.
Treinador: NUNO SANTOS

Ao intervalo: 23 - 9

Ficha Técnica

Tal como havíamos previs-
to na semana passada a equipa
do Xico Andebol não conseguiu
fugir a uma derrota por núme-
ros pesados na sua deslocação ao
terreno do Benfica. Na verda-
de, se já seria uma �missão im-
possível� enfrentar a turma da
Luz, mais complicado se previa
ao saber-se que o Xico, por mo-
tivos dos mais diversos, não po-
deria apresentar a totalidade do
seu, já de si débil, plantel. Ir jo-
gar ao Benfica sem poder con-
tar com Victor Tchikoulaev (que
como noticiamos teve que aban-
donar o clube), Miguel Queirós
e Jaime Barreiros (ambos por
motivos profissionais), João
Baptista (por motivos particu-
lares) e, principalmente, Ricardo
Castro (por castigo) era um au-
têntico suicídio. E, infelizmente,
foi o que aconteceu.

A propósito vem-nos à lem-
brança o aviso que há meses
atrás aqui fizemos de que o Xico
corria sérios riscos ao apenas con-
tar com um guarda-redes �a sé-
rio� (Ricardo Castro), atendendo
aos imponderáveis (lesões, cas-
tigos, etc.) que poderiam surgir
ao longo da época. Ora, o que

O jogo do passado sábado,
entre o Benfica e o Xico,
disputado no Pavilhão da Luz
e que o país pode telever através
da BenficaTV, foi uma partida
sem história, tal a diferença entre
as 2 equipas.

Na verdade, e tal como já
era esperado, a equipa de
Guimarães não teve qualquer
possibilidade de disputar o
resultado, tal a diferença de
qualidade entre um plantel de
jogadores 100% amadores e uma
equipa �milionária� em que

aconteceu é que, no passado sá-
bado, o Xico não pôde contar
com Ricardo Castro, castigado
com 1 jogo pela FAP e apresen-
tou-se na Luz com 2 jovens
guarda-redes (Hugo Fernandes
� 21 anos e Gonçalo Gonçal-
ves � 20) que, apesar de todo o
seu empenho, ainda não têm
condições para actuar em jogos
deste nível. Claro que o que
aconteceu foi que, quase todos
os remates feitos pelo Benfica à
baliza foram golo (os 2 guarda-
redes vimaranenses fizeram ape-
nas 5 defesas no total). Assim,
não admira que o resultado fi-
nal se tenha cifrado numa di-
ferença de 20 golos. Ora, nós
sabíamos quando escrevemos o
texto acima referido, que havia
pelo menos 1 guarda-redes com
provas dadas disposto a colabo-
rar com o Xico. Ao que parece
não foi aceite por motivos pes-
soais de algumas pessoas que,
dizem-nos, nem sequer perten-
cem aos quadros técnicos e
directivos do clube. Quando as-
sim é�

Mas, vamos à análise da jor-
nada.

A jornada 10 do Andebol 1
ficou marcada pela vitória do
Águas Santas no terreno do
Madeira SAD complicando as
pretensões dos insulares de se
apurarem para a disputa da

Supertaça (apuram-se os 6 pri-
meiros ao fim da 1ª volta), ao
mesmo tempo que a equipa
maiata continua estoicamente
a lutar com o Benfica pela lide-
rança da prova. Por outro lado,
o ABC, cujo jogo foi disputa-
do no pavilhão do DFH dadas
as infiltrações de água que, na
semana passada, puseram o Pa-
vilhão Flávio Sá Leite
inoperacional, conseguiu, ao
vencer com muita dificuldade
o Belenenses, assegurar essa pre-
tensão. Deste modo fica guar-
dado para a última jornada da
1ª volta (a disputar apenas no
próximo dia 12) o apuramento
da 6ª equipa, ao qual concor-
rem precisamente o Madeira
SAD e o Belenenses, tendo a
equipa madeirense uma vanta-
gem de 1 ponto. O Belenenses
recebe o S.Bernardo, ao passo
que o Madeira se desloca ao
ISMAI, pelo que tudo pode
acontecer, pese embora a nossa
convicção de que os homens da
ilha não deixarão fugir a opor-
tunidade.

No que concerne aos jogos
do �campeonato do Xico� real-
ce para a vitória do S.Bernardo
na recepção ao ISMAI, o que
proporcionou aos aveirenses
afastarem-se 3 pontos dos lu-
gares do fundo da tabela. A.C.
Fafe e Sp. da Horta foram na-

turalmente derrotados por
Sporting e F.C. Porto, respec-
tivamente, pese embora a grande
luta que os açorianos deram aos
campeões nacionais em título.

Após esta jornada, na fren-
te continua tudo na mesma com
Benfica, Águas Santas, Sporting
e F.C. Porto divididos por ape-
nas 1 ponto. No entanto, já na
próxima jornada, vai disputar-
se um Sporting vs Benfica que,
naturalmente, irá alterar este
panorama. No meio da tabela
ABC, Madeira SAD,
Belenenses e Sp. Horta seguem
tranquilamente o seu caminho,
pese embora a luta pelo
apuramento para a Supertaça já
referido. Finalmente, na cauda
da classificação continuam
S.Bernardo, Xico, ISMAI e A.C.
Fafe, sendo que a equipa de
Aveiro possui os já referidos 3
pontos de vantagem, que po-
derão vir a ser muito importan-
tes. Mas, ainda faltam 12 jogos
para o fim desta fase regular�

Como já referimos o cam-
peonato sofre agora uma para-
gem de 1 semana, dada a parti-
cipação da Selecção Nacional
num torneio na Noruega, re-
começando no próximo dia 12.
Ao Xico está reservada a recep-
ção ao ABC. Os bracarenses têm
que ser considerados os natu-
rais favoritos. No entanto, o

Xico que já vai poder apresen-
tar todos os seus jogadores (sal-
vo eventuais problemas que pos-
sam surgir) e, caso actue no má-
ximo da sua capacidade, pode-
rá ter uma palavra a dizer. É que,
como sempre dizemos, os favo-
ritismos têm que ser provados
nos 40x20�

Nos restantes jogos, e, para
além do já citado Sporting vs
Benfica, todos os restantes jo-
gos interessam ao Xico, pelo que
se espera que Madeira SAD,
Águas Santas, F.C. Porto e
Belenenses levem de vencida
ISMAI, Sp. da Horta, A.C. Fafe
e S.Bernardo, respectivamente.

No nacional da 3ª divisão
o Fermentões continua com a
sua carreira triunfante. Depois
da derrota na 1ª jornada frente
ao F.C. Gaia, os pupilos de Mar-
co Guimarães têm levado de
vencida todos os seus adversá-
rios. A �vítima� da jornada do
passado sábado foi o C.A. Leça
que não mostrou argumentos
para contrariar o melhor andebol
dos vimaranenses.

A equipa de Guimarães
continua no 2º lugar, a 1 pon-
to do líder, MODICUS e, na
próxima jornada, irá ter a opor-
tunidade de se �vingar� da der-
rota sofrida para a Taça de Por-
tugal ao visitar o Salgueiros 08.
Quer-nos parecer que, desta

vez, os 3 pontos não deixarão
de vir para a cidade-berço.

Ainda em relação ao
Fermentões, referimos, na pas-
sada semana, que havia sido afas-
tado da Taça de Portugal ao per-
der no terreno do Salgueiros 08.
Não nos enganamos. Aconte-
ceu, no entanto, que o Conse-
lho de Disciplina da Federação
de Andebol de Portugal acabou
por castigar a equipa salgueirista
com uma derrota administrati-
va por utilização irregular de um
jogador. Deste modo o Fermen-
tões foi repescado e disputou esta
3ª feira a 3ª eliminatória da pro-
va frente ao F.C. Infesta, da 2ª
divisão. A equipa de Guimarães
não foi feliz e, ao ser derrotada
por 38-22 viu-se �de novo� afas-
tada da Taça de Portugal.

No nacional de Juniores o
Xico somou a 5ª derrota noutros
tantos jogos. Desta vez o carrasco
da equipa vimaranense foi o ABC.
No entanto o Xico deu boa ré-
plica o que parece pressagiar um
futuro mais risonho. Na próxi-
ma jornada, a disputar apenas no
próximo dia 13, dados os traba-
lhos da Selecção de Juniores �A�,
a equipa de Vítor Bastos recebe
o Águas Santas, noutro jogo de
dificuldade elevada. Vamos ver
se a equipa confirma encontrar-
se em curva ascendente e con-
segue a 1ª vitória.  !

Derrota pesada

quase todos os seus jogadores
suplentes seriam titulares
indiscutíveis na turma de Nuno
Santos.

Deste modo, assistiu-se a um
jogo com sentido único em que
o resultado ao intervalo (23-9)
indiciava já um final com um score
volumoso, o que se veio a verificar.

Os atletas vimaranenses
fizeram o que lhes foi possível,
sempre com grande dignidade,
nunca deitando a �toalha ao
chão�, mas impotentes para
contrariar o maior poderio do seu
adversário.

O técnico do Benfica, Jorge
Rito, teve oportunidade de
colocar a jogar todos os seus
atletas, com a particularidade de
todos os jogadores de campo
terem marcado golos.

Foi, pois, uma vitória
indiscutível da melhor equipa
e por números que traduzem o
que, efectivamente, se passou no
campo.

Em termos individuais o
destaque vai para toda a equipa
do Xico. Todos foram dignos
(incluindo os guarda-redes),

deram tudo o que podiam e
mostraram que merecem
envergar aquela camisola. Não
conseguiram um resultado
melhor mas não têm razões para
se sentirem envergonhados.

A dupla de arbitragem, que

Benfica – 41  #  Xico Andebol – 21

A �degola� dos inocentes
curiosamente não foi aquela que
havia sido inicialmente nomeada
pela FAP (as nomeadas eram
Ana Silva e Ana Afonso), num
jogo fácil de dirigir, também não
complicaram e fizeram um bom
trabalho.
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dade». A fragilidade defensiva
do adversário fez com que o
resultado final fosse dilatado
acabando nuns esclarecedores
36-19.

Juvenis: GCO 29 X Sassoeiros 13
A equipa de juvenis masculinos
do Ginásio Clube de Odivelas
partiu para a última jornada da
1ª fase do campeonato nacional
da 2ª Divisão ainda sem o apu-
ramento garantido. Pela frente
tinha a sua congénere do Sas-
soeiros. O jogo foi sempre
dominado pela equipa do GCO,
tendo chegado ao final da 1ª
parte a vencer com o resultado
fixado em 15-7.
Num encontro em que todos os
atletas tiveram a oportunidade
de jogar a equipa mostrou
alguma evolução no seu jogo,
tanto em termos defensivos
como no ataque, onde foi pos-
sível pôr em prática algumas
combinações treinadas, deno-
tando-se já que os jogadores
começam a assimilar o que a
equipa técnica pretende. Ape-

ANDEBOL 

GCO conquista duas vitórias
e leva goleada

nfantis: GCO 36 X Boa-
Hora FC 19 
A equipa de infantis do

Ginásio Clube de Odivelas de-
frontou o Boa-Hora para a 3ª jor-
nada do campeonato nacional.
O jogo ficou decidido desde
cedo pois os atletas do GCO
mostraram uma clara superiori-
dade técnica e táctica. No site
do clube o treinador da equipa
odivelense lamentou o facto
«De os regulamentos técnico
pedagógicos não imporem aos
técnicos a obrigação de defesas
abertas, permitindo que nesta
fase de iniciação à modalidade as
equipas possam defender em sis-
temas zonais, o que poderá ser
muito desmotivante para atletas
que se encontram a iniciar a
aprendizagem nesta modali-
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sar de continuar a revelar
alguma falta de experiência, a
equipa conseguiu anular o jogo
atacante da equipa do Sassoei-
ros, tendo desenvolvido vários
contra-ataques que levaram o
resultado a disparar para os 29-
13 finais.
Após esta última jornada, o GCO
ficou em 2º lugar do seu grupo,
tendo-se apurado para a fase
seguinte.

Nos três jogos realizados no pas-
sado fim-de-semana pelas suas
equipas de andebol o Ginásio
Clube de Odivelas conquistou duas
vitórias e acabou por levar uma
goleada na deslocação ao Passos
Manuel sofrendo 32 golos e mar-
cando apenas 12. 
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  Tiragem: 20000

  País: Portugal

  Period.: Ocasional

  Âmbito: Regional

  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 6,26 x 5,71 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 38390115 04-11-2011 | Desportivamente

ANDEBOL DO

GCO COM DUAS

VITÓRIAS E

UMA DERROTA
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RV Jornal   Tiragem: 2000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 21

  Cores: Cor

  Área: 21,51 x 15,82 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 38399430 04-11-2011
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Alcoa (O)   Tiragem: 4850

  País: Portugal

  Period.: Quinzenal

  Âmbito: Regional

  Pág: 13

  Cores: Cor

  Área: 9,88 x 10,26 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 38399023 03-11-2011

Página 15



A16

  Tiragem: 3700

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 20

  Cores: Preto e Branco

  Área: 22,36 x 8,35 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 38409423 03-11-2011

Página 16



A17

  Tiragem: 3000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 12

  Cores: Cor

  Área: 8,98 x 34,52 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 38352209 03-11-2011

ANDEBOL

Juniores Masculinos
Nacional da 2ª Divisão

Sanjoanense  33
Alavarium  26

Sanjoanense: Marco Sou-
sa, João Silva, Eduardo 
Carneiro, Fábio Gonçalves, 
Ricardo Pinho, Xavier Cos-
ta, Fábio Fernandes, Rui 
Martins, Pedro Sousa, Ri-
cardo Silva e Emanuel Silva. 
Treinador: Filipe Rosário.

Num jogo onde se de-
frontaram dois candidatos 
à passagem à segunda fase, 
os alvinegros levaram a me-
lhor devido a uma excelente 
ação defensiva e atacante. 
Foi um jogo controlado pela 
equipa alvinegra do início ao 
fim, vindo assim a conseguir 
a vitória por uma margem 
confortável.

Juvenis femininos
Campeonato Nacional

Sanjoanense  30
Alavarium  30

Sanjoanense: Ana Araújo, 
Eva Silva, Ana Horta, Patrí-
cia Silva, Francisca Duarte, 
Raquel Correia, Rita Silva, 
Carolina Silva, Maria Ma-
chado, Carla Oliveira, Ana 
Ribeiro, Rita Neves, Maria 
Tavares, Maria Leite.
Treinador: Hélder Vieira.

Num encontro entre 
duas sérias candidatas à 
passagem à fase seguinte, 
e que se esperava compli-
cado, a partida acabaria por 
terminar com um empate. 
Nos primeiros minutos, a 

Sanjoanense apresentou 
uma maior eficácia, tendo 
estado sempre na frente do 
marcador, mas com o pas-
sar do tempo, o Alavarium 
assumiu a liderança, che-
gando ao intervalo com uma 
vantagem de dois golos. No 
início da segunda parte a 
Sanjoanense correu atrás 
do prejuízo acabando por 
alcançar o empate a poucos 
minutos do final.

AGENDA

Seniores masculinos
Nacional 3ª Divisão
Sanjoanense-Afifense
Dia 5, às 17h00, 
Pavilhão das Travessas

Infantis masculinos
Campeonato Nacional
Sanjoanense-Feirense A
Dia 6, às 09h30, 
Pavilhão das Travessas

Infantis femininos
Campeonato Nacional
Sanjoanense-Alavarium
Dia 6, às 15h00, 
Pavilhão das Travessas

Juvenis masculinos
Nacional 2ª Divisão
Sanjoanense-Vacariça
Dia 6, às 17h00, 
Pavilhão Travessas

Juvenis femininos
Campeonato Nacional
Salreu-Sanjoanense
Dia 6, às 16h00, 
Pavilhão Salreu

Juniores masculinos
Nacional 2ª Divisão
Monte-Sanjoanense
Dia 6, às 15h00, 
Pavilhão Monte

Juvenis femininos

Juniores masculinos
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FESTAND BAMBIS – GRUPO SUL
1º FESTAND – ÉPOCA 2011/2012
O Pavilhão

Municipal de
Vouzela vai ser
palco no dia 6 de
Novembro (Do-
mingo) pelas 15
horas, do 1º
festand - época
2011/2012 da
Escolinha de Des-
porto / Andebol da
Associação Social
Cultural e Desportiva de São Miguel do
Mato, uma grande festa de andebol in-
fantil.

Destina-se ao escalão de bambis (cri-
anças dos 6 aos 9 anos) da Escolinha de
Andebol. Esta iniciativa tem como
objectivos divulgar o andebol no Conce-
lho, chamar jovens à modalidade e sensi-
bilizar para o benefício da prática regular
do desporto.

Para além dos jogos a realizar o pro-
grama contempla actividades físicas
lúdicas e pedagógicas, espera-se que nes-
ta festa do andebol infantil, participem
cerca de 60 crianças das escolinhas de
SÃO MIGUEL DO MATO, ABC NE-
LAS, ACRQ MELROS, CCRD SAN-
TIAGO DE BESTEIROS, APAESUL SP
SUL, ACOF e VILA CHASA.

A organização é da responsabilidade
da Associação Social Cultural e
Desportiva de S. Miguel do Mato, Asso-
ciação de Andebol de Viseu, com o apoio
da Câmara Municipal de Vouzela, Junta
de Freguesia de S. Miguel do Mato e Junta
de Freguesia de Figueiredo das Donas.

Aparece no pavilhão Municipal de
Vouzela, para veres a alegria do andebol.

No próximo dia 5 de Novembro 2011
(sábado), a Escolinha de Desporto/
Andebol de São Miguel do Mato irá visi-
tar a Escolinha de Santiago de Besteiros,
já a contar para a 1ª jornada do campeo-
nato regional de Minis.

Contamos com o apoio de todos prin-
cipalmente dos Pais/Encarregados de
Educação aos nossos jovens atletas.

S. Miguel
do Mato
Joaquim Fernandes
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  Tiragem: 6000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 22

  Cores: Preto e Branco

  Área: 15,37 x 22,70 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 38413287 02-11-2011

epois de ter
conquistado
a primeira
vitória da
época frente
ao Fafe, o
Xico
Andebol
sofreu a 

derrota mais pesada da época.
Diante do Benfica, na Luz, a
formação vimaranense perdeu
por 41-21.

O Benfica, desde logo,
justificou o favoritismo e tirou
partido da falta de argumentos
do Xico. Sempre a perder, os

pupilos de Nuno Santos, aos
cinco minutos, já perdiam por
5-1. Pouco mais restava a fazer
do que tentar evitar um resul-
tado muito desequilibrado, mas
a diferença era tal que o jogo
ficou resolvido na primeira
metade. Aí pesou o parcial de
12-3 a favor dos "encarnados".

Com uma vantagem
confortável, o Benfica abran-
dou o ritmo. No entanto, o 
Xico continuava sem conseguir
esboçar uma reacção, pelo que
a diferença no marcador man-
teve-se. O Xico soma 13 pontos,
tantos como o ISMAI e o Fafe,

pelo que a luta pela
manutenção continua muito
animada. Na próxima jornada,
os vimarenenses recebem outra
equipa de topo, desta feita o
ABC de Braga.

{ENTRA E SAI}
Viktor Tchikoulaev

realizou apenas dois jogos ao
serviço do Xico Andebol. O
antigo internacional português
rumou a Espanha para treinar
o Mecalia Atlético Novas. \

texto // Alberto José Teixeira
albertojteixeira@expressodoave.com

D

Goleado na Luz

{XICO ANDEBOL VOLTA 
A PERDER}
depois de ter vencido o seu primeiro jogo, a equipa de nuno santos
sucumbiu ao poderio do benfica e perdeu por 20 golos de diferença...
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A20

  Tiragem: 4400

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 17

  Cores: Cor

  Área: 13,04 x 7,99 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 38390835 02-11-2011

Casa do Povo da Vacariça

Minis Masculinos

No domingo, 23 de outubro, a equipa de Minis masculinos da Casa do Povo da Vacariça deslocou-se
a Salreu para mais um jogo amigável frente à equipa local. Depois de terem conquistado dois
primeiros lugares no torneio do CAIC – Colégio da Imaculada Conceição, em Cernache – (um no

escalão de Bambis e outro no escalão de Minis), a equipa da Vacariça entrou em campo confiante e
motivada. Depois de um pequeno desacerto inicial, especialmente no sector defensivo, a equipa da Vacariça
ganhou a tranquilidade que precisava, acertou as marcações e conseguiu chegar ao intervalo empatada a 5. Com
um inicio de segunda parte muito concentrado, passou para a frente do jogo, tendo estado a vencer 5 – 10.

Algumas alterações no aspecto defensivo e com o acumular do cansaço permitiram que a equipa local
recuperasse da desvantagem, mas não o suficiente para evitar a derrota. 11 – 12 foi o resultado final. De
destacar, ainda, a chamada ao escalão superior (Infantis Masculinos) dos atletas Gonçalo Melo e Diogo
Cabral, tendo participado na esmagadora vitória frente ao Ílhavo AC (70 – 1 foi o resultado final)

Representaram a Vacariça: Bruno Marques, Sandro Robalo, Ricardo Simões, Miguel Fernandes,
Miguel Parreira, Rafael Mateus, Gil Ferreira, João José Marques e André Capela. Treinador: Rui Baltazar.

ANDEBOL
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A21

  Tiragem: 4900

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: II

  Cores: Cor

  Área: 13,28 x 10,12 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 38295208 28-10-2011 | Desportivo

Andebol

Pavilhão de Alcochete

VULCANENSE, 28 – CDTN “O.A.A”, 29

CDTN – Guilherme; Telmo; André Lean
dro; André Alves; Pedro Arnaut; Estevão; Dio-
go Costa; Diogo Duarte; Ricardo Correia; José 
Santos; Miguel Matos; José Silva; João Gar-
cia.

 Responsável técnico: Prof. João Gon-
çalves.

 Dirigentes:
Artur Vieira e Paulo Costa
 

Jogo impróprio para cardíacos, 
com vitória certa

 
Entrando no jogo com muita determina-

ção e concentração, a equipa torrejana conse-
guiu nos primeiros minutos vincar a sua supre-
macia com uma vantagem de 4 golos.

Campeonato Nacional da 2ª Divisão (Iniciados)
Passado este tempo e fruto do seu en-

tusiasmo e alguma inexperiência, a equipa 
deixou de actuar concentrada levando a que a 
equipa adversária equilibrasse o jogo.

Após algumas correcções operadas pelo 
seu técnico, a equipa concentrou-se e acabou 
por conseguir uma difícil vitória que se acei-
ta, pois ao longo dos 60 minutos, foi a melhor 
equipa.

Arbitragem em plano aceitável.

*** ***

Cartaz Desportivo
Campeonato Nacional da 2ª Divisão

(Iniciados)
 29/10/11 – Pavilhão “Artur Gonçalves” 

(18h30)

CDTN “O.A.A.” – Andebol C. Sines
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  Tiragem: 6000
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