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A1

  Tiragem: 13109

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 39

  Cores: Cor

  Área: 5,02 x 2,31 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 33054298 07-12-2010
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A2

  Tiragem: 13109

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 40

  Cores: Cor

  Área: 21,72 x 7,65 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 33054328 07-12-2010
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A3

  Tiragem: 47217

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 37

  Cores: Cor

  Área: 14,22 x 5,71 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 33053853 07-12-2010
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A4

  Tiragem: 20000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 18

  Cores: Preto e Branco

  Área: 4,86 x 11,09 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 33054078 07-12-2010
ANDEBOL              

«Oitavos» 
jogam-se amanhã
Os jogos dos oitavos de 
final da Taça de Portugal 
disputam-se amanhã. Pro-
grama: 15h00, Pav. Águas 
Santas - A. A. Águas Santas 
vs A.M.Madeira And.Sad; 
15h00, Pav. Acácio Rosa - 
CF Belenenses vs AC Fafe; 
17h00, Pav. Flávio Sá Leite 
- ABC Braga And. Sad vs CS 
Marítimo Madeira; 17h00, 
Pav. Dragão Caixa - FC 
Porto vs Liberty S. Bernardo; 
18h00, Pav. Mun. Padrão Lé-
gua - A. AC. S. Mamede vs 
Sporting CP; 19h00, Pav. Luz 
2 - SL Benfica vs C.D. Xico 
Andebol; 19h00, Pav. Mun. 
Maia - ADA Maia/Ismai 
vs M.B./Colégio 7 Fontes; 
21h00, Pav. Desp. Horta - SP. 
C. Horta vs AC Sismaria.                                  
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A5

  Tiragem: 106414

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 31

  Cores: Cor

  Área: 5,31 x 8,44 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 33053629 07-12-2010
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A6

  Tiragem: 106414

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 29

  Cores: Preto e Branco

  Área: 5,02 x 5,22 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 33053349 07-12-2010
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A7

  Tiragem: 106414

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 37

  Cores: Cor

  Área: 10,56 x 9,88 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 33053757 07-12-2010
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A8

  Tiragem: 106414

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 32

  Cores: Cor

  Área: 15,87 x 7,65 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 33053214 07-12-2010
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A9

  Tiragem: 106414

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 31

  Cores: Cor

  Área: 21,19 x 6,31 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 33053536 07-12-2010
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A10

Correio do Minho   Tiragem: 8000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 28

  Cores: Preto e Branco

  Área: 4,95 x 4,85 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 33040139 06-12-2010
ANDEBOL FEMININO FORA DO
ACESSO AO MUNDIAL 2011
Portugal despediu-se ontem da fase de
qualificação para o “play-off” de acesso
ao Campeonato do Mundo de Andebol
feminino de 2011 com um empate fren-
te à Finlândia (25-25). Afastado desde
sábado, após ter averbado a segunda
das duas derrotas, Portugal cumpriu
calendário com um empate a 25-25
frente às finlandesas.
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Diário de Notícias da Madeira   Tiragem: 14136

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 45

  Cores: Preto e Branco

  Área: 10,68 x 23,38 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 33043768 06-12-2010
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Diário de Notícias da Madeira   Tiragem: 14136

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 45

  Cores: Preto e Branco

  Área: 4,95 x 8,28 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 33043772 06-12-2010
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A13

Diário do Minho   Tiragem: 9000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 34

  Cores: Cor

  Área: 8,21 x 4,97 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 33038462 06-12-2010
Andebol
Benfica vence na Madeira
e recupera 3.ª posição

O Benfica venceu ontem no pavilhão do Madeira SAD 

por 26-25, em encontro que encerrou a 14.ª jornada do 

campeonato de andebol da primeira divisão, e recupe-

rou o terceiro lugar, com 34 pontos, menos dois que o 

ABC que é segundo. O líder é o FC Porto, com 38.
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A14

Jornal da Madeira   Tiragem: 6500

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 22

  Cores: Cor

  Área: 28,67 x 36,63 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 33037487 06-12-2010

Paulo Fidalgo
considera injusto

Paulo Fidalgo (técnico da SAD):
«Foi num jogo com duas partes
distinta, a minha equipa esteve
muito bem na primeira parte. Na
segunda parte há uma exclusão
que não deveria ter acontecido,
e aí o Benfica aproveitou. Para o
jogo ter alguma justiça o empate
seria o mais correcto».”

Matts Olsen
gostou
do que viu

Espectador atento no Pavilhão
do Marítimo foi o selecciona-
dor nacional Matts Olsen, que
se encontra na Região acom-
panhando a fase de qualifica-
ção ao play-off de acesso ao
Mundial, da selecção feminina.
Ao JM referiu que «este jogo
entre o Madeira SAD e o Ben-
fica foi muito intenso, com um
bom nível de andebol, o resul-
tado andou sempre muito perto
e ganhou o Benfica como po-
deria ter ganho o Madeira
SAD».

jogo foi equilibrado com os golos a se
repartir nas duas balizas e com o mar-
cador a registar a igualdade até aos 10
minutos.

Depois veio o melhor período da
equipa de Paulo Fidalgo que passou a
defender melhor, criando algumas difi-
culdades ao ataque do adversário, os
insulares também melhores no ataque
organizado, conseguiram passar para a
frente do marcador, controlando favo-
ravelmente uma vantagem de três bolas
que lhe permitiu ir para o intervalo a
vencer por 14-11.

Na segunda metade entrou melhor o
Benfica e praticamente em dez minutos
anulou a vantagem dos insulares. O mar-
cador registou sucessivas igualdades até
ao minuto dezassete altura em que os
encarnados passam para a frente, apro-
veitando da melhor forma alguns erros
cometidos pelos madeirenses que não
conseguiam também finalizar com êxito,
já na parte final o Madeira SAD ainda
reagiu e ainda igualou a 25 bolas, mas
uma nova falha no ataque permitiu que
o adversário chegasse novamente à van-
tagem que acabaria por ditar a vitória.

A equipa de Paulo Fidalgo apenas se
pode queixar de si própria pelo facto
de não ter saído ontem do jogo com a
vitória uma vez que em alturas cruciais
do jogo cometeu erros que penaliza-
ram a equipa.

No final vitória do Benfica pela dife-
rença mínima num jogo onde a divisão
de pontos seria o resultado mais justo
por aquilo que os dois conjuntos fize-
ram em campo.

O campeonato prossegue no pró-
ximo fim-de-semana , madeirense a ter
uma deslocação tranquila a casa do Ma-
ria Balaio jogo este referente à décima
quinta jornada.1

Carlos Jorge

Madeirenses estiveram em bom plano mas acabaram por perder com so “encarnados”

Em jogo referente à décima quarta
jornada do nacional de andebol, e
onde em caso de vitória o Madeira SAD
ultrapassava o Benfica na tabela classifi-
cação, assim não aconteceu e a sorte
acabou por beneficiar a turma encar-
nada que saiu de Santo António com
uma preciosa vitória e pela diferença
mínima.

Tratou-se de um jogo com duas partes
distintas e onde o atleta do Madeira
SAD José Coelho não merecia este re-
sultado uma vez que foi o melhor ele-
mento em campo contribuindo com 14
golos da sua conta pessoal.

Na primeira parte e inicialmente o

Após a derrota de
ontem, na pró-
xima quarta feira
há lugar aos oita-
vos de final da
Taça de Portugal.
A equipa do Ma-
deira SAD des-
loca-se até ao
Norte do país,
para defrontar o
Águas Santas.

OMadeira SAD perdeu ontem em Santo António frente ao Benfica por 26-25, um re-
sultado que acaba por penalizar em demasia a formação insularque, por aquilo que
conseguiu fazer ao longo de todo o jogo, merecia sair pelomenso com o empate.

Madeira SAD derrotada
na recepção ao Benfica

7 ANDEBOL - LIGA MASCULINA TEVE JOGO NO PAVILHÃO DO MARÍTIMO

José António Silva
acha que foi correcto

José António Silva (técnico do Benfica).
«Foi um bom espectáculo equilibrado,
e com um vencedor justo. Estivemos
bem, mas por vezes oscilamos jogos
tão bons com jogos menos bons e que
nos têm custados pontos. O Benfica é
muito forte, e num clube como o Ben-
fica o objectivo é vencer todas as pro-
vas em que participamos».

DU
AR

TE
GO

M
ES

Paulo Fidalgo

João Ferreirinho
Ricardo Candeias
Pedro Peneda
David Tavares (4)
David Pinto
João Lopes (2)
Georgy Zaikin (4)
Cláudio Pedroso (5)
Pedro Pinheiro
Nuno Roque (3)
João Pinto
Carlos Carneiro (7)
António Areia
Milan Vucicevic (1)

Resultado ao intervalo: 14-11

Treinadores

Madeira SAD

José António Silva

25 Benfica
Telmo Ferreira
Luís Carvalho
Gustavo Castro (1)
Leandro Nunes (1)
Albano Lopes (1)
Mário Costa
João Mendes (3)
Daniel Santos (2)
José Azevedo
Nuno Silva (2)
Luís Marques
João Ferraz (1)
José Coelho (14)
Mauro Aveiro

26
Pavilhão doCSMarítimo
Árbitro: BrunoRodrigues e Carlos Capela
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Correio do Minho   Tiragem: 8000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 26

  Cores: Preto e Branco

  Área: 4,69 x 8,84 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 33042615 04-12-2010

Xico 
recebe 
FC Porto

A 14.ª jornada do campeonato
nacional de andebol, além do
ABC - Belenenses, contempla
ainda o duelo entre Xico
Andebol e FC Porto, a realizar
em Guimarães, pelas 18 horas.
A formação do MB/Colégio
Sete Fontes joga com o Sp. das
Hortas, pelas 21 horas.
Para hoje estão ainda
agendados os jogos:
Sporting - S. Mamede
S. Bernardo -  Ág. Santas
Madeira SAD - Benfica
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A16

Região de Leiria   Tiragem: 15000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 25

  Cores: Cor

  Área: 9,25 x 12,38 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 33041673 03-12-2010
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Região de Leiria   Tiragem: 15000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 26

  Cores: Cor

  Área: 9,52 x 8,84 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 33041695 03-12-2010
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A18

Reconquista   Tiragem: 13000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 35

  Cores: Cor

  Área: 17,65 x 26,58 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 33029433 02-12-2010

Êxodo de jogadores e menos apoios apoquentam andebol masculino

Albicastrense não desiste 
de lutar contra a crise

O emblema do 
andebol procura 
resistir a difi culda-
des de vária ordem 
e a fazer das tripas 
coração para man-
ter viva a chama 
da modalidade em 
Castelo Branco.

Jonatas Valente, um dos 
jogadores da “velha 
guarda” da Associação 

Desportiva Albicastrense, 
traçou no último sábado, 
após a segunda vitória da 
sua equipa no campeonato 
da 3º divisão de andebol, um 
cenário eloquente do actual 
momento do emblema azul. 
O central da ADA considera 
que o clube está a procurar 
resistir à conjuntura de crise, 
não só ao nível das difi culda-
des fi nanceira como do êxodo 

de jogadores.
A Albicastrense foi obri-

gada a inverter a sua política 
desportiva, recorrendo à pra-
ta da casa para manter viva a 
chama do andebol masculino 
em Castelo Branco. “Estamos 
perante uma conjuntura dife-
rente. A direcção desdobra-se 
em esforços para assegurar 
apoios, mas eles são cada 
vez mais escassos. O que vale 
ainda é o subsídio que a Câ-
mara atribui à representação 
desportiva”. 

Isolada no interior do 
País, a ADA concorre com 
armas inferiores face aos seus 
parceiros de competição. 
“Ninguém vem para aqui 
jogar por amor à camisola. 
Se queremos atletas de fora 
temos de lhes pagar. E depois 
passa-se isto: os atletas de cá 
vão estudar ou trabalhar para 
fora e os de fora para virem 
têm de receber”, caracteriza 
o jogador. 

Enquanto as outras equi-
pas estão geograficamente 

próximas umas das outras, 
a ADA todos os quinze dias 
faz-se à estrada para percor-
rer algumas centenas de qui-
lómetros. “Eles vêm cá uma 
vez e nós andamos sempre 
em viagem. É o combustível, 
são as portagens… obvia-
mente que isso sobrecarrega 
o orçamento”.

O futuro está em risco? 
“Evidentemente que sim. O 
desporto, por depender de 
apoios, ressente-se mais do 
actual cenário de crise eco-
nómica. O apoio da Câmara 
é decisivo, mas com os cortes 
que a administração pública 
está a sofrer, não sei como 
será”. Perante a fragilidade 
da estrutura, Jonatas confessa 
que “o futuro prevê-se com-
plicado”.

Para animar as tropas o 
triunfo de sábado passado so-
bre o Batalha (29-27) consti-
tui “um tónico”, na sequência 
da primeira vitória na semana 
anterior, em Tondela. Mesmo 
com o desinvestimento que a 

direcção da ADA foi obriga-
da a operar, Jonatas Valente 
entende que a equipa tem po-
tencial sufi ciente para garan-
tir a permanência. Não hou-
vesse tantas condicionantes 
e “não vejo no campeonato 
mais que uma equipa acima 
da nossa”. O atleta reporta-se 
às difi culdades “logísticas” 
que têm impossibilitado, 
nomeadamente nas partida 
fora, contar com todos os ele-
mentos: “o pessoal não pode 
comparecer aos treinos. Uns 
são professores, outros estu-
dantes. Está muita gente fora, 
mesmo sendo de cá. Não é 
fácil gerir esta situação. Com 
estas duas vitórias, pode ser 
que quem está fora consiga 
fazer um esforço suplementar 
e vir jogar mais vezes”.

A paixão do andebol é 
que não se apaga em Jonatas: 
“cá estou mais um ano. Gosto 
disto e não estou a pensar 
deixar de jogar”, disse.

Artur Jorge
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Diário de Notícias da Madeira   Tiragem: 14136

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 41

  Cores: Preto e Branco

  Área: 5,07 x 14,85 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 33041538 01-12-2010
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A20

Nova Guarda   Tiragem: 5100

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 21

  Cores: Preto e Branco

  Área: 5,80 x 14,46 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 33029369 01-12-2010
Acção de formação em

andebol

Seleccionador
Nacional
presente

O Instituto Politécnico da
Guarda (IPG), através do Gabine-
te de Formação, Cultura e Des-
porto, em parceria com a Federa-
ção de Andebol de Portugal, Asso-
ciação de Andebol da Guarda, a
UTC de Desporto e Expressões e
a Associação Académica da Guar-
da, vai promover  uma acção de
formação de andebol denominada
“O contra-ataque - uma forma de
organização”. A iniciativa irá de-
correr no próximo dia 14 de De-
zembro, no auditório dos serviços
centrais do IPG. A prelecção cabe
a Rolando Freitas, Seleccionador
Nacional de Andebol de Juniores.
Os interessados poderão obter
mais informações através do Ga-
binete de Formação Cultura e
Desporto do IPG.
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Audiência   Tiragem: 15000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 13

  Cores: Preto e Branco

  Área: 15,75 x 5,00 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 33033513 30-11-2010
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Correio da Feira   Tiragem: 5000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 18

  Cores: Preto e Branco

  Área: 12,36 x 20,26 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 33030104 29-11-2010

ANDEBOLANDEBOLANDEBOLANDEBOLANDEBOL PARA O CAMPEONATO

CDC S. Paio Oleiros
e Feirense vencem
Oleirenses venceram
e mantêm-se na
sexta posição da
2.ª Divisão Nacional.

O CDC S. Paio de Oleiros regres-
sou às vitórias na 2.ª Divisão Nacio-
nal, frente ao Alavarium. No primei-
ro tempo, os oleirenses comanda-
ram a marcha do marcador e che-
garam ao descanso com uma van-
tagem de seis golos. Na 2.ª parte,
o Alavarium puxou dos “galões” e
foi recuperando no marcador, con-
seguindo mesmo o empate a 22
segundos do fim. Com o tempo a
esgotar-se e a emoção a tomar con-
ta do Pavilhão a vitória do Oleiros é
confirmada a sete segundos do api-
to final, através da conversão de um
livre de 7 metros.  Com esta vitória
o CDC S. Paio de Oleiros mantém
6.º lugar na tabela.

Já o Feirense, no jogo de recu-
peração da 5.ª jornada do nacional
da 3.ª divisão de andebol, rubricou
uma grande exibição. Frente ao
agora líder Ílhavo AC, os ‘azuis e
brancos’ deram muito boa conta de
si e empataram a 20 golos, frente
a um candidato à subida.

Camadas jovens Feirense
No escalão de Juvenis, o jogo

de Canelas foi complicado, com os

anfitriões mais fortes a imporem
uma vitória folgada por dez golos
diferença (32-22).

Já na 1.ª Divisão Nacional de
Iniciados, tudo levava a crer que a
formação orientada por Manuel
Gregório iria arrancar uma vitória
na casa do adversário mas foi ao
contrário. A formação do Xico es-
teve sempre a controlar a partida
valendo-se do seu jogo defensivo
e do seu contra ataque para mar-
car golos aos fogaceiros. A equipa
feirense orientada da bancada pelo
seu tutor, foi respondendo mas
demonstrou muitas limitações para
alcançar os da casa. Com poucas
substituições no jogo, os azuis e
brancos foram sucumbindo ao
jogo vimaranense e perderam no
final por 30-25. Já na 2.ª Divisão
do mesmo escalão, os ‘blues’ der-
rotaram o Águeda por 21-16. A
vitória foi justa para os azuis e bran-
cos, cujos andebolistas evidencia-
ram grande qualidade.

Quanto aos Infantis, a uma
jornada do fim da primeira fase do
nacional, João Silva e seus pupilos
já garantiram o primeiro lugar do
grupo e a passagem à fase seguin-
te ao vencerem o CDC S. Paio de
Oleiros por 27-11.

Por fim, em Minis, o Feirense
venceu um encontro amigável nos
Carvalhos, uma partida de prepra-
ção para o campeonato oficial.
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  País: Portugal
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  Área: 21,72 x 8,10 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 33043865 29-11-2010
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calendário desportivo

andebol

CAMPEONATO NACIONAL II DIVISÃO 
- SENIORES/MASCULINOS (P0-02)

Fase Apuramento - Zona Norte 
- 10ª jornada (hoje, 21h): S. Paio 
de Oleiros (6º, 15pts)-ALAVA-
RIUM (10º, 12).

basquetebol

VIII CAMPEONATO NACIONAL CNB1
Fase Zonal - Norte - 6ª jorna-

da (hoje): S.C. Conimbricense (5º, 
7pts)-ACR Vale de Cambra (10º, 
6) (15h); Oliveirense (3º, 8)-Inf. 
Montemor (7º, 7) (15h); Vasco da 
Gama (4º, 8)-AD Sanjoanense (8º, 
6) (21h).

VIII CAMPEONATO NACIONAL CNB2
Fase Zonal - Centro/Norte - 6ª 

jornada (hoje, 18h15): Brandoen-
se (9º, 6pts)-Académico (3º, 8).

futebol

LIGA ORANGINA
9ª jornada (amanhã): Olivei-

rense (9º, 10pts)-Santa Clara (7º, 
11) (15h); Penafiel (3º, 14)-Arouca 
(4º, 13) (16h).

CAMPEONATO NACIONAL DA II DI-
VISÃO

Zona Centro - 9ª jornada (ama-
nhã, 15h): Pampilhosa (12º, 8pts)-
FC Cesarense (15º, 6).

CAMPEONATO NACIONAL DA III DI-
VISÃO

Série C - 9ª jornada (amanhã, 
15h): Aguiar da Beira (10º, 8pts)-
Lusitânia Lourosa (6º, 10); Alpen-
dorada (12º, 6)-Bustelo (2º, 16); 
Penalva (9º, 8)-São João Ver (1º, 
18); Fiães (5º, 10)-Avanca (4º, 12).

JUNIORES A
I Divisão Nacional - Zona Nor-

te - 13ª jornada (hoje, 15h): Fei-
rense (6º, 16)-Moreirense (12º, 4).

II Divisão Nacional - Série B 
- 12ª jornada (hoje, 15h): Sanjoa-
nense (2º, 25pts)-Tourizense (9º, 
10); Oliveirense (6º, 19)-O. Bairro 
(8º, 10).

JUNIORES B
I Divisão NAcional - 15ª jorna-

da - Série B (amanhã, 11h): Padro-
ense (3º, 29pts)-Feirense (2º, 32); 
Vigor Mocidade (9º, 11)-Olivei-
rense (8º, 15).

JUNIORES C
I Divisão Nacional - 14ª jorna-

da - Série B (amanhã, 11h): San-
joanense (6º, 19pts)-Feirense (7º, 
15); Série C (amanhã, 11h): Oli-
veirense (1º, 36)-Tourizense (10º, 
11).

DISTRITAIS (SENIORES)
I Divisão - 12ª jornada (ama-

nhã, 15h): Estarreja (4º, 24pts)-
São Roque (10º, 15); Carregosense 
(3º, 24)-Valecambrense (2º, 26); 
U. Lamas (11º, 12)-Milheiroen-
se (13º, 10); Pessegueirense (18º, 
4)-Paivense (12º, 11); Paços de 
Brandão (7º, 20)-Oiã (15º, 9); Fer-
mentelos (17º, 8)-Sanjoanense (1º, 
26); Cucujães (14º, 10)-Mealhada 
(8º, 16).

II Divisão - 11ª jornada - Série 
A (amanhã, 15h): Rio Meão (2º, 
24pts)-Canedo (3º, 19); Mosteirô 
FC (18º, 1)-Lobão (7º, 15); Cal-
das S. Jorge (13º, 11)-S.V. Pereira 
(5º, 18); Soutense (16º, 7)-ACRD 
Mosteirô (9º, 14); S. Martinho 
(14º, 9)-Cortegaça (4º, 18); Amig. 
Visconde (6º, 15)-Romariz (15º, 
8); Sanguedo (11º, 13)-Alvarenga 
(12º, 13); Real Nogueirense (10º, 
14)-Macieirense (1º, 27); Manso-
res (8º, 14)-Macieira de Cambra 

futsal

CAMPEONATO NACIONAL DA II DI-
VISÂO

Série A - 7ª jornada (amanhã, 
18h): Lamas Futsal (11º, 6pts)-
Boavista (13º, 6).

CAMPEONATO NACIONAL DA III DI-
VISÂO

Série B - 7ª jornada (amanhã): 
Ossela (9º, 6pts)-Futsal Azeméis 
(4º, 13) (17h); ACR Vale de Cam-
bra (3º, 14)-Tabuaço (2º, 15) (18h).

I DIVISÃO DISTRITAL
7ª Jornada (hoje): AC. Cambra 

(14º, 3pts)-Juventude Fiães (4º, 13) 

hóquei em patins

CAMPEONATO NACIONAL DA I DIVI-
SÃO

9ª Jornada (hoje): Valongo 
(10º, 8pts)-HC Cambra (16º, 2) 
(18h30); Oliveirense (1º, 22)-Por-
to Santo (6º, 13) (18h).

CAMPEONATO NACIONAL DA II DI-
VISÃO)

Zona Norte - 9ª jornada (hoje): 
Sanjoanense (3º, 17pts)-Marítimo 
(1º, 22) (18h); Ac. Feira (6º, 15)-
São Roque (15º, 5) (18h); Esco-
la Livre (5º, 15)-Penafiel (16º, 1) 
(18h).

CAMPEONATO NACIONAL DA III DI-
VISÂO

Zona Norte - 8ª jornada (hoje, 
17h): Cucujães (5º, 10pts)-Taipen-
se (6º, 10).

voleibol

CAMPEONATO NACIONAL DE SENIO-
RES MASCULINOS

Divisão A2 - Fase Regular - 10ª 
jornada (hoje, 17h): CF Aliança 
(6º, 13pts)-Clube Desportivo Fi-
ães (12º, 5).

(17º, 5). Série B (amanhã, 15h): 
NEGE (6º, 15)-Pinheirense (5º, 
16); ADRC Palmaz (17º, 2)-Oli-
veirinha (9º, 13).

FUTEBOL FEMININO
Campeonato de Promoção - Sé-

rie C - 6ª jornada (amanhã, 15h): 
Feirense (1º, 13)-Eirolense (5º, 3); 
Cortegaça (6º, 0)-Milheiroense 
(2º, 12).

(18h); Bairros (10º, 7)-Dínamo 
Sanjoanense (13º, 4) (18h); CFCP 
Lourosa (2º, 15)-Ac. Feira (8º, 9) 
(21h30); Fundo de Vila (3º, 15)-
FCC Lourosa (6º, 11) (17h); S.J. 
Ver (1º, 16)-Barrô (9º, 9) (17h30); 
Beira Mar (5º, 11)-Urrô (7º, 10) 
(19h). 

II DIVISÃO DISTRITAL
7ª jornada (hoje): Esgueira (7º, 

8pts)-Azagães (6º, 9) (17); C. Al-
bergaria (16º, 3)-Lobão (10º, 8) 
(18h45); Ac. Arouca (14º, 6)-Lou-
rizela (12º, 7) (19h); ISPAB (1º, 
15)-Beira Ria (8º, 8) (18h).

CAMPEONATO DISTRITAL FEMININO
10ª jornada (hoje): Gião (6º, 

12pts)-Lusitânia Lourosa (9º, 
11) (21h); Novasemente (5º, 16)-
SJ Ver (14º, 3) (18h); Ossela (2º, 
22)-Villa Cesari (3º, 18) (21h); Sa-
avedra Guedes (7º, 12)-Vilamaio-
rense (1º, 23) (20h30); Veiros (4º, 
17)-S. Pedro Castelões (10º, 11) 
(21h); ADREP (13º, 4)-PARC (8º, 
11) (21h).
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Torneio de Minis em andebol 

Vitória alvinegra  
Hélder Costa

geral@edvsemanario.pt

Nos Pavilhões Gimnodespor-
tivos da Escola EB 2/3 Fernando 
Pessoa e da Escola Secundária em 
Santa Maria da Feira assistiu-se no 
passado fim-de-semana a momen-
tos de grande emotividade e espec-
táculo no decorrer do 1º Torneio 
de Outono de Minis em andebol 
organizado pelo CD Feirense.

A equipa da AD Sanjoanense 
foi a vencedora somando por vi-
tórias todos os jogos realizados. 
Os alvinegros venceram os 4 jogos 
disputados sem dificuldade de-
monstrando a sua superioridade 
em relação às restantes equipas. O 
clube organizador, Feirense, termi-
nou no último lugar do pódio com 
2 vitórias e 2 derrotas, enquanto 
que o CDC S. Paio de Oleiros foi 
5º.

Resultados: Penafiel-S. Ber-
nardo (12-14); AD Sanjoanense-
CDC S. Paio de Oleiros (31-2); AD 
Sanjoanense-S. Bernardo (22-9); 
CDC S. Paio de Oleiros-Penafiel 
(14-20); Penafiel-Feirense (9-12); 
S. Bernardo-CDC S. Paio de Olei-
ros (21-7); AD Sanjoanense-Fei-
rense (21-4); Feirense-S. Bernardo 
(16-18); Penafiel-AD Sanjoanense 
(4-24); CDC S. Paio de Oleiros-
Feirense (6-19).

Página 25



A26

Gaiense (O)   Tiragem: 10000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 15

  Cores: Preto e Branco

  Área: 5,31 x 4,12 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 33014667 27-11-2010

As Minis do S. Félix da Marinha ba-
teram, por 29-6, o Almeida Garrett.
As Iniciadas perderam com a San-
joanense por 32-20 e recebem
amanhã o Alpendurada. Já as Infan-
tis venceram o Alpendurada por
19-15. Por sua vez, as Juvenis deslo-
cam-se hoje a Amarante.

ANDEBOL
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Gaiense (O)   Tiragem: 10000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 15

  Cores: Preto e Branco

  Área: 4,64 x 21,43 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 33014661 27-11-2010

O Colégio Gaia e a Juvelis já
conhecem as suas adver-
sárias nos oitavos-de-final da
Taça Challenge de Andebol
feminino. O sorteio realizou-
-se na passada terça-feira,
em Viena, e ditou que a
equipa gaiense vai defrontar
o Handbal Academie, da
Holanda, enquanto a Juvelis
vai jogar contra o Muratpasa
Belediyesi SK, da Turquia,
nos oitavos-de-final da  Chal-
lange.
Tanto o Colégio de Gaia, que
entra directamente nesta
fase da prova, como a Ju-
velis, que já ultrapassou duas
fases, vão cumprir o primeiro
jogo na condição de visi-
tantes, a 5 ou 6 de Fevereiro
de 2011.
O jogo da segunda mão, que
está dependente do acordo
entre os clubes, está previsto
para decorrer a 12 ou 13 de
Fevereiro de 2011.
A participar desde 89/90 nas
competições europeias,
quase sem qualquer inter-
rupção, fruto das constantes
boas classificações nos qua-
tro primeiros lugares do
Campeonato Nacional da 1ª
Divisão, o Colégio de Gaia
viu agora o sorteio indicar-lhe
um adversário da Holanda,
país que não fazia parte da
lista (16) de países de que já
tinha defrontado equipas eu-
ropeias. 

ANDEBOL

Colégio de Gaia
já conhece 
adversário
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Andebol sadino
recebe troféu 
de campeão

A EQUIPA sénior de andebol 
do Vitória recebe, esta tarde, às 17 
horas, no Pavilhão Antoine Velge, 
o troféu relativo à conquista do 
título nacional da III Divisão alcan-
çado na pretérita temporada.

A cerimónia antecede o 
encontro entre o Vitória e o Marí-
timo, referente à 1.ª ronda da 2.ª 
volta do Nacional da II Divisão, e 
deverá contra com a presença de 
Henrique Torrinha, presidente da 
Federação Portuguesa de Andebol.
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>> ANDEBOL FEMININO
> NACIONAL DA I DIVISÃO
Prosseguiu o Campeonato Nacional da I Divisão, 

em seniores femininos, tendo equipa da Juventude 
de Mar realizado mais um jogo, folgando na última 
jornada, conquistado mais três preciosos pontos, ao 
sair vencedora em Leça. Em consequência da soma 
destes pontos, a formação esposendense tem agora 
31 pontos, estando posicionada em 4º lugar, ex-
aequo com o Maiastars, estando a sete pontos do 
1º classificado, o Colégio de Gaia, e a dois pontos 
dos 2º e 3º classificados, o Alavarium e o Académi-
co,  mas com menos um jogo do que as restantes 
equipas.

CA Leça, 22 – Juv. Mar, 34
- Próxima jornada (8/12)
Colégio de Gaia – Juv. Mar

> CAMADAS JOVENS: CAMPEONATO NACIONAL 
DE INICIADAS FEMININAS

Juv. Mar, 31  – Valongo Vouga, 29
Juv. Mar, 23 - Colégio Gaia, 15
- Próxima Jornada
Chaves – Juv. Mar
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  Period.: Bimensal
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  Cores: Preto e Branco

  Área: 27,89 x 29,32 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 33022878 26-11-2010

Com várias equipas 
de formação, (presen-
temente só não tem 
juniores) as Seniores 
são as que, actualmen-
te, dão cartas no Cam-
peonato Nacional da I 
Divisão. Para além de 
ocuparem o 5° lugar 
da classificação geral, 
com doze jogos realiza-
dos, em treze jornadas 
já disputadas, apenas 
foram derrotadas pelo 
Salgueiros 08, na 10.ª 
jornada, e é a única 
equipa que, com um 
empate, impôs ao lí-
der, o Colégio de Gaia, 
a perda de pontos.

Segundo o treinador 
Paulo Martins, o facto 
de a equipa sénior ser 
constituída por atletas 
formadas no clube “é 
mesmo um feito his-
tórico” para o clube da 
beira-mar, recordando, 
ao mesmo tempo, um 
outro feito não me-
nos importante que é 
o facto de as mais de 
cem atletas do clube 
pertencerem ao con-
celho de Esposende. É 
aqui que reside a razão 
de ser do clube, em 
termos de assegurar a 
modalidade que iniciou 
há treze anos: ser-
vir a população juve-
nil, através da prática 
desportiva, na modali-
dade de andebol.

Para Paulo Martins, 
este é “um feito de se 

lhe tirar o chapéu, e a 
demonstração de que 
uma equipa, para fazer 
figura ao nível dos me-
lhores, não necessita 
de recorrer a jogado-
res “extra”. O que pre-
cisa é de trabalhar com 
dedicação e empenho, 
seriedade e capacidade 

de sacrifício”, salientou 
o técnico que, ao longo 
de onze anos, se dedi-
ca à modalidade como 
treinador, constando, 
do seu currículo, vá-
rios títulos nacionais, 
nas diferentes catego-
rias, com excepção do 
da equipa Sénior. “Esta 
é a prova da grande 

qualidade de trabalho 
que se faz na formação 
no Centro Social de 
Mar. E não me venham 
com cantigas, quanto 
à formação”, adianta, 
em tom crítico o téc-
nico, relativamente ao 
que se faz no concelho 
noutras modalidades.

Segundo Paulo Mar-
tins, as metas para 
este ano em termos 
de colectivo são cla-
ras. No campeonato e 
em termos classifica-
tivos, “queremos fa-
zer melhor do que na 
época anterior”. E lem-
bra que, na tempora-
da passada, a equipa 

classificou-se no oita-
vo lugar, o que, “pe-
rante as circunstâncias 
e condições, foi muito 
positivo”. Já quanto à 
Taça de Portugal, em 
que a equipa caiu nos 
quartos de final, pe-
rante a Madeira SAD, 
tendo conseguido mais 

um feito histórico para 
o clube, “é quase im-
possível fazer melhor”, 
refere Paulo Martins. E 
conclui: “Não se pode 
pedir mais às atletas”. 

Esta confiança do 
técnico, em alcançar 
melhores resultados, 
baseia-se no facto de 
a equipa ter sido re-

forçada com a entrada 
de ex-atletas do clube 
que, entretanto, con-
cluíram os seus cursos 
superiores. E o ex-pu-
pilo e ex-treinador-ad-
junto do pai do ande-
bol em Esposende, o 
saudoso Professor Ma-
nuel Ribeiro, vai mais 

longe ao afirmar que 
“se o clube tivesse dis-
ponibilidade financeira, 
bastava a aquisição de 
uma atleta para a linha 
da frente, para discu-
tirmos o 1° lugar. Mas 
temos de ser realistas 
e muito já faz o clube, 
pelo que não temos 
a ousadia para pedir 

mais este sacrifício ao 
Centro Social”. No en-
tanto, “melhores dias 
virão”, referiu. E, em 
jeito de remate, dis-
se: “sonhamos alto, o 
que é natural, embora 
saibamos das nossas 
limitações. Mas pode 
ser que qualquer dia 
façamos um brilharete 
para acordar algumas 
pessoas”.

O técnico Paulo Mar-
tins iniciou a sua acti-
vidade no andebol pela 
mão do Professor Ma-
nuel Ribeiro, no extin-
to Esposende Andebol 
Clube. Depois, repre-
sentou o ABC, na ca-
tegoria de Juniores, e 
foi atleta sénior no ex-
Desportivo da Póvoa. 
Como técnico foi ad-
junto do Professor Ma-
nuel Ribeiro, no Centro 
Social de Mar, sendo 
actualmente o técnico 
principal das equipas 
de Seniores e Juvenis, 
acumulando como di-
rigente e Coordenador 
de toda a formação do 
Clube. Como técnico, 
pode orgulhar-se de 
feitos históricos, ao 
conquistar vários títu-
los nacionais, faltan-
do-lhe a conquista do 
título de campeão na-
cional da I Divisão, Sé-
nior Feminino.

Andebol feminino  

Equipa de seniores da Juv. de 
Mar disputa 1ª divisão nacional 
só com atletas formadas no clube
Falar de andebol no concelho de Esposende é falar no Centro Social da Juventude de Mar, clube sediado na freguesia de S. 
Bartolomeu do Mar. A equipa sénior feminina, do Centro Social da Juventude de Mar, a disputar o Campeonato Nacional da I 
Divisão, é a única equipa do país constituída só por atletas formadas no próprio clube. “É um feito histórico de que poucos se 
podem orgulhar”, referiu o técnico Paulo Martins.

Página 30



Farol de Esposende   Tiragem: 2000

  País: Portugal

  Period.: Bimensal

  Âmbito: Regional

  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 19,00 x 8,59 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 33022878 26-11-2010

PÁG. 09

Paulo 
Martins, 
técnico da 
Juv. Mar, 
faz ponto 
de situação 
da época

Andebol Feminino
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Região de Leiria   Tiragem: 15000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 29
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  Área: 18,83 x 15,41 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 33008979 26-11-2010
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  Corte: 1 de 1ID: 33022689 24-11-2010

Sessão de Câmara

Terreno público anexado
a centro escolar de Viatodos

Parte do terreno situado 
no Largo dr. Manuel 
Barbosa, em Viatodos, 
vai ser integrado no 
logradouro do Centro 
Escolar de Viatodos. A 
deliberação foi aprovada 
na sessão da Câmara 
de sexta-feira, apesar 
do voto contra do PSD. 
Trata-se duma parcela 
com 1.530 metros 
quadrados de área que 
a Câmara considera 
domínio público muni-
cipal e o PSD diz ser 
do domínio público da 
freguesia. Trata-se, por-
tanto, “duma questão de 
legitimidade”, referiu o 
vereador Manuel Mari-
nho, que não põe em 
causa a “necessidade e 
a urgência” de anexar o 
terreno ao Centro Esco-
lar. “Quem tem legitimi-
dade para desafectar o 
terreno é a Assembleia 
de Freguesia de Viato-
dos e depois doá-lo ao 
Município”, afirmou o 
vereador social-demo-
crata, salientando que 
dessa forma, o processo 

seria “mais rápido” 
porque a decisão da 
Câmara obriga a esperar 
pela Assembleia Muni-
cipal de Dezembro.
Para Costa Gomes a 
questão da propriedade 
não tem importância, 
uma vez que ninguém 
contesta a integração 
da parcela no Centro 
Escolar. “O importante 
é que se está a falar 
duma compensação 
da freguesia que está 
praticamente acertada e 
dum objectivo principal 
que é não prejudicar a 
construção do Centro 
Escolar. Fomos notifica-
dos pela DREN de que 
se não resolvêssemos 
isto rapidamente, este 
Centro sairia do apoio o 
QREN e não podemos 
correr esse risco.”

ProtoColos
e subsídios

Na sessão de sexta-feira 
foi, também, aprovado 
um conjunto de proto-
colos, a maior parte de 
âmbito cultural, como 
é o caso do que vai ser 
estabelecido com o Paço 

dos Duques de Bra-
gança, em Guimarães e 
que inclui Cabeceiras de 
Basto e Montalegre. A 
finalidade é a realização 
de projectos de inves-
tigação e de promoção 
da Fundação da Casa de 
Bragança.
Foi também aprovado 
um protocolo com o 
Museu da Música Portu-
guesa – Casa Verdades 
de Faria, tutelado pela 
Câmara Municipal de 
Cascais, para a cedên-
cia de uma exposição 
itinerante sobre Michel 
Giacometti.
Com associações con-
celhias foram quatro 
protocolos que incluem 
subsídios e apoios às 
suas actividades: com 
a Associação de Colec-
cionismo de Barcelos 
(1.500 euros); Associa-
ção Cultural de Monte 
Fralães (6.000 euros); 
Grupo de Reserva, 
Património, Cultura 
e Tradição de Moure 
(7.500 euros para 
restauro de moinho); 
Grupo Folclórico de 
Tregosa (9.500 euros).
O executivo aprovou 

ainda um protocolo de 
âmbito desportivo com 
a Federação de Andebol 
de Portugal com vista 
à implementação desta 
modalidade através do 
Plano de Desenvolvi-
mento do Andebol no 
Concelho de Barcelos.
Foi também aprovada 
a adesão à Rede de 
Cidades Educadoras, 
uma associação inter-
nacional de municípios 
que permite o debate 
conceptual e a par-
tilha/construção de 
projectos comuns, com 
base num conjunto de 
princípios fomentadores 
de cidades com melhor 
qualidade de vida para 
os seus cidadãos.
No que respeita a apoios 
sociais, destaca-se a 
comparticipação na 
renda de casa de mais de 
meia centena de famílias 
carenciadas e a compar-
ticipação nos custos da 
limpeza de fossas.
Para construção das res-
pectivas sedes, a Junta 
de Freguesia da Lama 
recebe 62 mil euros e a 
de Milhazes quase nove 
mil euros.

Zita Fonseca

paulo vila/arquivo
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