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João Carlos Sampaio

� A apresentação da equipa séni-
or do S. Bernardo aos sócios ficou
marcada por uma derrota (18-23)
frente a equipa do Novás O Rosal,
da 2.a Divisão de Espanha. Mesmo
tendo perdido, a equipa aveirense
evidenciou já alguma consistência
colectiva, num jogo que teve uma
boa assistência.

Perante um conjunto forte fisi-
camente e cuja manobra da equipa
passou pelo central português Bru-
no Costa, que na época passada re-
presentou o Sporting da Horta e
que irmão de José Costa, internaci-
onal luso do Benfica, o S. Bernardo
mostrou já bastante dinâmica e
velocidade, o que proporcionou
uma partida equilibrada, em que os

espanhóis só ganharam alguma
supremacia na segunda parte.

Orientada por Rui Liberato, um
treinador da casa, que trocou de
posição com Juan Marques - ago-
ra responsável técnico pelos se-
niores femininos -, a equipa avei-
rense é, maioritariamente, consti-
tuída por jogadores formados no

clube. O plantel de 18 jogadores re-
gista o regresso de Carlos Oliveira,
ex-Alavarium, lateral esquerdo
que esteve em evidência no S. Ber-
nardo, tal como o ex-júnior do Ben-
fica, o “pivot” João Pinto, que apon-
tou cinco golos.

O “amigável” com a equipa es-
panhola foi o sexto jogo de prepa-

ração da equipa de Aveiro, soman-
do três vitórias (FC Gaia, CA Leça e
Veteranos de Aveiro) e outras tan-
tas derrotas (Fafe, ISMAI e Novás
O Rosal). Um bom “teste” para a
participação no Nacional da 2.a

Divisão, que começa com a deslo-
cação, no próximo fim-de-sema-
na, ao recinto do S. Paio de Oleiros.l

Dinamismo na apresentação
Apesar da derrota frente aos espanhóis, o S. Bernardo mostrou
uma boa evolução para o arranque da 2.a Divisão Nacional PLANTEL 2012/2013

NOME IDADE POSIÇÃO CLUBE ANTERIOR
João Pinho 28 Guarda-redes S. Bernardo
Simão Gonçalves 21 Guarda-redes ex-Júnior
Paulo Alo 30 Guarda-redes S. Bernardo
Hélder Carlos 21 Extremo Esquerdo ex-Júnior
Fábio Ribeiro 23 Extremo Esquerdo S. Bernardo
Diogo Branquinho 18 Extremo Esquerdo ex-Júnior
Tiago Azenha 19 Lateral Esquerdo ex-Júnior Benfica
Tiago Sousa 22 Lateral Direito S. Bernardo
Daan Garcia 20 Lateral Esquerdo S. Bernardo
Augusto Pereira 26 Central S. Bernardo
Fernando Vilar 23 Lateral Direito S. Bernardo
Ulisses Ribeiro 21 Central ex-Júnior
Carlos Oliveira 33 Lateral Esquerdo ex-Alavarium
Hugo Silva 24 Extremo Direito S. Bernardo
João Pinto 20 Pivot ex-Júnior Benfica
André Tavares 28 Pivot ex-Alavarium
Tiago Teixeira 21 Extremo Direito ex-Júnior
Tiago Portas 27 Pivot S. Bernardo
Ricardo Senos 20 Lateral Direito ex-Júnior
Diogo Bastos 18 Extremo Direito ex-Estarreja
TREINADOR: Rui Liberato
DIRECTORES: Ulisses Ribeiro e Fernando Barbosa
FISIOTERAPEUTA: Ivo Oliveira.

ANDEBOL

EQUIPA SÉNIOR do S. Bernardo para a época 2012/2013

D
.R
.
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FC Porto arranca com goleada
ANDEBOL

O campeão nacional FC 
Porto entrou demolidor no 
campeonato de andebol da 
primeira divisão, ao vencer 
ontem no pavilhão do Ca-
mões por 37-21, em par-
tida da primeira jornada 
da prova.

A ronda abriu no sába-
do com o Xico a bater o 
Fafe por 30-27 e o Madeira 
SAD a fazer o mesmo ao 
Belenenses, mas por 28-20, 
e completa-se na próxima 
quarta-feira, com o Benfi-
ca-ABC/UMinho, a partir 
das 20h00 e o Sporting-

-Avanca (20h30).

Sporting eliminado
da Taça EHF

Os suecos do Ystads rece-
beram e venceram ontem o 
Sporting, por expressivo 37-
-26, na segunda mão da pri-
meira ronda da Taça EHF 
de andebol, cuja primeira 
mão os “leões” tinham ven-
cido por 27-22.

No Osterporthallen, os 
anfitriões já venciam ao 
intervalo por 18-8, des-
tacando-se as prestações 
de Jim Gottfridsson e de 

Sebastien Seifert, respeti-
vamente com nove e sete 
golos no total.

Do lado do Sporting, os 
melhores marcadores fo-
ram Bruno Almeida Mo-
reira e Pedro Solha, com 
seis e cinco tentos a favor 
dos visitantes.

Juvenis: Águas Santas 
conquistou
torneio do Fermentões

A equipa de juvenis do 
Águas Santas foi a vence-
dora do torneio de ande-
bol da categoria organiza-

do pelo CCR Fermentões, 
e que para além da equipa 
organizadora, contou ain-
da com a participação do 
Colégio dos Carvalhos e 
Académico do Porto.

 O vencedor foi decidido 
pelo desempate a três equi-
pas que chegaram ao final 
com os mesmos pontos, 
venceu a equipa do Águas 
Santas, o CCR Fermentões 
ocupou o segundo lugar  e o 
Colégio dos Carvalhos o ter-
ceiro, todos com sete pon-
tos. O Académico do Porto 
apenas somou três.
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ClubSportsdaMadeiraeMadeiraAn-
debol SAD apresentaram as suas equi-
pas seniores femininas,numjogo-treino
sábado,noPavilhãodoFunchal.Asduas
equipas preparam o Campeonato Na-
cionalda1.ªDivisãoe,antesdisso,apre-
sençanaSupertaça,nofinaldomês,em
Leiria. elativamenteàépocaanterior, há
a registarnoSportsdaMadeiraasentra-
dasde JéssicaFerreira(juvenil ex-Acadé-
mico do Funchal), Jéssica Gouveia (ex-
Madeira SAD), Mariana Sousa (juvenil
ex-AcadémicodoFunchal) eSaraSousa
(júnior ex-Bartolomeu Perestrelo), que
vieram colmatar as saídas de Ana Tem-
tem, Catarina Oliveira eMónica Soares
(todas para o Madeira Andebol, SAD),
Mara Santos e Márcia Andrade (que
abandonaram a modalidade). De sa-

Equipas madeirenses voltam a competir ao mais alto nível: 1.ª Divisão, Supertaça e Taça de Portugal.

ANDEBOL

Algumas “caras novas”
7 MADEIRA SAD E SPORTS DA MADEIRA APRESENTARAM-SE PARA A NOVA ÉPOCA

lientaro factodeoplantel, àsordensdo
técnicoVítorRodrigues, serconstituído,
exclusivamente, por atletas madeiren-
ses, agrandemaioriadasquais integram
ou já integraram os trabalhos de várias
selecções nacionais. Do lado do Ma-
deira SAD, alémdos reforços vindosdo
“Sports”, destaque ponta-esquerda So-
raiaLopes (ex-Gil Eanes)eparaaguarda-
redes Isabel Góis (ex-Camacha), num
grupoquevoltaaserdirigidoporDuarte
Freitas.

Sete integram Selecção Nacional
O 1.º estágio da Selecção Nacional A
femininadeAndebolmarcaaestreiado
seleccionador João Florêncio no co-
mando da equipa das “quinas”. Entre
hoje, segunda-feira, e o próximo do-

mingo, são 22 as atletas que se encon-
tram a estagiar, em Sangalhos e em Rio
Maior. Portugal começa a preparar a
Qualificação para o “Mundial” da Sér-
via2013,onde fazpartedoGrupo4,com
os conjuntosdaTurquia eAzerbaijão.A
Selecção Nacional faz, depois, uma
pausae, a 1deOutubro, serão 16asatle-
tasquevoltamaconcentrar-separaoes-
tágio, antes da 1.ª jornada daQualifica-
ção, frenteàTurquia,a6deOutubro,em
Anadia. Nesta 1.ª fase foram chamadas
seteandebolistasqueactuamemclubes
da Região. Foram elas: Isabel Góis (AD
Camacha); Mónica Soares (Sports da
Madeira), Cláudia Aguiar, Catarina As-
censão,AnaAndrade,BebianaSabinoe
Renata Tavares (Madeira SAD).1

Vasco Sousa
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ANDEBOL                 

Benfi ca continua na Taça EHF  
Os «encarnados» asseguraram a passagem à segunda ron-
da da Taça EHF de andebol ao empatarem (27-27) com 
os suíços do Pfadi Winterthur, bene� ciando da vantagem 
de sete golos conquistada na primeira «mão» (28-21). Na 
segunda eliminatória desta competição, o Ben� ca já sabe 
que vai defrontar a equipa italiana do Loacker Sudtirol 
Team, com jogos agendados para o próximo mês.  
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ANDebol                 

sporting eliminado 
da taça eHF
Os suecos do Ystads recebe-
ram e venceram o Sporting, 
por expressivo 37-26, na 
segunda «mão» da primeira 
ronda da Taça EHF, dando a 
volta ao resultado do primeiro 
jogo, que os «leões» tinham 
vencido por 27-22. Os anfi-
triões já venciam ao intervalo 
por 18-8, destacando-se as 
prestações de Jim Gottfri-
dsson e de Sebastien Seifert, 
com nove e sete golos.
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> carlos costinha sousa

No dérbi minhoto que marcou o
arranque do Campeonato Na-
cional de Andebol da I Divisão,
o Xico Andebol conquistou um
triunfo por 30-27, na recepção à
equipa da AC Fafe. Num jogo
pautado pelo equilíbrio, a segun-
da parte dos vimaranenses per-
mitiu garantir um merecido
triunfo.

Primeira parte muito equilibra-
da, com o empate a manter-se na
partida consoante o marcador ia
sofrendo alterações. A primeira
vantagem mais clara no encontro
surgiu apenas aos 11 minutos e
para a equipa da casa. O Xico
Andebol conseguiu, pela primei-
ra vez, colocar-se na frente do
marcador por 7-5, repetindo,
minutos depois, a vantagem de
dois golos (8-6).

Depois veio a reacção do Fafe,
que conseguiu empatar a partida
e colocar-se mesmo em van-
tagem no marcador, aos 18 mi-
nutos, por 9-10, passando para
9-12 aos 25 minutos. No entan-

to, essa vantagem não durou
muito e, ao intervalo, o resultado
fixou-se mesmo na igualdade a
13. Na segunda parte, apoiada
nas exibições de Daniel Santos e
Jaime Barreiros, na hora da fina-
lização, e do guardião Ricardo
Castro, a defender muitas bolas,
a formação vimaranense entrou
melhor, conseguiu colocar-se em
vantagem e ir dilatando o resul-
tado, sendo que aos 18 minutos
da segunda metade se encontra-
va a vencer por quatro (23-19).

Foram uns segundos 30 minu-
tos muito bem disputados, a um
ritmo elevado e que nem parecia
o primeiro jogo do campeonato
para as duas formações, tal a ve-
locidade com que as jogadas
ofensivas se desenrolavam.

Com o acerto finalizador de
Daniel Santos, que apontou 7
golos, Jaime Barreiros, que mar-
cou por 9 vezes, e as inúmeras
defesas realizadas pelo guarda-
redes Ricardo Castro, o Xico
Andebol conquistou uma impor-
tante vitória, por 30-27, que per-
mite começar o campeonato com
a ‘mão direita’.

Dérbi emocionante
caiu para o Xico
Apoiado nas exibições Ricardo Castro, Daniel Santos e Jaime Bar-
reiros, o Xico Andebol conquistou um triunfo sobre o Fafe (30-27).

FLÁVIO FREITAS

Xico Andebol entrou da melhor forma no campeonato da época 2012/2013

XICO ANDEBOL 301 

Ricardo Castro, Daniel Santos (7), Tiago
Cunha, Gustavo Castro (2), Pedro Cor-
reia (1), Mário Peixoto, André Caldas
(4), Rui Oliveira, Pedro Carvalho, Luís
Sarmento, João Gonçalves (3), Rui Lou-
renço, Jaime Barreiros (9) e Filipe Ma-
galhães (4).
Treinador: Viktor Tchikoulaev.

AC FAFE 271 

Miguel Marinho, Armando Pinto (3), Jo-
sé Santos (1), Nuno Lobo, Luís Nunes
(10), Cláudio Mota (1), Vladimiro Pires
(1), Eduardo Sampaio (4), João Castilho
(1), Luís Gonçalves, Luís Ferreira, João
Freitas, César Gonçalves (2), Mário Pe-
reira, Luís Pereira e João Afonso (4).
Treinador: Nuno Santos.

Árbi t ros:  Mário Coutinho e Ramiro
Silva.
Intervalo: 13-13

> Luís Nunes, da AC Fafe, foi o melhor marcador com 10 golos.

1.ª JORNADAXICO ANDEBOL VENCEU AC FAFE 

lll

“São três pontos importan-
tes no início do campeona-
to e foi muito bom. Sabe-
mos que nas grandes com-
petições o primeiro jogo é
importante pelos pontos,
mas também a nível psico-
lógico. Fizemos uma boa
pré-época e conseguimos
uma boa vitória.”

Viktor Tchikoulaev (tr. Xico)

lll

“Foi um jogo equilibrado
em que na primeira parte
conseguimos, de alguma
forma, jogar melhor. Na
segunda parte, perdemo-
nos um bocado, aparente-
mente também por falta de
rotinas de jogo, uma vez
que cometemos muitos er-
ros.”

Nuno Santos (tr. AC Fafe)

ANDEBOL
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Para falar da missão a Córdoba 2012, a maior delegação presente nos
EUSA GAMES e a maior comitiva de sempre da Universidade do Mi-
nho presente em Campeonatos Europeus Universitários com sete modali-
dades (Andebol Masculino - Bronze, Badminton Equipa - 18.º lugar,
Basquetebol Masculino - 12.º Lugar, Futsal Masculino - Vice-Campeão),
Ténis Equipa - 12.º lugar, Voleibol Feminino - 9.º Lugar e Rugby Femi-
nino - 6.º lugar), terei que recuar alguns meses atrás, mais precisamente
às Fases Finais dos Campeonatos Nacionais Universitários, organizados
pela Associação Académica da Universidade do Minho que decorreram
nas Cidades de Braga e Guimarães, por ocasião igualmente, quer da Ca-
pital Europeia da Juventude, quer por ocasião da Capital Europeia da
Cultura. 

Com quatro equipas Campeãs Nacionais Universitárias, Andebol Mas-
culino, Basquetebol Masculino, Futsal Masculino e Taekwondo, duas
Vice-Campeãs, Futebol 11 e Voleibol Feminino e duas Equipas com
Medalha de Bronze, o Hóquei Patins Masculino e a inédita modalidade
de Rugby 7´s Feminino, constitui-se uma das melhores prestações de
sempre em fases finais para a AAUM. Esta seria apenas uma parte das 79
medalhas conquistadas (17 ouro, 30 prata e 32 Bronze) ao longo do ano
pela AAUM através dos seus atletas/estudantes, quer nas modalidades in-
dividuais, quer nas colectivas, feito igualmente histórico ao estabelecer
novo recorde pelo segundo ano consecutivo (a registar o ano transacto
termos fechado o ano com 64 medalhas). 

De realçar ainda que este ano a AAUM terminou no 2.º lugar no troféu
Universitário de Clubes da Federação Académica de Desporto Univer-
sitário, atrás da Universidade do Porto e à frente da Associação Académi-
ca de Coimbra, sendo que no ano passado tínhamos terminado em tercei-
ro lugar. Não quero deixar de assumir e ditar que as medalhas não inte-
ressam, que os números não são importantes, que o nosso objectivo não
será daqui a três anos destronar a Universidade do Porto na conquista pe-
lo prestigiado troféu. Não, tudo isto é importante para mim, tudo isto é
importante pela responsabilização que nos dá, tudo isto é importante pe-
lo processo que incorre no interior da história destas conquistas. Nós so-
mos e seremos aquilo que projectamos. 

Mas a história é feita de muitos resultados menos bons (vulgo derrota)
que se transformam em aprendizagem, enriquecimento, ultrapassar as
adversidades e obstáculos, transformá-las em pontos a nosso favor. Tal
como todos os navegadores, na era dos descobrimentos que, na tentativa
da descoberta do caminho marítimo para a terra das especiarias tentavam
mas naufragavam, mas acrescentavam sempre mais algo a essas des-
cobertas, até à conquista final da descoberta do tão desejado e almejado
caminho marítimo que se materializou através do nosso navegador Vasco
da Gama. E quantos nomes ficaram para trás? Quantas derrotas foram
transformadas e, muitas outras frases feitas…, trajecto necessário para a
edificação do ser mais elevado, neste caso da equipa ou de um atleta na
sua individualidade? Nesta conquista efémera pelas medalhas, muitas
modalidades ficarão por falar, no entanto, na minha memória ficará uma
das melhores finais de Basquetebol Masculino de sempre do Desporto
Universitário, entre duas Instituições sem grande histórico nesta modali-
dade - AAUM e AAUBI. 

Deixo que esta foto fale por si, como que em jeito de meditação…, pe-
lo legado de emoções e sensações que transmite, pelos anos de trabalho
que esta foto deu a conquistar, pelo forte sentido que tem de equipa…
que grande sorte a do fotógrafo que, sem saber, fotografou num só clique,
15 anos de trabalho (parabéns ao fotógrafo). Esta foto conseguiu conge-
lar num simples “shot” um conjunto de emoções que irá ultrapassar fron-
teiras, que irá passar gerações, que irá gerar emoções. transmite a con-
quista da medalha de campeão e a sua importância, no entanto o que
levamos connosco deste mundo não será certamente a medalha (parte
física/material), mas todo o trajecto de emoções e sensações que tivemos
de ultrapassar para chegar o topo da conquista.  

Obrigado a todos os técnicos, atletas, dirigentes e demais que criaram
condições para que isto pudesse acontecer.

* Técnico Superior do Departamento 
de Desporto e Cultura da UMinho

EUSA: Campeonatos 
Europeus Universitários

OPINIÃO NUNO CATARINO*
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TAÇA EHF

Benfica 
em frente

O Benfica assegurou 
a passagem à segunda 
ronda da Taça EHF 
ao empatar a 27-27 
com os suíços do 
Pfadi Winterthur, na 
Luz, onde defendeu 
uma vantagem de 
sete golos conquista-
da na primeira “mão” 
(28-21). A formação 
“encarnada” entrou 
em campo com uma 
“almofada” tranquila 
de 7 golos e chegou 
ao intervalo a vencer 
por 17-11.

Esse desnível no 
jogo e no marcador 
permitiu mesmo ao 
treinador Jorge Rito 
rodar a equipa ben-
fiquista, recorrendo a 
praticamente todos os 
elementos do plantel 
antes mesmo de termi-
nar a primeira parte.

Na segunda elimina-
tória o Benfica vai de-
frontar os italianos do 
Loacker Sudtirol Team, 
com jogos agendados 
para 13/14 e 20/21 de 
outubro.
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MADEIRA SAD

Donner 
estreia-se
com vitória

O Madeira SAD, este 
ano orientado por Alek-
sander Donner, confir-
mou o seu favoritismo 
ao receber e vencer o 
Belenenses por 28-20.
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Xico entrou a ganhar 

Viktor Tchikoulaev trei-
nador do Xico de Holan-
da destaca a importância 
de entrar a vencer no cam-
peonato. 

«São três pontos impor-
tantes no início de campeo-
nato e foi muito bom. Sabe-
mos que nas grandes com-
petições o primeiro jogo é 
sempre importante não só 
por causa dos pontos, mas 
também a nível psicológi-
co. Fizemos uma pré-épo-
ca em que trabalhámos mui-
to e chegámos a uma altu-
ra em que precisávamos de 
uma vitória para justificar o 
nosso trabalho e a presen-

«Vitória importante»

Luís Nunes (a rematar) foi o melhor marcador do jogo, com dez golos

DR

DR

VIMARANENSES DESIQUILIBRARAM A BALANÇA NA RETA FINAL DO JOGO

VIKTOR TCHIKOULAEV SATISFEITO 

Luís
Nunes, com dez golos, esteve em destaque no Fafe,e Jaime Barreiros (9) no Xico

ANTÓNIO VALDEMAR

O Xico Andebol estreou-
-se ontem no campeonato da 
primeira divisão com uma vi-
tória por 30-27 sobre o vizi-
nho AC Fafe, em partida dis-
putada em Guimarães.

A partida decorreu qua-
se sempre debaixo de um 
grande equilíbrio, mas na 
parte final os vimaranenses 
foram mais fortes, e garan-
tiram o triunfo por três go-
los de diferença.

Jaime Barreiros, pelos vi-

maranenses, e Luís Nunes, 
pelos fafenses, foram os 
homens em destaque nes-
te encontro, com sete go-
los cada um.

Num jogo em que ambas 
as equipas se apresentaram 
com novos treinadores, Vi-
tor Tchikoulaev foi mais fe-
liz que Nuno Santos no re-
gresso a Guimarães.

Os primeiros minutos fo-
ram extremamente equili-
brados, com empates su-
cessivos até aos 10 minutos 
(5-5), com o Xico Andebol 

a conseguir a primeira van-
tagem de dois golos aos 11 
minutos (7-5). A reação do 
AC Fafe não se fez esperar, 
com a equipa de Nuno San-
tos a dar a volta ao marca-
dor e passar para a fren-
te aos 19 minutos (9-10). 
Tomando-lhe o gosto, se-
guiu até aos 9-12 (25 m.) e 
‘parou’. O Xico aproveitou 
esse momento menos bom 
para empatar a partida an-
tes do apito para o interva-
lo (13-13).

No segundo tempo, a for-

Pavilhão do Xico, Guimarães

Árbi-
tros:

 Mário Godinho 
e Ramiro Silva

Xico 30
Ricardo Jorge, Inácio Santos (7), Tia-
go Cunha, Gustavo Castro (2), Pedro 
Correia (1), Mário Peixoto, André Cal-
das (4), Rui Filipe, Luís Sarmento, João 
Pedro (3), Rui Pedro, Jaime Barreiros 
(9) e Filipe Magalhães (4).

Treinador: Tchikoulaev

AC Fafe 27
Miguel Marinho, Tiago Pinto (3), Ri-
cardo Santos (1), Nuno Gomes, Luís 
Nunes (10), Cláudio Mota (1), Vladi-
miro Pinto (1), Eduardo Sampaio (4), 
Pedro Sousa (1), Luís Pedro, Augus-
to Ferreira, João Freitas, César Silva 
(12, Mário Pereira, Luís Carlos e Bru-
no Ferreira (3).

Treinador: Nuno Santos

mação da casa pareceu que-
rer tomar conta da partida 
bem cedo, chegou à vanta-
gem de três golos aos 38 
minutos (18-15). O AC Fafe 
reagiu, voltou a colar-se no 
marcador (18-17), mas nova 
investida dos vimaranenses 
deu uma vantagem de qua-
tro golos (21-17) o que obri-
gou Nuno Santos a solicitar 
um ‘time-out’ e pouco depois 
trocar de guarda-redes, fa-
zendo entrar Luís Ferreira. 
O domínio do Xico mante-
ve-se mas, à entrada dos 

cinco minutos finais (27-
23) a partida estava prati-
camente decidida. Daí até 
ao final, a reação dos fa-
fenses ainda foi prejudica-
da por um erro numa subs-
tituição, que deixou a equi-
pa a jogar com cinco atle-
tas, e não permitiu melhor 
que o 30-27 final.

Jaime Barreiros (9 go-
los) e Daniel Santos (7 go-
los), no Xico Andebol, e 
Luís Nunes (10 golos) no 
AC Fafe foram os melho-
res marcadores.

ça neste campeonato. Foi 
importante para dar moral 
aos jogadores para conti-
nuar a trabalhar e acreditar 
no trabalho que fizemos an-
tes. Penso que foi um jogo 
muito bem disputado pelas 
duas partes e hoje ficamos 
mais felizes do que a equi-
pa adversária e isso é que 
interessa», concluiu.

Nuno Santos:
«muitos erros»

O treinador do Fafe la-
mentou os erros da sua equi-
pa na segunda parte. 

«Regressar ao terreno do 
Xico é sempre bom para 

mim. Foi um jogo equili-
brado em que na primeira 
parte conseguimos, de al-
guma forma, jogar melhor. 
Na segunda parte, perde-

mo-nos um bocado, aparen-
temente também por falta 
de rotinas de jogo, uma vez 
que cometemos muitos er-
ros quase inacreditáveis. O 

campeonato está a come-
çar, foi o primeiro jogo. 
Vamos continuar a traba-
lhar para vencer o próxi-
mo jogo», disse.
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• Xico arrancou com vitória sobre a AD Fafe

Página 24



  Tiragem: 8500

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 5,34 x 1,92 cm²

  Corte: 3 de 3ID: 43787737 16-09-2012

DESPORTO PÁGINA 24

Xico Andebol
vence AC Fafe
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Andebol

No Pavilhão do Funchal, sob arbitragem de
César Carvalho e Daniel Freitas, as equipas jo-
garam e marcaram da seguinte forma:
MADEIRA SAD (28) - Telmo Ferreira, André Cor-
reia (2), Xavier Barradas, Eduardo Pinto, Gon-
çalo Vieira (1), Leandro Nunes (4), Carlos
Siqueira (3), Marco Gil, João Mendes (2), Luís
Carvalho, Diogo Gomes, Luís Marques (1), Nuno
Roque (5), João Pinto (4) e Nélson Pina (6). Trei-
nador; Aleksander Donner.
BELENENSES (20) - João Moniz, Pedro Jorge,
Bruno Ferreira (1), Tiago Fonseca (2), Rui Silva
(7), Edgar Landim (3), Artem Kuybida, Pedro Del-
gado, Pedro Jerónimo (2), Diogo Domingos,
Diogo Santos e Elledy Semedo (5). Treinador:
Francisco Fonseca.
Ao intervalo: 15-11. 2.ª parte: 13-9.
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“Sociedade” ganhou aos lisboetas por oito bolas (28-20).

Missão cumprida. OMa-
deira SAD estreou-se em
casa, e comuma vitória, no
Campeonato Nacional da
1.ª Divisão masculina de
Andebol. Ontem à tarde,
no Pavilhão do Funchal, os
insulares ganharam o Bele-
nenses por 28-20, com 15-
11 ao intervalo (13-9 na 2.ª
parte). Depois do 3.º lugar
na Supertaça, emFafe -com
umaderrota frente ao Spor-
ting e um triunfo diante do
FC Porto -, o Madeira SAD
cumpriu coma “obrigação”
de derrotar os “azuis” do
Restelo, numembate onde
lideraram sempre e nunca
permitiram que os lisboe-
tas conseguissementrar no

jogooude sequer “sonhar”
em discuti-lo. Exibição
muito concentrada dos pu-
pilos de Aleksander Don-
ner, frente a um adversário
que, sem lutar pelos lugares
cimeiros, costuma criar di-
ficuldades, mormente nos
embates com a SAD da

Madeira. Na “sociedade”
destaque para as exibições
de Nélson Pina, Nuno Ro-
que, João Pinto e Leandro
Nunes. No próximo dia 22,
para a 2.ª jornada, a SAD
joga na Maia, frente ao
Águas Santas. 1

Vasco Sousa

Club Sports da Madeira e Madeira Andebol SAD efectuaram, ontem à tarde, no Pavi-
lhão do Funchal, a apresentação das suas equipas seniores femininas para a época
2012/2013, onde vão competir na 1.ª Divisão nacional. No final deste mês, as duas
equipas tomam parte na Supertaça, em Leiria, cujo sorteio acontece 4.ª feira.

Madeira SAD derrota Belenenses
7 1.ª JORNADA DO CAMPEONATO NACIONAL DA 1.ª DIVISÃO MASCULINA
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ABC e Fafe
são os clubes
onde impera
a juventude
Segundo os dados da
Federação Portuguesa de
Andebol, o campeonato
principal proporciona um misto
de juventude e experiência.
Mas, curiosamente, são dois os
clubes minhotos que revelam
uma aposta maior na formação.
Andebol Clube de Fafe e
ABC/UMinho são as formações
maior número de jogadores
com 21 (ou menos) anos de
idade. Fafenses e bracarenses
têm oito jogadores nessas
condições, seguidos dos
insulares Madeira SAD e
Sporting da Horta, ambos com
sete.
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Acredita que o ABC tem
condições para ser campeão 
nacional esta época? 

Sim: 67%; Não: 33%

Inquérito até 21 de Setembro: 
Concorda com o Eurogrupo quando
este afirma que Portugal regressa 
aos mercados em 2013?

INQUÉRITO
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> redacção

Guimarães prepara-se para rece-
ber o primeiro dérbi da tempora-
da 2012/2013 do Andebol 1.
Frente a frente estarão os vizi-
nhos e rivais, como fafenses e
vimaranenses, a prometer um
bom espectáculo.

Ainda por cima quando ambas
as equipas procederem este ano
a alterações nas suas equipas
técnicas. Vitor Tchikoulaev re-
gressa a Guimarães, onde já foi
jogador e treinador, e Nuno San-
tos, que o ano passado orientou
os vimaranenses, é agora o novo
timoneiro da equipa de Fafe.

E foi visivelmente entusiasma-
do com o jogo deste sábado, que
o novo técnico do Xico Andebol
fez a antevisão da partida.

“Espero um bom jogo. Um
bom jogo para as duas equipas,
um bom jogo para os nossos só-
cios e adeptos, um bom para os
jogadores e, naturalmente, para

o nosso clube”, começou por
referir Tchikoulaev. “Bem pre-
cisamos disto e bem traba-
lhamos para isso. Preparamos o
jogo com muita atenção e muito
respeito pelo nosso adversário.
Se há uma motivação especial
por ser um dérbi minhoto? Para
mim o interesse deste jogo não
decorre de ser dérbi mas por ser
o primeiro jogo do campeonato.
Pelo sorteio calhou-nos jogar
com o Fafe, mas se jogássemos
contra outra equipa qualquer o
objectivo seria o mesmo de sem-
pre: trabalhar para ganhar o en-
contro. Se fossemos jogar contra
outra equipa qualquer, acredito
que aconteceria o mesmo que
vai acontecer ao longo do
campeonato”. E o técnico dos
vimaranenses explicitou: “va-
mos encarar todos os jogos do
nosso campeonato da mesma
maneira - com respeito pelo ad-
versário mas trabalhando sem-
pre para ganhar”. 

Regressando à partida de sába-
do, Vitor Tchikoulaev recorda
que “o AC Fafe tem um grupo
forte de jogadores, muito profis-
sionais e trabalha do primeiro ao
último minuto para ganhar qual-
quer jogo. Esse é o espírito do
Fafe, onde já estive como jo-
gador. Tenho todo o respeito do
Mundo pelos seus jogadores,
conheço muitos deles, joguei
com alguns, pelo que não tenho
dúvida que vão trabalhar do
primeiro ao último minuto para
nos vencerem”

Do lado do AC Fafe, Nuno
Santos não esconde a sua liga-
ção afectiva ao clube que este
sábado vai defrontar mas recusa
que seja um jogo diferente. “Se
vai ser um jogo especial? Em si
mesmo, não… É mais um jogo.
O Xico é um clube que me diz
muito mas neste momento treino
o AC Fafe e, desportivamente,
vamos fazer tudo para que o jo-
go nos corra de feição”.

O técnico fafense está ainda
numa fase de adaptação à equipa
pelo que refere que “embora não
conheça bem o comportamento
da equipa em competição, a ní-
vel de treino gosto atletas e da
sua disponibilidade para com-
preenderem aquilo que deve ser
um jogo de andebol. Havia algu-
mas coisas por adquirir e optá-
mos por fazer um trabalho mais
de base em que se pretende que
os atleta consigam compreender
os princípios de jogo e só na úl-
tima semana é que nos debruçá-
mos sobre a construção defensi-
va a e ofensiva da equipa»,
apontou.

O jogo da primeira jornada en-
tre o Xico Andebol e o Andebol
Clube de Fafe disputa-se este
sábado, a partir das 18 horas, no
pavilhão do Francisco de Holan-
da, em Guimarães, e vai ser di-
rigido pela dupla de Avei-
ro, Mário Coutinho/Ramiro Sil-
va.

ANDEBOL

> Campeonato nacional de andebol 1 arranca este sábado com um dérbi minhoto.

XICO DEFRONTA O AC FAFE A PARTIR DAS 18 HORAS

DR

Viktor Tchikoulaev estreia-se ao comando da equipa do Xico Andebol

DR

Nuno Santos, agora a treinar o AC Fafe, regressa a uma casa conhecida

Tchikoulaev e Nuno Santos
rejeitam a pressão do dérbi
O campeonato nacional de andebol arranca este sábado com o destaque para o duelo entre
Xico Andebol e AC Fafe (18 horas). “É mais um jogo”, responde o treinador dos fafenses
enquanto Tchikoulaev argumenta “o interesse deste jogo é apenas por ser o primeiro”.

Página 39



A40

  Tiragem: 4600

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 24

  Cores: Preto e Branco

  Área: 17,40 x 11,04 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 43768217 15-09-2012

Andebol

Sporting da Horta inicia época este sábado às 21h00

NUNO SILVA. O guar-
da-redes do Sporting foi 
o que mais defesas fez na 
época passada, afi rmando-
se como um esteio da turma 
faialense 

O Sporting da Horta 
começa a sua campanha no 
andebol nacional a jogar 
diante dos seus adeptos, este 
sábado, pelas 21h00, no Pa-
vilhão Desportivo da Horta.

O sorteipo traz ao Faial 
o Águas Santas, um habitué 
destas andanças, equipa que 
tem um plantel muito roti-
nado, pois os seus jogadores 
jogam juntos há várias épo-
cas. Além disso, reforçou-se 
com uma pedra experiente, o 
que coloca de pé atrás Filipe 
Duque e os seus homens.

Em entrevista à Antena 
Nove, o treinador do Sporting 
reconheceu que está perante 
um jogo difícil, pois o Águas 
Santas tem “incomodado” 
muitos adversários.

O fator casa, desta feita, 
pende para o lado do conjun-
to da ilha do Faial, mas isso 
não signifi ca que os atletas 

encarnados vão entrar em 
campo com qualquer tipo de 
certezas.

Os reforços privilegia-
ram, sobretudo, a juventude, 
o que quer dizer, conforme 
sublinha Filipe Duque, que 
o seu máximo rendimento 
não será obtido de imedia-
to, constituindo isso uma 
desvantagem em início de 
época.

O Sporting dá, assim, 
início a mais um Campeona-
to Nacional com a obrigação 
de defender os pergaminhos 
que tem “escrito” neste tem-
po que leva junto da elite do 
andebol português. 
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ASSOCIAÇÃO DE ANDEBOL DE BRAGA

Seleção regional
treina em Urgeses

A selecção regional jovem da Associação de Andebol 
de Braga tem uma sessão de trabalho no dia 18 de 
setembro, a partir das 19h00, no pavilhão de Urgeses, 
em Guimarães, para a qual estão convocados:

CD Xico: Ricardo Panta Ferreira, Afonso Mendes, 
Nuno Oliveira, Pedro Roque, Francisco Magalhães, João 
Campos, José João Fernandes e Rui Jorge Ferreira; AC 
Fafe: João Torgal; CCR Fermentões: Nuno Faria; ABC: 
Daniel Costa, João Pinheiro, Alexandre Pinheiro, Digo 
Duarte, Oleksandr Nekrushets, Hugo Manso, João Nuno 
Pontes e André Gomes.
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Xico-Fafe no arranque 
do campeonato de andebol

Victor Tchikoulaev (treinador do Xico) e Nuno Santos (AC Fafe)

Victor Tchikoulaev está de regresso ao comando do 
Xico Andebol e nada melhor que um triunfo na partida 
de hoje para iniciar a temporada.

«Espero um bom jogo para as duas equipas, um bom 
jogo para os nossos sócios e adeptos, um bom  jogo 
para os jogadores e, naturalmente, para o nosso clube. 
Preparamos o jogo com muita atenção e muito respeito 
pelo nosso adversário. Se há uma motivação especial 
por ser um dérbi minhoto? Para mim o interesse deste 
jogo não decorre de ser dérbi mas por ser o primeiro 
jogo do campeonato. Pelo sorteio calhou-nos jogar com 
o Fafe, mas se jogássemos contra outra equipa qualquer 
o objetivo seria o mesmo de sempre – trabalhar para 
ganhar o encontro», disse.

Tchikoulaev diz que «o AC Fafe tem um grupo forte 
de jogadores, muito profissionais e trabalha do primeiro 
ao último minuto para ganhar qualquer jogo. Esse é o 
espírito do Fafe, onde já estive como jogador. Tenho todo 
o respeito do Mundo pelos seus jogadores, conheço mui-
tos deles, joguei com alguns, pelo que não tenho dúvida 

que vão trabalhar do primeiro ao último minuto para nos 
vencerem. O treinador do AC Fafe é o meu amigo Nuno 
Santos, que conheço bem, e a quem desejo toda a sorte 
do Mundo, exceto nos jogos com o Xico».

Nuno Santo: «é mais um jogo»
Do lado do AC Fafe, Nuno Santos não esconde a sua 

ligação afetiva ao clube que hoje defronta mas recusa 
que seja um jogo diferente. 

«Se vai ser um jogo especial? Em si mesmo, não… 
É mais um jogo. O Xico é um clube que me diz muito 
mas neste momento treino o AC Fafe e, desportiva-
mente, vamos fazer tudo para que o jogo nos corra 
de feição».

O técnico fafense está ainda numa fase de adaptação 
à equipa pelo que refere que «embora não conheça bem 
o comportamento da equipa em competição, a nível 
de treino gosto dos atletas e da sua disponibilidade 
para compreenderem aquilo que deve ser um jogo de 
andebol».

Tchikoulaev e Nuno Santos
num frente-a-frente

A 1.ª divisão portuguesa 
de andebol arranca hoje 
com o FC Porto a visi-
tar o Camões, enquanto 
o Madeira SAD recebe o 
Belenenses e o Sporting 
“apadrinha” a estreia do 
Avanca, numa ronda em 
que se destaca o primei-
ro “clássico”, entre o Ben-
fica e o ABC, partida adia-
da para a próxima quarta-
-feira (20h00).

Destaque, ainda, para o 
dérbi minhoto a disputar 
a partir das 18h00 de hoje, 
em Guimarães, com o Xico 
a receber o AC Fafe.

Saliênia, ainda, para o 
facto da Associação de 
Andebol de Braga estar re-
presentada por três equi-
pas na competição – ABC, 
Xico e AC Fafe – marca 
só superada por Lisboa, 
com quatro.

O regresso de Donner
Um dos destaques deste 

campeonato é o regresso 
de Aleksander Donner ao 
andebol português, desta 

DM

Xico rece-
be AC Fafe às 18h00 de hoje. ABC só joga quarta-feira com o Benfica

ABC SÓ JOGA QUARTA-FEIRA

feita para orien-
tar o Madeira 
SAD, depois 
de ter “mos-
trado” servi-
ço no ABC 
de Braga e 
Benfica.

O figurino com-
petitivo da prova mantém-
-se igual ao da última épo-
ca, com as 12 equipas par-

ticipantes a disputar 
uma primeira fase 

que irá apurar os 
seis candidatos 
ao título e com-
petições euro-

peias e ainda os 
seis que lutarão 

pela permanência.
As equipas do Avanca e 

Camões são as duas novida-
des neste campeonato.

Jogos
e árbitros

17h00:  Madeira-Be-
lenenses (César Carva-
lho/Daniel Freitas, Bra-
ga).

18h00: Xico-AC Fafe 
(Mário Coutinho/Ramiro 
Silva, Aveiro).  
21h00: Sp.Horta-Águas 
Santas (Tiago Monteiro/
/Ant.Trinca, Lisboa)
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Tem hoje início mais uma edição
do"nacional"da 1.ªdivisãodeAnde-
bolMasculino,comoMadeiraSADa
representar, mais uma vez, a Região.
Noarranque, aSADdefrontaoBele-
nenses,nopavilhãodoFunchalapar-
tir das 17h00.Aequipa insular sofreu
algumas transformações,desde logo
com a mudança de técnico, saindo
PauloFidalgoe regressandoAleksan-
derDonner,mas tambémcomassaí-
dasdealgunsatletas, taiscomooma-
deirense João Ferraz que,
transferiu-se para o FC Porto, o
mesmoacontecendocomHugoRo-
sário. Também deixaram a Madeira
Blejanovic (ÁguasSantas),NunoSilva
(Sporting) e Daniel Santos (Xico An-
debol).DeentradaestãoNélsonPina
(ex-Horta),NunoRoque (ex-Benfica),
Carlos Siqueira (ex-Sporting), Pedro
Peneda (ex-fafe), eMarcoGil (ex-Ma-
rítimo).1

7 ARRANCA HOJE MAIS UMA EDIÇÃO DO CAMPEONATO NACIONAL DE ANDEBOL MASCULINO

Para além do Ma-
deira SAD - Bele-
nenses (17h00), o
pavilhão do Fun-
chal será também
hoje palco, pelas
19h00, da pri-
meira apresenta-
ção pública das
equipas femini-
nas do Madeira
SAD e do Sports
Madeira. As duas
equipas insulares,
que preparam o
arranque do "na-
cional" da 1.ª di-
visão de Andebol
Feminino. Além
de se apresenta-
rem, vão realizar
um jogo de treino
entre si.

SAD - Belenenses a abrir

Pavilhão do Funchal acolhe hoje, a partir das 17h00, um jogo da 1.ª ronda da prova JM
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> redacção

O dérbi do Minho que, em Gui-
marães, coloca frente a frente o
Xico Andebol e o Andebol Clu-
be de Fafe, é um dos pontos de
interesse da primeira parte da
jornada inaugural do Andebol 1
– campeonato nacional de se-
niores masculinos da 1.ª divisão
que arranca este sábado. 

Dos seis jogos da ronda, três
disputam-se já amanhã. Um jo-
ga-se no domingo e os restantes
dois foram adiados para a próxi-
ma quarta-feira devido à pre-
sença de Benfica e Sporting nas
competições europeias.

O técnico vimaranense Nuno
Santos regressa “a casa”, desta
feita para orientar o AC Fafe no
jogo frente à sua anterior equipa,
o Xico Andebol. Em princípio
de temporada é sempre difícil
avançar com vaticínios pelo que
o caminho mais seguro passa pe-
lo lugar comum e dizer que, num
jogo entre vizinhos, não há favo-
rito. O jogo entre Xico e AC Fa-
fe não foge à regra e promete lu-
ta acesa pela vitória.

Os outros dois jogos agenda-
dos para sábado disputam-se nas
Ilhas. O Madeira SAD, agora
orientado por Aleksander Don-
ner, recebe o Belenenses. E nos
Açores, o Sp. Horta recebe o
Águas Santas, conjunto maioato
agora orientado pelo Paulo Fa-
ria.  

No domingo, o recém-pro-
movido CDE Camões, de Lis-
boa, tem a honra de se estrear no
Andebol 1, em casa, frente ao
tri-campeão nacional FC Porto. 

ANDEBOL 1: XICO - AC FAFE, DISPUTA-SE AMANHÃ, ÀS 18 HORAS, EM GUIMARÃES

Dérbi do Minho aquece 
abertura do campeonato

DR

Nuno Santos comanda agora o AC Fafe e vai estrear-se contra o Xico 
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Jogo de estreia
do ABC/UMinho 
adiado para 
quarta-feira
O jogo de estreia no campeo-
nato do ABC/UMinho, frente ao
Benfica, na Luz, foi adidado
para a próxima semana, quarta-
feira, dia 19 de Setembro, devi-
do à participação nas competi-
ções europeias da equipa lis-
boeta. Pelo mesmo motivo,
foi adiado também o jogo do
Sporting com o Avanca.
JOGOS DA 1.ª JORNADA
Sábado:
17h: Madeira SAD - Belenenses
18h: Xico Andebol - AC Fafe 
21h: Sp.Horta - Águas Santas
Domingo:
17h: CDE Camões-FC Porto
Quarta-feira:
20h: Benfica-ABC/UMinho
20h30: Sporting-Avanca
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Sérgio Loureiro

� Há muito que se sabia que a
contenção de custos tem vindo a
exercer influência directa na de-
cisão dos clubes em continuar a
competir com todas as suas equi-
pas. No Alavarium - Andebol
Clube de Aveiro, a delicada situa-
ção financeira por que passa o
país obrigou os seus responsá-
veis a suspenderem a equipa sé-
nior masculina.

“Na equipa que nós tínhamos o
ano passado não havia uma iden-
tidade própria do clube. Decidi-
mos terminar com os seniores e
só regressar, esperamos que em
breve, com jogadores formados
no clube. Sabemos que demos um
passo atrás, mas queremos reto-
mar com atletas que tenham in-
corporado os ideais do Alavari-
um”, referiu Ulisses Pereira, mem-
bro da Comissão Administrativa.

Com um universo que engloba
cerca de 200 atletas, o emblema
aveirense conta com dez equipas
em competição, sendo cinco mas-
culinas (minis, infantis, iniciados,
juvenis e juniores) e cinco femini-

nas (minis, infantis, iniciados,
juvenis e seniores).

Ulisses Pereira continua como
treinador da principal formação
feminina. Uma continuidade ló-
gica, face aos bons resultados que

a equipa sénior tem vindo a obter
e que a levaram, mesmo, a parti-
cipar nas competições europeias
na temporada passada. Com o
oitavo lugar alcançado no final da
época, o técnico projecta aquilo

que deseja para este ano. “O nos-
so objectivo passa por ficar nos
quatro primeiros lugares”.

Esse desejo já está a ser traba-
lhado desde 20 de Agosto, isto
quando o campeonato só se ini-

cia a 14 de Outubro. Com treinos
diários, nesta primeira fase, há
depois uma actualização de tra-
balho que passa por treinar ape-
nas três vezes por semana.

Quatro atletas seniores
na selecção nacional
A grande novidade, e que enche
de orgulho o Alavarium, foi a con-
vocatória de quatro atletas pelo
seleccionador João Florêncio, com
vista ao estágio a realizar em
Anadia, de 16 a 23 de Setembro.
Número somente superado pelas
cinco jogadoras do Madeira SAD,
que é, nem mais nem menos, a
campeã nacional em título.

“Esta convocatória é a de-
monstração do bom trabalho que
temos vindo a desenvolver. As
jogadoras convocadas já cá esta-
vam no ano passado, o que revela
que o que fizemos foi positivo De
futuro, há o desejo de termos ain-
da mais atletas na selecção nacio-
nal”, assume Ulisses Pereira.

Diana Roque (guarda-redes),
Lisa Antunes (ponta direita), Ma-
riana Ferreira (lateral esquerda) e
Cláudia Correia (lateral esquer-
da) poderão vir a fazer parte das
escolhas finais de João Florêncio

para o encontro frente à Turquia,
no dia 6 de Outubro, em Anadia,
e que marca o arranque da fase
de apuramento para o Campeo-
nato do Mundo de 2013, que se
realizará na Sérvia.l

Alavarium suspende escalão
de seniores masculinos
A mística de jogar com atletas formados no clube aveirense levou os responsáveis 
da Comissão Administrativa a tomar uma decisão que consideram ser temporária

ANDEBOL

Apresentação
frente à 
Sanjoanense
no final do mês

�A equipa sénior feminina
fará a sua apresentação no
próximo dia 30, num jogo
que terá como adversário a
Sanjoanense e que mostrará
o plantel definitivo, nesta
altura ainda em aberto. Ulis-
ses Pereira espera que este
seja o momento certo para
que os adeptos do clube
compareçam em número
significativo de modo a mos-
trarem o apoio a um projecto
que os responsáveis espe-
ram que seja sólido e traga
resultados a breve prazo.
Lutar por um lugar entre as
quatro melhores equipas a
nível nacional é o objectivo
assumido pelo técnico para a
temporada 2012/2013.

EQUIPA SÉNIOR do Alavarium cessa a actividade temporariamente
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Avelino Conceição

� A equipa da Artística apresen-
ta-se amanhã aos sócios e simpa-
tizantes, num encontro com início
marcado para as 21h30, frente ao
Balonmano Oar la Coruña, da
Espanha. Uma partida que vai
marcar o reencontro com os adep-
tos que, na época passada, enche-
ram o Pavilhão Adelino Dias Cos-
ta, em Avanca, e que fechará uma
jornada de andebol, envolvendo
ainda as formações de iniciados e
de juvenis.

Neste confronto luso-espa-
nhol, o clube “testar” as mudan-
ças implementadas no pavilhão,
face às exigências da Federação
Portuguesa de Andebol para os

jogos ao mais alto nível nacional,
nomeadamente no que diz res-
peito à segurança no recinto. Mas
ao que tudo indica, a infra-estru-
tura está preparada para o “tiro”
de partida de uma corrida onde a
formação de Avanca vai lutar
pela manutenção.

A partida com os espanhóis
será o último de preparação para
o arranque do Nacional da 1.a Di-
visão este fim-de-semana, mas a
estreia da Artística entre os “gran-
des” da modalidade só acontecerá
na próxima quarta-feira, quando
se deslocar a Odivelas, para de-
frontar (18h30) o Sporting.

Esta semana, a equipa avanca-
nense efectuou mais dois jogos
de treino, onde alcançou mais

duas vitórias convincentes. Tan-
to no primeiro (40-16), frente à
equipa de juniores do FC Porto,
como no segundo (30-19), em casa
diante do Santana da 2.a Divisão,
os resultados foram desnivela-
dos, mas a Artística já mostrou
ter um conjunto que dará garan-
tias de efectuar uma boa época.

Nota de destaque ainda para o

bom momento que a Artística de
Avanca atravessa, com adesão de
novos sócios a ser uma realidade,
estando o clube próximo de atin-
gir os 800 associados. Para um
clube que acaba de subir à Pri-
meira Divisão, será interessante
assistir ao interesse que jogos em
casa vão suscitar junto do públi-
co de Avanca.l

JOGO DE APRESENTAÇÃO AOS SÓCIOS

Artística defronta hoje 
espanhóis da Corunha

LUÍS SANTOS vai testar a equipa pela última vez amanhã
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A59

  Tiragem: 12698

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 31

  Cores: Cor

  Área: 16,77 x 35,64 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 43752840 14-09-2012
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A60

  Tiragem: 12000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 29

  Cores: Cor

  Área: 5,54 x 7,86 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 43751418 14-09-2012
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A61

  Tiragem: 14900

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 24

  Cores: Preto e Branco

  Área: 4,15 x 1,68 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 43752492 14-09-2012
7 ABC. Fez regressar ape-

nas o internacional Hugo
Rocha (ex-Sporting).
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A62

  Tiragem: 14900

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 24

  Cores: Preto e Branco

  Área: 4,27 x 3,35 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 43752412 14-09-2012
7 Avanca. Reforçou-se

com, João Vilar, Fábio Ma-
galhães e Pedro Maia (ex-
São Bernardo), Nuno Fer-
reira (ex-Espinho) e José
Oliveira (ex-ACD Monte).
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A63

  Tiragem: 14900

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 24

  Cores: Preto e Branco

  Área: 4,39 x 4,85 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 43752422 14-09-2012

7 Benfica. Surge com al-
guns reforços de peso: o
guarda-redes espanhol Vi-
cente Álamo (ex-Ademar
Leon, Espanha), o sérvio
Davor Cutura (ex-Vallado-
lid, Espanha), Álvaro Ro-
drigues (ex-ABC), Tiago
Pereira (ex-ABC) e Dario
Andrade (ex-FC Porto).
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A64

  Tiragem: 14900

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 24

  Cores: Preto e Branco

  Área: 4,51 x 3,47 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 43752425 14-09-2012
7 FC Porto. Apresenta

como principais reforços o
lateral-direito João Ferraz
– que tem sido uma mais-
valia – e o lateral-es-
querdo Hugo Rosário, am-
bos ex-Madeira SAD.
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A65

  Tiragem: 14900

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 24

  Cores: Preto e Branco

  Área: 17,01 x 24,03 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 43752417 14-09-2012

A 1.ªDivisãoportuguesa deAndebol ar-
ranca este fim-de-semana com o tetra-
campeão FC Porto, Benfica e Sporting
comoprincipais candidatos ao título, com
os “dragões” a “apadrinharem”, naprimeira
ronda a estreia do Clube Desportivo Es-
colar Camões.
Os “três grandes” perfilam-se como os

principais candidatos ao título, com uma
vantagem ligeira sobreum lotedeequipas,
no qual se incluem ABC, Madeira SAD e
Águas Santas.
Belenenses, Xico e Sporting da Horta

irão lutar por um lugar tranquilo ameioda
tabela classificativa, com o objetivo prin-
cipal de ficar no grupo dos primeiros, en-
quanto Fafe, Camões e Avanca apostam
tudo na permanência.
O tetracampeão nacional FC Porto teve

um início de época aziago, ao terminar a
Supertaça, primeira prova oficial, no
quarto lugar e ao falhar, uma vez mais, o
acesso à fase de grupos da Liga dos Cam-
peões.

O Benfica, quarto classificado de
2011/12, reeditou esta época a vitória na
Supertaça, com um triunfo na final frente
ao Sporting, em Fafe, tendo o Madeira
SAD, vice-campeão, sido superior ao FC
Porto e conquistado o terceiro lugar.
No primeiro embate oficial da tempo-

rada com o FC Porto, para as meias-finais
da Supertaça, em Fafe, o Benfica registou
um ligeiro ascendente sobreos “dragões”,
que revelaram alguma dificuldade em
substituir o lesionado pivot Tiago Rocha.
O figurino competitivo da prova man-

tém-se igual aodaúltimaépoca, comas 12
equipas a disputar uma primeira fase que
irá apurar os seis candidatos ao título e
competições europeias e aindaos seis que
lutarão pela permanência.
Na primeira ronda, o FC Porto visita o

Camões, enquantooMadeira SAD recebe
o Belenenses e o Sporting “apadrinha” a
estreia doAvanca, numa ronda emque se
destaca oprimeiro “clássico”, entre oBen-
fica e o ABC. 1

Internacional madeirense João Ferraz mudou-se para o FC Porto desfalcando o Madeira SAD

7 ARRANCA ESTE FIM-DE-SEMANA MAIS UM CAMPEONATO NACIONAL DE ANDEBOL

SAD com ambições
NoMadeira
SAD, orien-
tado por
Aleksander
Donner,
foram várias
as saídas:
João Ferraz,
Hugo Rosá-
rio, Daniel
Santos, Ble-
janovic, Nuno
Silva... No
sentido in-
verso, de en-
trada, estão
Nelson Pina
(ex-Horta),
Nuno Roque
(ex-Benfica),
Carlos Si-
queira (ex-
Sporting),
Marco Gil
(ex-Marí-
timo) e Pedro
Peneda (ex-
Fafe).

JM
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A66

  Tiragem: 14900

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 24

  Cores: Preto e Branco

  Área: 9,42 x 11,09 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 43752469 14-09-2012

7 Sporting. Orientado por
Frederico Santos, contra-
tou o montenegrino No-
vica Rudovic (ex-Guadala-

jara, Espanha), João Antu-
nes e Nuno Silva (ex-Ma-
deira SAD).
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A67

  Tiragem: 14900

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 24

  Cores: Preto e Branco

  Área: 4,54 x 3,59 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 43752499 14-09-2012
7 Xico Andebol. Refor-

çou o seu plantel com o
recurso ao ABC, onde foi
buscar Rui Loureiro, Mário
Peixoto e João Rodrigues,
para além de Daniel San-
tos (ex-Madeira SAD).
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A68

  Tiragem: 14500

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 23

  Cores: Preto e Branco

  Área: 20,80 x 8,35 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 43736662 12-09-2012

zANDEBOL

CPVV promove torneio de apresentação
A Casa do Povo de Valongo do Vouga vai 

promover um torneio de apresentação 
das suas equipas de juniores e juvenis fe-
mininas no sábado, dia 15 de Setembro, 
com a participação como convidadas das 
formações do Colégio de Gaia, Alpendo-
rada e Sanjoanense.

Os jogos começam às 10 horas com a 
CPVV a defrontar o Colégio de Gaia, se-
guindo-se o Alpendorada – Sanjoanense 
às 11h30. À tarde, as equipas vencidas 

jogam às 15 horas e as vencedoras dispu-
tam a final às 16h30.

As equipas femininas da CPVV, como 
o RA já noticiou, iniciou a época a 21 de 
Agosto, realizando entretanto diversos 
treinos e jogos de preparação para os 
campeonatos. O treinador Paulo Veiga 
explicou que o planeamento foi “no sen-
tido de aproveitar esta fase da época em 
que as jogadoras têm maior disponibili-
dade para treinar e jogar”. Realizaram-se, 

além de treinos, “várias actividades como 
BTT, canoagem, caminhadas e caça ao te-
souro” para reforçar o sentido colectivo 
das formações valonguenses.

A equipa de juvenis participou no tor-
neio do Alpendorada, tendo ganho às 
espanholas do Guardés (27-24), ao Pena-
fiel (25-14) e ao clube local (28-23). No 
torneio de São Bernardo, a CPVV venceu 
a equipa local por 29-25 e a LAAC por 23-
11.
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A69

  Tiragem: 15000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 11

  Cores: Cor

  Área: 10,34 x 11,36 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 43735816 11-09-2012

A primeira sem-

ana de Setembro

marcou o regresso

ao trabalho do Ande-

bol Clube da Associ-

ação Cultural de

Vermoim, em todos

os escalões.

Na época 2012-

2013 o ACV Andebol

Clube contará com

quase uma centena de atletas distribuídos pelas seis equipas

dos vários escalões de formação em competição federada.

Novidade na presente época é também o reforço da equipa

técnica com dois treinadores credenciados e reputados na

região sendo um deles mesmo seleccionador da Federação

de Andebol de Portugal.

Associação Cultural de Vermoim

Andebol regressa 

ao trabalho
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A70

  Tiragem: 5000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 26

  Cores: Preto e Branco

  Área: 27,16 x 10,53 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 43755406 10-09-2012
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A71

Jornal do Douro   Tiragem: 5000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 8

  Cores: Preto e Branco

  Área: 17,94 x 11,11 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 43737637 06-09-2012

Entre nomes como Hulk e Vítor Pereira, ambos distingui-
dos também com um Dragão d’ Ouro referente à época 
2011/2012, Hulk como atleta do ano e Vítor Pereira 

como treinador do ano, surge também um outro nome… An-
tónio Manuel Leitão Borges. 

O Presidente da Câmara Municipal de Resende foi assim, 
ontem, galardoado com o Dragão d’ Ouro para Sócio/Adepto 
do ano atribuído pelo Futebol Clube do Porto todos os anos, 
às personalidades que mais se destacam ao longo da época 
desportiva. 

Também no andebol do FC Porto, muito presente em 
Resende, o andebolista Gilberto Duarte foi premiado como 
Revelação do ano e Wilson Davyes foi galardoado como atleta 
de alta competição da época 2011/2012.

António Borges distinguido 
com Dragão d’ Ouro pelo FC Porto

Resende
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