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ANDEBOL

AC Vermoim promove
treinos de captação

O ACV Andebol Clube terá em competição quatro
equipas na época 2011-2012 (duas masculinas e duas
femininas), nos escalões de minis e iniciados, resultando
em dezenas de crianças a praticar andebol. As competições
arrancam no dia 8 de Outubro.

Enquanto projecto de formação e vocacionado para
as crianças em idade escolar de primeiro ciclo (dos 6 aos
12 anos), o ACV Andebol Clube encontra-se permanen-
temente em captação nos seguintes horários e locais: se-
gundas e terças-feiras, às 18 horas, no pavilhão de Ver-
moim; quartas-feiras, às 18 horas, no pavilhão da Esc. Sec.
padre Benjamim Salgado; sexta-feira, às 19 horas, no
pavilhão de Vermoim. Mais informações em acv.vermoim@
gmail.com
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CAMPEONATOS NACIONAIS DE JUVENIS E INICIADOS

Penedono e Moimenta da Beira sofreram goleadas a abrir
Silvino Cardoso

� No último fim-de-semana
arrancaram os campeonatos de
juvenis e de iniciados. 

Enqua nto que as dequipas do
ABC de Nelas e do Andebol
Clube de Lamego, em Iniciados
e a jogarem no seu ambiente,
conseguiram vencer os jogos,
res pectivamente, contra o D.
Fu as Roupinho (Nazaré), por 35-
32 e 25-21, o Núcleo de An debol
(iniciados) foi goleado, no
Pavilhão de Aguiar da Beira,
por 17-46. Em juvenis masculi -
nos, o Núcleo de Andebol de
Pene do no, sofreu uma pesada
derrota (25-42) e a Escola de
Andebol de Moimenta da Beira
foi vencida em Aveiro, frente ao
S. Bernardo B, por 37-25. 

Como se sabe, todas as equi -
pas jovens em actividade,
competem em campeonatos
nacio nais da 1.a Divisão, e os
clubes Núcleo de Andebol de
Penedo no, Escola de Andebol de
Moi menta da Beira, ABC de
Nelas e o Andebol Clube de
Lamego, são as representantes
do distrito naqueles dois
escalões etá rios.

O clube de Penedono, por ter
o pavilhão desportivo em fase
de remodelação, é obrigado a
efectuar os seus jogos, ou no Pa -
vilhão de Moimenta da Beira,
ou no de Aguiar da Beira, situa -
ção que também contribuiu pa -
ra o fraco rendimentos que as
suas equipas tiveram no ar -
ranque dos dois campeonatos.

Tal como acontece com ou -

tras modalidades, também no
andebol,  a crise econó mica que
se faz sentir, a nível global, ori gi -
nou com que a redução de
equipas nos diversos cam peo -

natos, fosse bastante acentuada,
nomeadamente, nos esca lões de
formação onde, por su posto,
deveria continuar a ser mo tivo
de aposta dos clubes. l

ANDEBOL nacional jovem arrancou no último fim-de-semana

Página 6



A7

  Tiragem: 2327

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 15

  Cores: Preto e Branco

  Área: 8,76 x 30,80 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 37725317 29-09-2011
ANDEBOL

Selecção nacional 
de juniores em estágio 
permanente em Resende

Silvino Cardoso

� Continuando a desenvolver a
promoção de actividades ama -
doras de pavilhão, a Câma ra
Municipal de Resende, assinou
um protocolo de cola bo ração
com a Federação de An debol de
Portugal, que irá ga ran  tir a
presença permanen te da selec -
ção nacional de junio res B, na
vila de  Resen de.

Com a assinatura do protoco -
lo, rubricado pelo edil An tó nio
Borges e pelo presidente da
Federação de Andebol de Por -
tugal, Henrique Torri nha,  fi -
cam estabelecidas as condi-ções
de preparação e fun cionamento
da equipa Resende Ande -
bol/Selecção Nacional que parti -
cipará no Cam peo nato Nacio -
nal de seni ores masculinos, da
2.a Divisão, na presente época. 

No âmbito do protocolo as -
sinado entre as duas entidades,
os atletas encontram-se a de -
senvolver um estágio perma -
nen te em Resende que se
prolongará até Agosto de 2012.
Para o efeito, a Câmara Munici -
pal disponibiliza a utilização do
Pavilhão Gimnodesportivo de
Anreade para os treinos, cede
transporte e fornece alojamento
nas 'Casas dos Magis tra dos' aos
diversos agen tes des portivos ao
serviço da Federa ção de Ande -
bol de Portugal, sendo que os
atletas realizam os seus estudos
na Escola Secundária D. Egas
Moniz.

António Borges, na sua inter -
venção, salientou que "em Re -
sende existem condições pa ra
se conseguir fazer a promo ção

do desporto numa lógica de
cres cimento de todo o concelho
e, naturalmente, enten de-se que
a parceria é um gran de estímulo
e um grande catalisador dentro
da escola, na co muni da de re -
sen dense, para que haja pos si -
bilidade de conti nuar a oferecer
prática des por tiva, particular -
mente, atra vés do andebol, pro -
movendo o novo perfil dos jo -
vens do concelho”.

O presidente da Federação de
Andebol de Portugal, Henri que
Torrinha, cujo mandato se tem
pautado pelas diversas assina -
turas de parcerias, reforçou que
"to das as condi ções que foram
pro  piciadas à FAP pelo mu ni -
cípio de Resen de, vão possi bi -
litar que seja da da conti nui dade
ao projecto iniciado em 2004 e
que tem no horizon te, o ob -
jectivo de entrar nos Jo gos
Olím picos de 2020", acres cen -
tando que "é para o topo que se
tem de trabalhar, e as sim alcan -
çar a excelência".

Após a assinatura do proto -
colo e a seguir ao almoço de cor -
reu, no Pavilhão Municipal de
Anreade, a partida que opôs o
Resende Andebol/Selecção
nacional, ao Clube Desportivo e
Cultural Santana, a contar para
a 2.a jornada do Campe o nato
Nacional da 2.a Divisão, zo na
Norte, num jogo bastante re -
nhi do, tendo sido ganho pela
equipa forasteira, por 22-23. 

Deste modo a equipa Resen -
de Andebol/Selecção Nacional, é
a única representante do dis -
trito de Viseu no Campeo nato
Nacional da 2.a Di vi são e que in -
tegra a Zona Norte.  l

CERIMÓNIA de assinatura de protocolo na Cãmara de Resende
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Águias não
podem perder
ANDEBOL. Carlos Carneiro
disse à Benfica TV que os
encarnados não podem
“perder mais pontos, so-
bretudo em casa”. O joga-
dor benfiquista falava
na antevisão do jogo de
sábado, na Luz, com o
ABC, da 6.ª jornada do
campeonato, depois de os
encarnados terem perdi-
do na 5.ª ronda com o Ma-
deira SAD, na Luz (25-27).
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Andebol

Campeonato Nacional de Iniciados Masculinos – 1ª Divisão

Sport Lisboa e Benfica - 43
Ginásio Andebol Portalegre – 16

> O GAP iniciou a sua presença no
nacional da 1ª divisão no Pavilhão da Luz,
perante um adversário com uma equipa
muito forte e com elevadas aspirações.
Como seria de esperar a equipa de
Portalegre não teve grandes hipóteses de
disputar o resultado, mas, no entanto, o
jogo teve duas partes distintas. No 1º tempo
o GAP conseguiu equilibrar a partida
durante grande parte do tempo,
conseguindo os seus elementos mais
experientes ultrapassar o forte sistema
defensivo do Benfica. Só que à medida que
o tempo foi passando o desgaste começou
a ser evidente nos jovens de Portalegre,
enquanto a equipa de Lisboa com muitas
soluções ia rodando os jogadores sem se
notar quebra no seu rendimento. Ao
intervalo o Benfica vencia por 20-12, o que
se poderia considerar um resultado pesado
para o GAP, face ao que se tinha passado.
No segundo tempo a equipa “estoirou”
fisicamente, fruto de ter apenas duas
semanas de treino, de não ter ainda
efectuado qualquer jogo esta época e do
intenso ritmo de jogo que o Benfica sempre
impôs. Assim, marcou apenas 4 golos na

segunda parte, permitindo que o adversário
concretizasse inúmeros contra-ataques
que avolumaram a diferença no marcador.

Para o GAP, o jogo valeu por aquilo que
conseguiu fazer na primeira parte e pela
alegria estampada no rosto da maioria dos
jovens ao entrarem no pavilhão do Estádio
da Luz, experiência que muitos não
esquecerão. A equipa é composta na sua
maioria por jovens com pouca experiência,
já que muitos dos elementos da equipa do
ano anterior que ascendeu à 1ª divisão,
subiram ao escalão de Juvenis. No entanto,
têm uma grande margem de progressão,
pelo que não há que desanimar.

Pelo GAP jogaram e marcaram: Henrique
Grenho, Filipe Trindade, Edgar Tavares, Nuno
Gandum, Miguel Pinheiro, Duarte Tavares,
Francisco Rebola (5), Sandro Estrela, Afonso
Perestrelo, João Viegas (6), João Faria (1), Miguel
Silva (3), João Raposo e Guilherme Gil (1).

Na próxima jornada, dia 1 de Outubro,
às 15 horas, em Portalegre, defrontarão
outro clube grande, o Sporting Clube de
Portugal. Estes jovens esperam e merecem
o apoio da população de Portalegre. Vá ao
Pavilhão Municipal no próximo sábado! 
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Andebol

Xico perdeu com o Sporting
O Xico Andebol vendeu 

cara a derrota (22-24) na re-
cepção ao Sporting, forçando 
os visitantes a discutir o 
encontro até aos derradeiros 
minutos. Os vimaranenses 
deixaram uma boa imagem, 
mas, ainda assim, não con-
seguiram evitar a quarta der-
rota consecutiva, depois do 
desaire, a meio da semana, 
diante do Madeira SAD.

Na 3ª Divisão o Fermen-
tões venceu o Afifense, por 
19-28, na segunda jornada, 
somando assim, de forma 
categórica, a primeira vitória 
da temporada. A equipa de 
Marco Guimarães impôs-se 
facilmente diante do Afifen-
se, sobretudo pela força do 
seu ataque. Ao intervalo, os 
vimaranenses já venciam por 
10-15. 

Página 12



A13

  Tiragem: 8000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 26

  Cores: Cor

  Área: 22,31 x 22,24 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 37706851 28-09-2011

> rui miguel graça

ABC de Braga e Fermentões ar-
rancaram o campeonato nacio-
nal de juvenis em grande plano.
Os dois emblemas minhotos al-
cançaram resultados robustos na
jornada inaugural, ao contrário
do Xico e Fafe, clubes que fo-
ram derrotados.

A equipa de José Vieira, cam-
peã nacional em título, espalhou
mesmo magia no pavilhão do
Penedono, vencendo por 17 go-
los de diferença. Já o Fermen-
tões despachou o Colégio Car-
valhos com um triunfo de alto
calibre, com dez golos à maior.
O ABC de Braga é mesmo o
primeiro comandante da prova,

numa série onde se espera que
os bracarenses triunfem.

Na fase 2, o Xico Andebol foi
surpreendido na deslocação a
Espinho, com os tigres a triun-
farem por 29-27.

Também o AC Fafe não teve
capacidade diante do Águas
Santas e perdeu em casa por sete
golos de diferença.

> Na próxima jornada, o emblema bracarense desloca-se ao pavilhão do Colégio Carvalhos.

CAMPEONATO NACIONAL DE JUVENIS

ABC e Fermentões 
com entrada galopante 
O ABC de Braga e Fermentões entraram com estilo na prova, sob o
signo da goleada. Xico e Fafe foram derrotados.

PENEDONO 251 

Leonardo Carneiro, António Schouwe-
naar, José Pinto (2), Herculano Costa
(1), José Melfe (5), Maurício Pinto (3),
Henrique Figueiredo (1), Luís Lopes,
Bruno Bernardo (1), Gabriel Moreira (3),
Marco Carneiro (1), Daniel Correia (8),
Tiago Fonseca e João Pestana.
Tr. Ricardo Vasconcelos

ABC DE BRAGA 421 

Cláudio Silva, Tomás Nogueira (3),
Filipe Caniço (5), João Costa, Ricardo
Costa (1), Rui Rolo (8), Francisco
Albuquerque (10), Luís Peixoto (1), Rui
Viana (7), Miguel Costa (5), Filipe
Monteiro, Fábio Loureiro, João Barbosa
(2) e Rui Oliveira.
Tr. José Vieira

Árbi t ros:  Vítor Ferreira e Tiago Félix
Intervalo: 13-22

FERMENTÕES 321 

Emanuel Ribeiro, André Gonçalves,
Carlos Mora (7), Miguel Freitas (5),
Paulo Santos (6), José Moreira, João
Freitas, José Ferreira (3), Daniel Oliveira
(5), Paulo Faria (1), Paulo Lopes,
Francisco Anjos, Paulo Abreu (5) e José
Ferreira.
Tr. Luís Pereira

C. CARVALHOS 221 

David Sousa, Vasco Fontes, 
Francisco Santana (5), Renato Silva (1), 
Guilherme Oliveira (2), Nuno Barbosa
(1), Rui Barbosa (5), Luís Costa, Diogo
Fernandes, Manuel Marques (1), 
João Martins (5), João Tavares e Tiago
Couto (2)
Tr. Vítor Ferreira

Árbi t ros:  F. Gonçalves e J. Fernandes
Intervalo: 18-10

AC FAFE 221 

Nuno Henriques, José Barros, Eduardo
Machado (2), Fernando Magalhães (1),
Pedro Costa (4), José Rodrigues (2), Rui
Cunha (5), João Fernandes (2),
Francisco Lemos, João Cunha (1), Hugo
Pinto, Vítor Ribeiro (4), Raphael Lopes
(1) e João Ferreira.
Tr. António Martins

ÁGUAS SANTAS 291 

Jorge Pereira, Diogo Sousa, Rui
Rodrigues, Pedro Carneiro (7), Adriano
Coelho, José Barbosa, João Cardoso
(6), João Leite, Pedro Pacheco, António
Gomes (2), Bruno Lázaro (3), Miguel
Correia (6), Pedro Teixeira (5) e Diogo
Quintas 
Tr. Pedro Borges

Árbi t ros:  A. Alves e Jorge Fernandes
Intervalo: 10-15
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ANDEBOL/1.ª DIVISÃO NACIONAL

�A quinta jornada do Nacional da
1.a Divisão de Andebol, para além
da primeira vitória no campeona-
to (34-30, frente ao Sporting da.
Horta), trouxe maior visibilidade
aos atletas do São Bernardo, sendo
que três, fruto de grandes exibi-
ções, foram eleitos para o “Sete
Ideal” da ronda.

É o caso do lateral Pedro Maia, do
central João Vilar, mas, sobretudo,
do “pivot” Gonçalo Carvalho, eleito
o “MVP” desta semana. Humberto
Gomes e Fábio Vidrago (ABC), Ri-

cardo Moreira (FC Porto) e Yuri
Kosteskih (Sp. Horta) são os atletas
que completam o “Sete Ideal”.l

Gonçalo Carvalho
foi eleito “MVP”
da quinta jornada

�
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ANdeBoL

Sporting da Horta
ocupa 10.º lugar 
a quinta jornada do Campeonato Nacional de andebol1, 

quadro competitivo em que milita o sporting Clube da Horta, 
forneceu os resultados que passamos a indicar: 

aBC 32 – aC fafe 20, Belenenses 27 – fC Porto 33, isMai 23 
– Águas santas 34, Xico andebol 22 – sporting CP 24, são Ber-
nardo 34 – sporting da Horta 30 e Benfica 25 – Madeira saD 27.

O quadro da classificação está assim ordenado:
1.º Águas santas 14 pontos, 2.º fC Porto 13, 3.º Madeira 

saD 13, 4.º sporting CP 13, 5.º Benfica 12, 6.º Belenenses 10, 
7.º aBC 9, 8.º isMai 8, 9.º são Bernardo 8, 10.º sporting da 
Horta 6, 11.º Xico andebol 6, 12.º aC fafe 4. 
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