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  Tiragem: 8000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 23

  Cores: Cor

  Área: 20,94 x 6,55 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 44158612 10-10-2012

Associação de Andebol da Póvoa 
de Lanhoso já iniciou as actividades
A Associação de Andebol Povoa de Lanhoso (AAPL) já iniciou, no passado
fim-de-semana, a sua actividade federada em Braga, mas com mais jogos
este próximo  fim de semana. 
O clube/centro escola dedica-se essencialmente à formação de jovens no
andebol, mas realiza também um conjunto de actividades educativas, por
forma a melhorar a sua formação pessoal.
No seu terceiro ano de vida, a Associação de Andebol Povoa de Lanhoso
possui já os escalões de minis até ao escalão de juvenis. Na foto estão os
primeiros jovens povoenses a entrar "em cena" na nova temporada com o
seu treinador Vasco Sequeiros e do seu dirigente Luis Carvalho.

DR

Equipa da Associação de Andebol da Póvoa de Lanhoso

Página 5



A6

  Tiragem: 8000
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  Área: 12,55 x 4,46 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 44158626 10-10-2012

Associação de Andebol de Braga organiza 
curso de treinadores de grau 1 e 2
Vai decorrer em Braga os cursos de treinador de andebol de grau 1 e 2. As inscrições na
Associação de Andebol de Braga já estão abertas e terminam a 19 de Outubro de 2012.
Os cursos já estão enquadrados no novo modelo, que terá a duração de 81 horas para o grau
1 e 127 horas para o grau 2. Os cursos terão início no dia 22 de Outubro, uma segunda-fei-
ra, às 19 horas. As aulas decorrerão no Salão Nobre da Casa do Povo de Fermentões e no
Pavilhão de Fermentões. As inscrições são obrigatoriamente efectuadas pelo Portal da
Federação, em inscrições online.
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  País: Portugal
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  Corte: 1 de 1ID: 44159031 10-10-2012
ANDEBOL

� As equipas femininas do Alava-
rium Andebol Clube de Aveiro
passam, agora, a ter denominação
de Alavarium/Love Tiles, assu-
mindo a designação do patrocina-
dor principal do clube aveirense. A
Love Tiles integra esta iniciativa no
âmbito das suas políticas de apoio
à comunidade e ao desporto, pre-
vendo com isto potenciar as hipó-
teses das equipas femininas do
clube aveirense chegarem ao título.

A equipa feminina sénior do
Alavarium tem um grupo forte e
com qualidade, como comprova o
facto de quatro jogadoras - Diana
Roque (guarda-redes), Lisa Antu-
nes (ponta-direita), Cláudia Cor-
reia (lateral-esquerda) e Mariana
Ferreira (lateral-esquerda) - terem
integrado o início da preparação

da Selecção Nacional para o arran-
que da fase de qualificação para
Campeonato do Mundo, que ar-
rancou com uma vitória (38-36) so-
bre a Turquia, no passado sábado,
em Anadia.

Desportivamente, a ambição do
Alavarium, no escalão sénior, é al-
cançar o “play-off” e lutar pelos
quatro primeiros lugares, numa
prova em que o Madeira SAD vai
defender o título nacional.

No próximo sábado, começa o
Campeonato Nacional da 1.a Divi-
são Feminina, com a deslocação
da equipa aveirense a Gaia, para
defrontar Colégio local. O pavilhão
do Alavarium acolhe o primeiro
jogo à quarta jornada, altura em
que o Alavarium a recebe o Passos
Manuel.l

Love Tiles patrocina
equipas do Alavarium

O ALAVARIUM estreia-se na 1.ª Divisão este fim-de-semana

A
R
Q
U
IV
O
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  Corte: 1 de 1ID: 44159401 10-10-2012

O andebolista de 23 anos Tiago
Carmo está de regresso à Aca-
démica, depois de ter represen-
tado o AC Sismaria (2.ª Divisão)
durante duas épocas.

Tiago Carmo é natural de
Coimbra e começou a jogar
nos escalões de formação da
turma academista. Quando era
júnior já alinhava na equipa sé-
nior que representou por 87 ve-
zes e marcado 284 golos. |

Tiago Carmo
reforça andebol
da Académica
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  País: Portugal

  Period.: Diária
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  Corte: 1 de 1ID: 44158362 10-10-2012

RESULTADOS - 3.A JORNADA

Marítimo-Benavente...... 35- 29
Boa Hora-Ginásio Sul............. 25- 30
AC Sismaria-Marienses.... 30- 26
Samora Correia-Vit. Setúbal 19- 29
Vela Tavira-Passos Manuel 24- 22

CLASSIFICAÇÃO
J V E D GM-GS P

Vit. Setúbal... 3 2 0 1 80- 71 7
Ginásio Sul..... 3 2 0 1 81- 77 7
AC Sismaria.... 3 2 0 1 84- 75 7
Vela Tavira...... 3 2 0 1 77- 78 7
Marítimo 2 2 0 0 66- 54 6
Marienses. 3 1 0 2 78- 81 5
Samora Correia.... 3 1 0 2 62- 73 5
Passos Manuel..... 2 1 0 1 48- 45 4
Benavente 3 0 1 2 77- 88 4
Boa Hora... 3 0 1 2 72- 83 4

PRÓXIMA JORNADA

Benavente-Ginásio Sul;Marítimo-Vela Tavira;
Passos Manuel-Samora Correia;Vit. Setúbal-AC
Sismaria;Marienses-Boa Hora.

ANDEBOL - II DIV. SUL
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ANDEBOL: 1.ª DIVISÃO

Luís Nunes (Fafe) continua
como melhor marcador

Luís Nunes, do AC Fafe, marcou dez golos, no último 
jogo frente ao FC Porto (23-28) e continua a liderar 
a lista dos melhores marcadores do campeonato de 
andebol da primeira divisão. Na segunda posição segue 
Elledy Semedo (Belenenses), com 48, Yuri Kosteskhy 
(Horta) com 43, e João Oliveira (Camões), com 36.

Nos guarda-redes, a liderança pertence a Vicente Ala-
mo (Benfica), seguido do bracarense António Campos, 
ao serviço do Águas Santas. Vicente Álamo tem 77 
defesas, contra 72 de António Campos. Já na eficácia, 
a liderança está com António Campos (Águas Santas), 
com 39,78% (72 defesas em 181 remates).
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Integrando o Campeonato Nacional de Maratonas, a Associação ExtremoSul irá promover, pelo
terceiro ano consecutivo, a Maratona Internacional de BTT do Algarve (MIBA). A prova realiza-se no
dia 30 de setembro, em São Bartolomeu de Messines, concelho de Silves. A organização pretende
afirmar este evento como uma das mais importantes provas desportivas nacionais e internacionais,
[...] September 19th, 2012 | Publicado em MODALIDADES, ÚLTIMAS | Leia Mais  A atleta algarvia Ana
Cabecinha obteve na passada sexta-feira o segundo lugar na Final do Challenge Mundial de Marcha
(IAAF). A atleta completou os dez quilómetros marcha no tempo de 43m31s. A Final do Challenge
decorreu na cidade chinesa de Ordos (Mangólia interior), situada a cerca de 1280 metros de altitude e
a cerca de [...] September 19th, 2012 | Publicado em MODALIDADES, ÚLTIMAS | Leia Mais  O ciclista
David Livramento, da Carmim/Prio/Tavira, venceu o Prémio Onda/Boavista, que decorreu entre os
passados dias 14 e 16. O prémio arrancou na sexta-feira, com o corredor tavirense a vencer a
primeira etapa de 120 quilómetros, que teve início e fim em Póvoa do Lanhoso. A história da primeira
jornada começou a desenhar-se aos quilómetros [...] September 18th, 2012 | Publicado em
MODALIDADES | Leia Mais  A sexta jornada da II Liga disputa-se na próxima quarta-feira, com o
Portimonense (10.º, com 7 pontos) a deslocar-se ao Minho para defrontar o Sporting de Braga B
(18.º, com 3 pontos) a partir das 16h00. No entanto, esta ronda tem dois jogos antecipados para este
domingo: Arouca-Sporting B e Trofense-Vitória de Guimarães B. Os [...] September 16th, 2012 |
Publicado em FUTEBOL, ÚLTIMAS | Leia Mais  O vila-realense Nélson Mestre e o espanhol José Maria
Rodriguez vão subir o rio Guadiana a nadar, no próximo domingo, fazendo a ligação entre Vila Real de
Santo António e Alcoutim. Trata-se de um desafio inédito (nunca tinha sido realizado até hoje) e
solidário, já que servirá para angariar fundos para a Associação Ansares. A [...] September 14th, 2012
| Publicado em MODALIDADES, ÚLTIMAS | Leia Mais  O Quarteirense recebe o Farense este domingo,
naquele que será o único dérbi algarvio da segunda eliminatória da Taça de Portugal, em futebol. O
jogo entre as duas formações algarvias, que militam este ano na 2.ª Divisão, disputa-se no Estádio
Municipal de Quarteira, a partir das 16h00. O Louletano (2.ª Divisão) jogará às 15h00, mas [...]
September 14th, 2012 | Publicado em FUTEBOL, ÚLTIMAS | Leia Mais  A marchadora Ana Cabecinha,
do Clube Oriental de Pechão, participa esta sexta-feira na final do Challenge Mundial de Marcha, prova
que se disputa em Ordos, cidade chinesa da região da Mongólia Interior. A atleta regressa assim à
competição depois do excelente nono lugar nos Jogos Olímpicos de Londres (com a sua segunda
melhor marca de [...] September 13th, 2012 | Publicado em MODALIDADES, ÚLTIMAS | Leia Mais
Iniciativa envolve escolas, autarquia, Federação de Andebol de Portugal, Associação de Andebol do
Algarve e Clube Náutico do Guadiana. Objetivo da parceria é divulgar o andebol, captar jovens para a
modalidade e dar continuidade à formação, sem acréscimo de encargos financeiros Domingos Viegas
Vila Real de Santo António (VRSA) é o primeiro município do Algarve [...] September 12th, 2012 |
Publicado em MODALIDADES, ÚLTIMAS | Leia Mais  Manuel Fortunato, do Clube de Vela de Lagos,
sagrou-se campeão de Portugal de infantis, em vela, e a Associação Naval do Guadiana, de Vila Real
de Santo António, conquistou o título coletivo. Beatriz Gago, do Clube Naval de Portimão, foi a
primeira no sector feminino. O campeonato nacional disputou-se no último fim de semana no [...]
September 12th, 2012 | Publicado em MODALIDADES, ÚLTIMAS | Leia Mais  O BTT Loulé/BPI sagrou-
se campeão do Algarve de XCO (cross country olímpico) ao ganhar a classificação coletiva do
campeonato regional, disputado no último fim de semana na Ribeira do Enxerim, concelho de Silves. O
Clube Xelb, que organizou a prova e segundo classificado, e o Núcleo Sportinguista de Vila Real de
Santo António, terceiro classificado, [...] September 12th, 2012 | Publicado em MODALIDADES,
ÚLTIMAS | Leia Mais
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Derby aquece
jornada
ANDEBOL. Sporting e Ben-
fica protagonizam hoje
o jogo grande da 6.ª jor-
nada. A partida realiza-
-se às 20h30 no Pavilhão
Multiusos de Odivelas.
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  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 27

  Cores: Cor

  Área: 21,28 x 33,30 cm²
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  Tiragem: 8000
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  Corte: 1 de 1ID: 44140026 09-10-2012

Andebol feminino: Vermoim com arranque
positivo no campeonato nacional de juvenis
A equipa de juvenis feminina AC Vermoim iniciou a época com uma jornada
dupla. No feriado de 5 de Outubro, na deslocação a Esposende, deu boa
réplica frente ao Juvemar (campeão nacional de seniores femininas) e logo
no dia seguinte levou de vencida as felgueirenses do Clube de Andebol
Barrosas. A equipa famalicense disputa esta época o campeonato nacional
de juvenis femininas, de andebol, e com pouco mais de um ano de trabalho
regular, as atletas apresentam já um nível evolutivo muito considerável,
contando para a presente época com a orientação do treinador Luís Pinto que
transita da época passada e do experiente técnico Carlos Baldaia (conhecido
pelo seu trabalho em clubes como Boavista e o Andebol Clube de Fafe) nu-
ma clara afirmação da aposta de todos nesta equipa de atletas famalicenses.

DR

Equipa feminina de juvenis do AC Vermoim
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  Corte: 1 de 1ID: 44140060 09-10-2012

111 Tiago Carmo, jovem 
de 23 anos, está de regresso 
à Académica, depois de ter 
representado o AC Sismaria 
(2.ª Divisão Nacional) duran-
te duas épocas. Esquerdino, 
Carmo é natural de Coimbra 
e “nasceu” para o andebol nos 
escalões de formação do em-
blema estudantil. Enquanto 
júnior, alinhou na formação 
sénior academista, que repre-
sentou por 87 vezes, tendo 

marcado 284 golos. Atualmen-
te, é um dos jogadores estu-
dantis que mais vezes vestiu a 
camisola do clube de Coimbra.

Com o objetivo de concluir o 
seu mestrado na Faculdade de 
Ciências do Desporto e Educa-
ção Física da Universidade de 
Coimbra, Tiago Carmo regres-
sa à sua cidade natal, depois de 
ter recusado alguns convites 
de clubes da 1.ª Divisão Na-
cional.

Andebol Tiago Carmo 
regressa à Académica
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  Tiragem: 3500

  País: Portugal
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  Pág: 14

  Cores: Preto e Branco

  Área: 6,92 x 13,76 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 44141423 09-10-2012

Conferimos os desfechos completos 
da quinta jornada da primeira fase 
do Campeonato Nacional de Ande-
bol 1, na qual sobressai a excelen-
te vitória (23-26) do Sporting da 
Horta em Lisboa: Madeira SAD 31 
– Avanca 25, ABC 27 – Belenenses 
23, Xico Andebol 24 – Sporting 26, 
CDE Camões 23 – Sporting da Hor-
ta 26, SL Benfica 26 – Águas Santas 
20 e Fafe 23 – FC Porto 38. 
O quadro da classificação atual está 
assim estabelecido: 1.º Sporting 
5 jogos/15 pontos, 2.º SL Benfica 
5/15, 3.º FC Porto 5/13, 4.º Águas 
Santas 5/11, 5.º Madeira SAD 5/11, 
6.º Sporting da Horta 5/11, 7.º 
ABC/U Minho 5/11, 8.º Xico Ande-
bol 5/9, 9.º Fafe 5/7, 10.º Belenen-
ses 5/7, 11.º CDE Camões 5/5, 11.º 
Avanca 5/5.  

ANDEBOL

Sporting da Horta
ganha fora de portas
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  Cores: Preto e Branco
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AGENDA DIÁRIA
MODALIDADES

FUTEBOL
• Marítimo folga no dia de hoje.
• Nacional treina às 10h30 no Es-
tádio da Madeira, na Choupana.
• Selecção A de Portugal com os
madeirenses Cristiano Ronaldo e
Rúben Micael, prossegue o está-
gio de preparação para os jogos
com a Rússia e Irlanda do Norte
de qualificação para o Campeo-
nato do Mundo. O treino de hoje é
às 10h30 no Campo de treinos do
Hotel Marriott em Praia D’El Rey
• Selecção da Madeira de sub-14
treina hoje, a partir das 19h15, no
Campo Adelino Rodrigues.
• Inscrições para o Colóquio sobre
o Futebol Feminino "Caminhos
para o Futuro", até quinta-feira.
• Inscrições para a "Smurfs da
Bola", projecto de Futebol do FC
Bom Sucesso, 10h/13h, sede do
clube.
• Inscrições para o Torneio “Perei-
ras e Desporto” na referida loja.

ANDEBOL
• Apresentação oficial do “Torneio
de Apresentação ADC Andebol
2012”, pelas 19h00, no Pavilhão
da Camacha.

AUTOMOBILISMO
• Inscrições para o Raid Município
do Funchal (Viaturas Clássicas e
Históricas), até dia 19.

CONGRESSO
• Inscrições para o Congresso In-
ternacional "O Desporto e o Mar",
organizado pelo Clube Naval do
Funchal e UMa, até ao próximo
dia 15.

DIVERSOS
• Exposição "Judo na Ribeira
Brava", Espaço Mercado, até ao
próximo dia 28.
• A Escola Náutica RAM realiza
Curso de Navegador de Recreio,
categoria de Patrão de Costa.
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ANDEBOL
Dupla portuguesa arbitra jogo da EHF

Os árbitros de Leiria, Roberto Martins e Daniel Mar-
tins, foram nomeados para dirigir, no dia 13 de outubro, em 
Alcobendas, o jogo entre as espanholas do Helvetia e as ita-
lianas do D'Archivio Arche, referente à 2.ª eliminatória da 
Taça EHF.
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ANDEBOL – FRANÇA
Oito jogadores detidos

Oito jogadores da equipa de andebol do Montpellier 
foram detidos para interrogatório, no âmbito de uma investi-
gação sobre resultados combinados em França.

A polícia suspeita de que, na época passada, todos 
apostaram grandes quantias na derrota da equipa com o Ces-
son-Sevigne, o que acabou por se verificar (28-31).
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1º Torneio Triangular de
apresentação das equipas de
Iniciados e Juvenis Femininos

   Decorreu no dia 29 de
setembro, no Pavilhão de Canelas,
o 1º Torneio Triangular para a
apresentação oficial das equipas de
Iniciados e Juvenis Femininos de
Andebol do Arsenal de Canelas,
que contou com a presença das
equipas do SIR 1º de Maio e

Alavarium, no escalão de Iniciados
Femininos, e SIR 1º de Maio e
Saavedra Guedes no escalão de
Juvenis Femininos. Foi mais um
êxito organizativo, onde podemos
ter um dia cheio de andebol e de
mais uma etapa de preparação
nestes escalões. No próximo fim-
de-semana, mais apresentações,
com outros escalões a entrar em
ação de forma a fomentar o
andebol canelense. Os nossos
profundos agradecimentos aos
clubes pela participação, que muito
nos honrou.

Seniores Femininos
S. Félix da Marinha 37 x
Arsenal Canelas 18

   Passados mais de 20 anos, o
Arsenal de Canelas volta a ter uma
equipa a competir neste escalão,
sendo a única no concelho de
Estarreja, o que volta a ser um
motivo de orgulho e alegria pois

Andebol Arsenalista
em crescimento sustentável

cada dia que passa o crescimento
é notável e o ambiente de alegria e
companheirismo é maior em toda
a estrutura.
   Apesar da derrota, o mais
importante é o processo
ascendente que se vive pois a
estrutura tem noção e consciência
das bases que está a sustentar para
levar a cabo o seu novo projeto
no prazo estabelecido.

Arsenal: 2 – Ana Fernandes (2); 4
– Liliana Marques (3); 5 – Ana
Nunes (5); 6 – Ângela Pereira; 7 –
Catarina Rodrigues (2); 8 –
Leandra Pinho (1); 9 – Patrícia
Figueiredo (2); 10 – Marta Pinto
(1); 11 – Cátia Rodrigues; 12 –
Cátia Nunes (G.R.); 14 – Vânia
Almeida (2); 15 – Rosa Varum
Treinador: José Marques

   Para culminar este bom
momento e brindar o bom
trabalho desenvolvido tivemos a
participação de quatro atletas nos
quadros das seleções regionais.
Aproveitamos para agradecer a
todos os que nos ajudam a
desenvolver este projeto e
contribuem para o bem-estar
desta associação. Uma palavra de
apreço e agradecimento a todos
os novos diretores que fazem parte
da estrutura e contribuem para o
crescimento e desenvolvimento
sustentado destes jovens.

Hélder Oliveira
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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○

○

○
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 Artística de Avanca

   A Artística de Avanca deslocou-se
aos Açores para defrontar o Sporting
Clube da Horta, na passada quarta
feira, 26 de setembro. Apesar da
derrota final de 29 golos, contra 28
dos avancanenses, a equipa recém-
chegada ao Andebol 1 fez um bom
jogo, equilibrado na primeira parte,
chegando ao intervalo a perder com
a reduzida vantagem de um golo
para o Sporting da Horta, com o
marcador a 16 a 15.
   Na segunda parte, a equipa da
Artística esteve durante alguns
minutos à frente do marcador,
deixando-se empatar nos últimos
cinco minutos. O clube açoriano
aproveitou algumas falhas na
defensiva da equipa do treinador
Luís Santos, e deu a volta ao jogo,
terminando com o marcador a 29 -
28.
   Tiago Cunha voltou a ser o melhor
marcador de Avanca, com 11 golos
marcados, e o atleta mais eficaz foi

Pedro Maia, que em sete remates,
marcou seis.

Artística 24 x Fafe 32

   Passados três dia de se deslocar aos
Açores, a Artística recebeu, no

passado sábado, 29 de setembro, o
Andebol Clube de Fafe, no segundo
jogo disputado em casa, no pavilhão
Comendador Adelino Dias Costa,
e o resultado não podia ser pior.
Num jogo em que havia a esperança
de alcançar a primeira vitória no

nos honrou.

Seniores Femininos
S. Félix da Marinha 37 x
Arsenal Canelas 18

   Passados mais de 20 anos, o
Arsenal de Canelas volta a ter uma
equipa a competir neste escalão,
sendo a única no concelho de
Estarreja, o que volta a ser um
motivo de orgulho e alegria pois

participação de quatro atletas nos
quadros das seleções regionais.
Aproveitamos para agradecer a
todos os que nos ajudam a
desenvolver este projeto e
contribuem para o bem-estar
desta associação. Uma palavra de
apreço e agradecimento a todos
os novos diretores que fazem parte
da estrutura e contribuem para o
crescimento e desenvolvimento
sustentado destes jovens.

Hélder Oliveira

Clube perde contra açorianos da Horta, e
derrapa no segundo jogo em casa

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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○
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○

○

○

○

○

campeonato do Andebol 1, por se
tratar de uma equipa que também
luta pela manutenção, os
avancanenses escorregaram e
voltaram a perder, com uma pesada
derrota de 24 golos, contra os 32
marcados pelo Fafe.
   A Artística entrou mal no jogo, a
cometer muitos erros quer
defensivos, quer atacantes. Tiago
Cunha foi substituído ainda na
primeira metade, por se encontrar
em baixo de forma. João Vilar entrou
para o seu lugar, no entanto, a equipa
de Avanca não conseguiu dar a volta
e chegou ao intervalo com a maior
diferença no marcador da época,
perdia por 9 a 16.

   A segunda parte foi melhor, com
a Artística a melhorar o seu jogo. O
treinador Luís Santos usou todos os
elementos que disponha, no entanto,
o Fafe soube gerir bem o resultado
alcançado na primeira parte, e
terminou o jogo a vencer com a
diferença de oito golos. O melhor
marcador da equipa da casa foi Nuno
Carvalho, com seis golos marcados.

Avanca: Fábio Magalhães, Nuno
Carvalho, Pedro Silva, Tiago Cunha,
Alberto Silva, João Vilar, Luís Silva,
André Rego, João Santos, Diogo
Taboada, Pedro Maia, Pedro Pereira.

Foto: Pedro Alves PhotoReport.in
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Não é muito habitual no
andebol ver um guarda-redes
a marcar golos. Mas, algumas
vezes acontece. Agora o que
nunca tínhamos vistos (apesar
das muitas décadas que levamos
da modalidade) é um guarda-
redes marcar 2 golos no mes-
mo jogo. E, foi isso mesmo que
aconteceu no jogo do passado
sábado entre o Águas Santas e
o Xico. Mas, então, o que é que
aconteceu? Nós explicamos.
Desde o princípio do jogo que
o treinador maiato, Paulo Fa-
ria, sempre que a sua equipa se
encontrava em inferioridade
numérica, fazia entrar um
�guarda-redes avançado�, ou
seja, quando a equipa esteva no
ataque, o seu guarda-redes saia,
dando lugar a um jogo de cam-
po equipado de cor igual á do
keeper. Fez isso durante todo
o jogo e não teve grandes pro-
blemas, embora, na nossa opi-
nião, também não tenha gan-
ho nada com esse artifício. Até
que, aos 34,06 minutos o seu
jogador Eduardo Salgado foi
excluído por 2 minutos. Logo
que a sua equipa foi para o ata-
que, Paulo Faria retirou
António Campos e fez entrar

O jogo da 4ª feira da semana
passada foi impróprio para cardía-
cos. Na verdade, a incerteza do re-
sultado foi a grande nota da par-
tida, incerteza que se manteve até
ao último segundo do apronto.

O Belenenses entrou melhor
no jogo conseguindo desde logo

Nas 3ª e 4ª jornadas do
Andebol 1 a equipa do Xico
Andebol alcançou resultados
completamente opostos. Assim,
na 4ª feira da semana passada o
Xico conseguiu uma importante
vitória frente ao Belenenses, ao
passo que, no sábado, não con-
seguiu evitar a derrota na sua
deslocação ao pavilhão do Águas
Santas. Estes resultados podem
ser considerados normais, pese
embora a vitória frente ao
Belenenses ter sido um resulta-
do não totalmente esperado, dado
que as aspirações da equipa lis-
boeta serem bem mais ambicio-
sas que as da equipa de Victor
Tchikoulaev, e a derrota na Maia
surpreender pelos seus números
finais. Com estes resultados o
Xico mantém-se numa posição
tranquila, contando com 8 pontos
ao fim de 4 jogos. Mas, vamos á
análise das 2 jornadas.

Na 4ª feira havia um jogo que
se destacava de todos os outros,
ou não estivessem frente a fren-
te os 2 grandes candidatos ao tí-
tulo. Falamos do sempre aguar-
dado confronto Benfica vs F.C.
Porto que, não defraudou as ex-
pectativas, tendo acabado com a
vitória da equipa lisboeta pela di-
ferença mínima. Dos restantes
jogos da jornada, e, para além da

difícil vitória do Xico face ao
Belenenses pela diferença míni-
ma, é de realçar a surpreendente
vitória do Sporting no terreno do
Madeira SAD, não pela vitória em
si, mas pelos números da mesma
(25-34). Nos restantes jogos ve-
rificaram-se vitórias naturais das
equipas melhor apetrechadas.

No sábado o Xico foi derro-
tado por números algo dilatados
no terreno do Águas Santas, num
jogo em que a equipa esteve
irreconhecível. Para além deste
resultado é de destacar a 1ª vitó-
ria na prova do A.C. Fafe, no ter-
reno do Avanca, e as (pelo me-
nos aparentes) dificuldades sen-
tidas por Benfica e F.C. Porto
frente a Belenenses e ABC, res-
pectivamente. Nos restantes jo-
gos vitórias naturais de Madeira
SAD, no terreno do Sp. da Horta,

e do Sporting frente ao
frágil Camões.

Após estas 2 jorna-
das a classificação é co-
mandada por Sporting e
Benfica, logo seguidos de
F.C. Porto e ABC. De-
pois vem um pelotão de
4 equipas com menos 4
pontos que os líderes
(Xico, Madeira SAD, Sp.
Horta e ABC), seguidos
da dupla A.C. Fafe /
Belenenses. Finalmente
no fundo da tabela en-
contram-se as 2 equipas
que este ano subiram ao
campeonato principal

(Camões e Avanca), posições essas
que, ou muito nos enganamos,
ou não irão abandonar até ao fi-
nal da prova�

Este sábado disputa-se a 5ª
jornada que reserva para o Xico
mais uma missão �quase impos-
sível� ao receber o líder Sporting
(18,00 horas). É óbvio que o fa-
voritismo tem que ser entregue
quase na totalidade à equipa lis-
boeta. No entanto, se o Xico se
apresentar ao nível do que fez no
jogo frente ao F.C. Porto, o
Sporting terá que apresentar os
seus melhores argumentos para
levar os 3 pontos. Vamos ter fé�

Dos restantes jogos destaca-
mos as partidas Benfica vs Águas
Santas e ABC vs Belenenses que
nos parecem poder vir a ser os
de resultado menos previsível,
pese embora o favoritismo das

Andebol | Este sábado Xico recebe Sporting

Vitória e derrota
que não comprometem

equipas visitadas. Nos outros jo-
gos pensamos que Madeira
SAD, F.C. Porto e Sp. da Hor-
ta, com maior ou menor difi-
culdade, irão levar de vencida
Avanca, A.C. Fafe e Camões,
respectivamente.

Entretanto, no passado do-
mingo, teve início a disputa do
Campeonato Nacional de
Juniores da 1ª Divisão. O Xico,
único representante vimaranense
na prova, não conseguiu evitar
a derrota frente a um F.C. Porto
que se apresentou na máxima
força, ou seja, incluiu todos os
seus atletas juniores que actu-
am na equipa sénior. O Xico aca-
bou por cair, mas caiu de pé com
um resultado que não deslustra.
Dos restantes jogos da Zona Nor-
te destaque para as pesadas der-
rotas de Sp. Espinho e
Sanjoanense, frente a ABC e A.C.
Fafe, respectivamente.

Este fim-de-semana dispu-
tam-se as 2ª e 3ª jornada. Na 6ª
feira, feriado nacional, o Xico
desloca-se até S. Mamede de In-
festa para defrontar a Académica
local, numa partida em que a
equipa vimaranense não tem
qualquer tipo de referências so-
bre o seu adversário, dado que
este não actuou na 1ª jornada
que era a sua jornada de folga (a
prova tem um número ímpar de
equipas pelo que, em cada jor-
nada, uma delas descansa).

Já na jornada de domingo é
a vez de descansar o Xico�

Carlos Gomes
  . texto

Xico Andebol � 27  #  Belenenses � 26

Jogo impróprio para cardíacos
Jogo no Pavilhão do DFH

Árbitros: Alberto Alves / Jorge Fernandes
(Braga)

XICO ANDEBOL � Ricardo Castro (Hugo
Fernandes), Daniel Santos (9), Tiago Cunha,
Gustavo Castro (3), José Teixeira, Pedro
Correia, Mário Peixoto (2), Rui Oliveira,
Luís Sarmento (1), João Gonçalves (2),
Rui Lourenço (2), Jaime Barreiros (7) e
Filipe Magalhães (1).
Treinador: VICTOR TCHIKOULAEV

BELENENSES � Vasco Ribeiro (João Moniz,
Alexandre David), Pedro Jorge, Bruno Ferreira,
Rui Silva (4), Tiago Miranda (3), Edgar Landim
(2), Artem Kuybida, Pedro Delgado (2), Pedro
Jerónimo (3), Tiago Fonseca (1), Diogo
Domingos e Elledy Semedo (11).
Treinador: EDOUARD MEDVEDEV

Ao intervalo: 14 � 15

um parcial de 3-0. No entanto, o
Xico conseguiu rapidamente acer-
tar as suas agulhas e chegou aos
10 minutos a perder por um golo
(4-5), para aos 20 minutos se re-
gistar um empate a 10 golos.

Na 2ª parte a bitola do jogo
manteve-se, com o Xico a chegar
pela 1ª vez ao comando do
marcador aos 34 minutos. A par-
tir daí o Xico comandou pratica-
mente sempre o marcador mas com
diferenças que nunca ultrapassa-
ram os 2 golos, verificando-se um
empate a 19 golos aos 40 minu-
tos e uma diferença de 1 golo (25-
24) aos 50 minutos. E, se os pri-
meiros 50 minutos foram de gran-
de equilíbrio, o que dizer dos últi-
mos 10 minutos?...

O Xico acabou por ser um
justo vencedor, dado ter apresen-
tado um andebol bem mais evo-
luído que o seu antagonista, pese

embora entendamos que pode fa-
zer ainda melhor.

Do ponto de vista individual
os destaques vão para o guarda-
redes Ricardo Castro, sempre mui-

Águas Santas � 33 # Xico Andebol � 24

Ricardo Castro:
um improvável

goleador�
Jogo no Pavilhão do Á. Santas (Maia)
Árbitros: Mário Coutinho / Ramiro Silva
(Aveiro)

ÁGUAS SANTAS � António Campos
(Daniel Paiva), João Baltazar (1), Jorge
Sousa (2), Joel Rodrigues (5), Pedro Cruz
(8), Mário Lourenço, Eduardo Salgado (6),
Nuno Pimenta (4), Bosko Bjelanovic (5),
Jandir Matos, Juan Couto, Mário Oliveira
(1), Marco Sousa (1) e Albano Lopes.
Treinador: PAULO FARIA

XICO ANDEBOL � Ricardo Castro (2)
(Pedro Carvalho), Daniel Santos (5), Tiago
Cunha (1), Gustavo Castro (1), Pedro Correia
(5), Mário Peixoto (1), André Caldas, Rui
Oliveira (1), Luís Sarmento (2), João
Gonçalves (2), Rui Lourenço, Jaime
Barreiros (3) e Filipe Magalhães (1).
Treinador: VICTOR TCHIKOULAEV

Ao intervalo: 17 - 12

Albano Lopes. Só que Bosko
Bjelanovic  rematou,  Ricardo
Castro defendeu e aproveitou
a ocasião para enviar a bola para
a baliza abandonada. Na joga-
da seguinte foi a vez de Albano
Lopes tentar a sua sorte, e a his-
tória repetiu-se� Pode ser que
Paulo Faria tenha aprendido a
lição�

O jogo em si não teve gran-
de história. Na verdade o Xico
apresentou-se transfigurado
para pior em relação aos 3 jo-
gos anteriores, podendo nós
considerar mesmo que foi a pior
exibição até ao momento. Pou-
co concentrado na defesa e
complicado no ataque, o Xico
foi �presa fácil� para um Águas
Santas em que, o principal pro-
blema do seu treinador, deve ser
escolher os 3 jogadores para a
1ª linha dada a qualidade e
quantidade de jogadores que
possui para aquelas 3 posições
(Pedro Cruz, Eduardo Salgado,
Bosko Bjelanovic, Mário Oli-
veira, Marco Sousa e Albano
Lopes).

De qualquer modo o Xico
ainda foi tentando aproximar-
se no marcador por diversas ve-
zes, mas o melhor que conse-
guiu foi ficar a 3 golos de dife-
rença por 2 vezes (21-18, aos
40,22 m e 23-20, aos 47,51 m).
A equipa estava em �dia-não e,
quando assim acontece, não há
nada a fazer.

Individualmente os desta-
ques vão para Ricardo Castro,
não só pelos golos marcados mas
também pela a sua razoável
prestação na baliza, e para Pedro
Correia que parece querer apro-
ximar-se da sua forma.

A arbitragem não nos agra-
dou. Num jogo fácil, foram ca-
pazes de complicar. E, quando
assim acontece, nota negativa�to seguro e para o �poder de fogo�

de Daniel Santos e Jaime Barreiros.
A arbitragem, embora não

isenta de erros, esteve em bom
plano.
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ANDEBOL

Amanhã, Xico recebe Sporting
- VITÓRIA E DERROTA QUE NÃO COMPROMETEM
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Jovens da ACV solidários
com a �Mundos de Vida�

Os jovens atletas da ACV, de andebol, visitaram a
�Mundos de Vida�, em Lousado, numa iniciativa de carácter
solidário mas também pedagógica. Uma oportunidade de
partilhar brinquedos e outros bens que já não usam, e
conhecer uma realidade bem diferente daquela que vivem
diariamente.

A �Mundos de Vida� desenvolve um trabalho de
crescente importância no atendimento às necessidades das
crianças, das pessoas idosas e das famílias no geral.
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Equipa de Leiria perde por um na final da Supertaça

Só uma linha separa a Juve do top do andebol feminino
Miguel Sampaio
miguel.sampaio@jornaldeleiria.pt

� E pronto, está mais do que confir-
mado. A Juventude do Lis já ombreia
com as melhores equipas portugue-
sas de andebol feminino. No do-
mingo, na final da Supertaça, as me-
ninas de André Afra puseram as gar-
ras de fora e quase, mas mesmo
quase, conseguiram evitar que o
Madeira SAD conseguisse levar para
casa o troféu pela 14.ª vez consecu-
tiva. A derrota por um golo de dife-

rença (24-25) custou a engolir, mas
não foi mais do que fruto da dife-
rença existente entre uma equipa de
veteranas e uma outra que utilizou
de forma sistemática cinco juniores.

O pavilhão da Juve, em Leiria, re-
cebeu a prova. As meias-finais dis-
putaram-se no sábado e frente-a-
-frente estiveram a equipa da casa e
o Colégio João de Barros. A época co-
meçou, pois, com um sempre ape-
tecível derby regional e após dois pro-
longamentos, a vitória sorriu à Juve
(27-29). “Ganhámos porque acredi-

támos até ao fim que seria possível.
Em alguns momentos conseguimos
surpreender o adversário, nomea-
damente ao nível das transições rá-
pidas”, justificou André Afra.

Para a final, disputada domingo, o
favoritismo era integralmente atri-
buído ao Madeira SAD, que venceu
na outra meia-final o Sports Madei-
ra, por 39-21.

No entanto, o equilíbrio foi nota
dominante, com as campeãs nacio-
nais a terem dificuldade em acom-
panhar o ritmo da Juve, mas a ga-

rantirem a vitória devido à tarimba
de algumas das suas atletas. “Vi um
jogo bem jogado de parte a parte,
onde a experiência de duas jogado-
ras acabou por fazer a diferença. Jo-
gámos de igual para igual, sabíamos
que não tínhamos as mesmas armas
e que no dia anterior tínhamos jo-
gado dois prolongamentos, mas não
entrámos com receio e jogámos com
as nossas armas, com capacidade de
sacríficio e espírito guerreiro”, reve-
lou o treinador ao JORNAL DE LEI-
RIA.

O pavilhão, à pinha, fico eufóri-
co com a exibição. “Quem foi aos
jogos teve de ficar rendido. Esta-
mos a crescer, mas foi graças ao
bom ambiente que esteve no pa-
vilhão que conseguimos realizar
dois grades jogos” E o futuro, An-
dré Afra? O campeonato da 1.ª Di-
visão começa a 13 de Outubro. Va-
mos ter a Juve a dar luta? “Já não
estamos tão longe como estávamos
e assumimos isso. Vamos até onde
nos deixarem ir, pois ambição não
falta a este grupo.” 
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Andebol: Campeonato Nacional da II Divisão/Zona Sul

Vitorianos navegaram bem em jogo com o Vela (26-21)
BBBBB om jogo dos setubalensesom jogo dos setubalensesom jogo dos setubalensesom jogo dos setubalensesom jogo dos setubalenses
frfrfrfrfrenenenenenttttte aos algare aos algare aos algare aos algare aos algarviosviosviosviosvios, c, c, c, c, com umom umom umom umom um
cccccononononontrtrtrtrtrolo quase tolo quase tolo quase tolo quase tolo quase total das acotal das acotal das acotal das acotal das acçççççõesõesõesõesões
ofofofofofensivensivensivensivensivas e defas e defas e defas e defas e defensivensivensivensivensivasasasasas, à e, à e, à e, à e, à exxxxxcccccepepepepep-----
ção das fases iniciais dos doisção das fases iniciais dos doisção das fases iniciais dos doisção das fases iniciais dos doisção das fases iniciais dos dois
perperperperperíodosíodosíodosíodosíodos, r, r, r, r, resultando tudo numesultando tudo numesultando tudo numesultando tudo numesultando tudo num
trtrtrtrtriunfiunfiunfiunfiunfo nao nao nao nao naturturturturtural e que cal e que cal e que cal e que cal e que cononononontttttououououou
cccccom alguns bons momenom alguns bons momenom alguns bons momenom alguns bons momenom alguns bons momentttttososososos
eeeeexibicionaisxibicionaisxibicionaisxibicionaisxibicionais. No final. No final. No final. No final. No final, o , o , o , o , o “““““scscscscscorororororeeeee”””””
fffffoi faoi faoi faoi faoi favvvvvorororororááááávvvvvel aos sadinos por 26-el aos sadinos por 26-el aos sadinos por 26-el aos sadinos por 26-el aos sadinos por 26-
21.21.21.21.21.

Os primeiros cinco minutos dos
dois períodos de jogo, pode dizer-
se, foram os únicos em que o
“sete” setubalense não teve o con-
trolo das acções defensiva e ofen-
siva, especialmente no segundo
tempo, altura em que o Vela de
Tavira, redobrando de agressivi-
dade no seu “6:0” sempre muito

profundo, conseguiu sucessivas
recuperações que o levaram a
marcar quatro pontos consecuti-
vos face a zero dos vitorianos e a
baixar a desvantagem averbada
ao intervalo de forma substanci-
al. À parte esses momentos, foi o
Vitória que impôs a sua lei, quer a
defender, acção em que o “pivot”
Gonçalo Neves foi utilizado prefe-
rencialmente, quer no ataque pla-
neado e no contra-ataque, conse-
guindo, a par, um índice de con-
cretização geral muito apreciável.

Os últimos dez minutos da pri-
meira parte foram marcantes, pela
positiva, para os sadinos que al-
cançaram um nível exibicional
muito bom, com movimentos
ofensivos bem articulados entre
as primeira e segunda linhas, re-

correndo a vários opções técnicas,
até porque é sabido que a meia
distância da equipa não conta,
propriamente, com “grandes” re-
matadores que possam estabele-
cer diferenças competitivas indi-
vidualmente, e a equipa ganhou
aí uma vantagem que veio a ser
decisiva e que lhe permitiu resis-
tir sem grande dificuldade às fa-
ses em que os algarvios mostra-
ram maior capacidade de reacção.

Durante a segunda parte, Ricar-
do Palma teve oportunidade para
fazer rodar todos os jogadores
convocados, facto este que tam-
bém revela a naturalidade com
que o conjunto sentia que tinha o
jogo na mão.

Notas individuais altas para o
“ponta” Francisco Fuzeta, pela ca-

pacidade de finalização na primei-
ra parte, para Diogo Godinho na
posição de “pivot” e para Sobreira
na segunda parte, como “lateral”
direito e “central”. No Vela de Tavi-
ra gostámos de

Arbitragem de muito bom nível,
a contribuir para a qualidade do
jogo que foi apreciável se atender-
mos a que se trata da II Divisão.
MMMMMARARARARARCHA DO MCHA DO MCHA DO MCHA DO MCHA DO MARARARARARCCCCCADOR:ADOR:ADOR:ADOR:ADOR: 5m, 3-
3; 10m, 4-5; 15m, 8-6; 20m, 10-9;
25m, 14-11; 30m, 18-11; 35m, 19-
12; 40m, 19-15; 45m, 22-16; 50m,
24-17; 55m, 24-18; 60m, 26-21.

RESULRESULRESULRESULRESULTTTTTADOS (2.ª JorADOS (2.ª JorADOS (2.ª JorADOS (2.ª JorADOS (2.ª Jornada):nada):nada):nada):nada): Vitó-
ria, 26-Vela de Tavira, 21; AD Be-
navente, 27-Boa Hora FC, 27; CD
Marienses, 22-NA Samora Correia,
19; Ginásio do Sul, 29-AC Sisma-

ria, 28; Passos Manuel-Marítimo
(11 de Novembro)

PPPPPrrrrróóóóóxima rxima rxima rxima rxima ronda (Sonda (Sonda (Sonda (Sonda (Sábadoábadoábadoábadoábado))))): NA Sa-
mora Correia-Vitória (18.00 horas,
gimnodesportivo Samora Cor-
reia); Marítimo-ADC Benavente;
Boa Hora FC-Ginásio do Sul; AC
Sismaria-CD Marienses e Vela de
Tavira-Passos Manuel.
CLASSIFICCLASSIFICCLASSIFICCLASSIFICCLASSIFICAAAAAÇÇÇÇÇAAAAAÇÇÇÇÇÃÃÃÃÃO:O:O:O:O: 1.º GINÁSIO
DO SUL, 4 pontos; 2.º NA Samora
Correia, 4; 3.º AC Sismaria, 4; 4.º
Vitória, 4; 5.º Passos Manuel, 3
menos 1 jogo; 6.º ADC Benaven-
te, 3; 7.º Boa Hora, 3; 8.º Marítimo,
3 menos 1 jogo; 9.º CD Marienses,
3 menos 1 jogo; 10.º Vela de Tavi-
ra, 1 menos 1 jogo.

São apurados para a Fase Final
os três primeiros classificados.
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Andebol: Agentes despor;vos
em formação

Com algumas competições Nacionais na
modalidade de andebol, já com o seu incio marcado
para o próximo fim de semana, a Federação de
Andebol de Portugal, juntamente com a União de
Associações de Andebol dos Açores promoveu
novamente este ano nos Açores, as Orientações
técnicas para agentes desportivos da modalidade,
desta feita e ao contrário de anos anteriores os
visados foram essencialmente os árbitros e os oficiais
de mesa dos clubes, contudo na formação realizada
em Santa Maria no passado domingo, foram também
convidados os técnicos e dirigentes no seu sentido de
todos ficaram atualizados com as alterações e a
algumas adaptações ás regras. Deslocou-se a Santa
Maria um quadro da Federação, José Macau um dos
mais prestigiados ex-árbitros portugueses, com várias
presenças em europeus e mundiais da modalidade.
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VIMARANENSES PERDERAM NA CASA DO fC PORTO

Xico obrigou o campeão
a esforçar-se até ao fim
formação de Victor Tchikoulaev deu luta ao tetra-campeão. Ao intervalo, o 
jogo estava mesmo empatado. Depois a reacção dos visitantes foi imparável. 

BRUNO FREITAS
O fC Porto certamente não es-

perava tantas dificuldades para le-
var de vencida a bem organizada 
equipa do Xico Andebol. A forma-
ção orientada por Victor Tchikou-
laev deu uma boa resposta numa 
casa tradicionalmente muito difícil, 
conseguindo o feito de chegar ao 

intervalo a empatar a 15 golos. A 
reacção dos campeões nacionais, 
na segunda parte, acabou por ser 
decisiva para o encontro.

Depois da vitória sobre o Ande-
bol Clube de fafe na 1ª jornada, 
o Xico Andebol voltou a deixar 
uma boa imagem. Mostrou ser 
uma equipa combativa, apesar do 

ANDEBOL (1ª DIVISÃO)
   J V E D  Gm-Gs  Dif. P

1 Sporting 2 2 0 0 68-46 20 6
2 fC Porto 2 2 0 0 70-49 21 6
3 Benfica 2 2 0 0 62-51 11 6
4 Madeira SAD 2 1 0 1 52-46 6 4
5 A. Santas 2 1 0 1 52-51 1 4 
6 Sp. Horta 2 1 0 1 53-61 -8 4
7 Belenenses 2 1 0 1 48-51 -3 4
8 ABC 2 1 0 1 52-51 1 4 
9 Xico  2 1 0 1 58-60 -2 4
10 AC fafe 2 0 0 2 56-63 -7 2
11 Avanca 2 0 0 2 44-63 -19 2
12 CDE Camões 2 0 0 2 44-65 -21 2

2ª JORNADA

Avanca - ABC 22-30
Sporting - Sp. Horta 35-26
Águas Santas - Madeira SAD 26-24
fC Porto - Xico 33-28
AC fafe - Benfica 29-33
Belenenses - CDE Camões 28-23
3ª JORNADA

Sp. Horta - Avanca
ABC - AC fafe
Benfica - fC Porto
CDE Camões - Águas Santas
Madeira SAD - Sporting
Xico - Belenenses

FC PORTO XICO ANDEBOL
Ricardo Castro

Daniel Santos (5)
Tiago Cunha (2)

Gustavo Castro (1)
José Teixeira

Pedro Correia (2)
Mário Peixoto (4)

Rui Oliveira
Pedro Carvalho

Luís Sarmento (3)
João Gonçalves (2)

Rui Lourenço
Jaime Barreiros (7)

filipe Magalhães (2)
V. TCHIKOULAEV

Hugo Laurentino 
João Ramos
Gilberto Duarte (8)
João ferraz (4)
filipe Mota (5)
Belmiro Alves (1)
Pedro Spínola (5)
Daymaro Salina (1)
Elias António (4)
Sérgio Rola (2)
Wilson Davyes (3)
Duarte Carregueiro
Hugo Rosário
Alfredo Bravo
L. OBRADOVIC

ÁRBITROS: José Bessa e Pedro fontes

Pavilhão Dragão Caixa

nome do adversário. É assim que 
se explica o facto de ter estado a 
perder por três golos de diferença 
no decorrer da 1ª parte e depois 
ter conseguido encetar uma recu-
peração que lhe permitiu chegar 
ao intervalo com um empate a 
15 golos. Um resultado justo, que 
premiava a entrega dos jogadores 
do clube vimaranense. 

O Xico Andebol procurou man-
ter a mesma determinação no 2º 
tempo, mas não teve força sufi-
ciente para travar a recuperação 
do fC Porto. Gradualmente, a for-
mação da casa começou a cons-
truir uma vantagem consistente, 
que acabaria por ser de cinco go-
los. O que não deslustra a actua-
ção do Xico Andebol.

Destaque, uma vez mais, para 
a exibição de Jaime Barreiros, que 
marcou sete golos e foi o melhor 
marcador do Xico Andebol, tal 
como acontecera na 1ª jornada, 
diante do A.C. fafe.
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