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Antena 1

 	Meio: Antena 1 - Informação de Desporto

 	Duração: 00:02:04

 	Hora de emissão: 12:49:00 
ID: 42188840

 
07/06/2012

Andebol

 

Andebol: Portugal vai partir para a Eslovénia.
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Equipa de infantis do ABC

DR

A equipa de infantis do 
ABC de Braga inicia, hoje, 
no pavilhão Flávio Sá Lei-
te, a luta pelo título de 
campeã nacional de ande-
bol da categoria. A equipa 
academista é orientada por 
Nuno Cardoso.

A fase final arranca às 
17h00 de hoje, no Sá Lei-
te, e prolonga-se até às 
12h00 de domingo, perío-
do em que se disputarão 
15 jogos. O calendário dos 
jogos do ABC:

Hoje, 17h00: ABC de Bra-
ga-Batalha.

Amanhã, 10h30: ABC de 
Braga-Águas Santas.

19h00, Académico – ABC 
de Braga.

Sábado, 15h00: ABC de 
Braga–Benfica

Infantis do ABC iniciam
luta pelo título nacional

A PARTIR DE HOJE, NO FLÁVIO SÁ LEITE

Domingo, 10h30: Évora 
– ABC de Braga.

Saliente-se, entretan-
to, que também no Flávio 

Sá Leite decorrerá, a par-
tir de amanhã, a fase fi-
nal de juvenis, na qual o 
ABC, campeão em título, 

também marcará presen-
ça. Desta prova daremos 
mais pormenores na edi-
ção de amanhã.
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FESTAND DE TONDELA

Escolinha de andebol de S. Miguel
do Mato mostrou evolução

Silvino Cardoso

� No passado sábado, realizou-
se o 1.o Festand da Escola Profis -
sio nal de Tondela, organizado
por esta entidade e pela Asso cia -
ção de Andebol de Viseu. 

Os bambis e minis da Escoli -
nha de S. Miguel do Mato (Vou -
ze la) marcaram presença no
evento, realizando vários jogos
durante toda a manhã e dei xan -
do, mais uma vez, a sua refe rên -
cia no andebol de formação.

Caracterizado pelo ambiente
festivo e animado, o Festand
pro porcionou bons momentos

de convívio a todos os atletas
participantes, o grande objectivo
da organização que esteve, se -
gundo todas as comitivas, im -
pecável, recebendo por isso os
mais rasgados elogios.

Foi, sem dúvida, uma manhã
de andebol e brincadeira em
cheio para todas as crianças que
participaram no evento. Como
já tem sido habitual neste tipo de
eventos, os miúdos da Escolinha
de S. Miguel do Mato (Vouzela),
es tiveram à altura do que se de -
les se esperava, denotando evo -
lução e muita determinação na
prática da modalidade. l
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DESPORTO

Final nacional disputa-se
em S. Pedro do Sul 
A cidade de S. Pedro do Sul foi o local escolhido pela Federação 
de Andebol de Portugal para a disputa da fase final de infantis 
femininos, que decorre de 14 a 17 deste mês

Silvino Cardoso

� A Câmara de S. Pedro do Sul, a
Associação de Pais e Encarre ga -
dos de Pais do Agrupamento de
Escolas da cidade e a Federação
de Andebol de Portugal, no âm -
bito do protocolo assinados en -
tre estas três entidades, vão rea -
li zar no pavilhão sampedrense
a fase final nacional de infantis
femininos, que decorrerá de 14 a
17 deste mês. Para além deste
evento, a parceria visa, também,
um conjunto de acções para
pro  mover a prática do andebol
junto da população jovem do
concelho. 

Na cerimónia de assinatura do
protocolo estiveram o pre si dente
da Federação de Andebol de Por -
tugal, Pedro Coelho, o pre sidente
da Associação de Pais, o presi -
dente da Câmara Muni ci pal, An -
tónio Carlos Figueiredo, acom pa -
nhado pelo vereador do Despor -
to, Rogério Duarte, e o presidente
da Associação de Andebol de
Viseu, Joaquim Es cada. 

As equipas que vão participar
na fase final são o clube anfi tri -
ão, a Associação da Pais do Ag -
ru pamento de Escolas de S. Pe -
dro do Sul, Clube Andebol de
Leça, Valongo do Vouga, JAC
(Al canena) e Bartolomeu Pere -
strelo (Madeira).  

Para Pedro Coelho, o evento
re presenta “uma mais-valia pa ra
a modalidade, aliada à sua
promoção na região e visi bili da -
de do concelho em outras locali -
da des do país”. Por sua vez, Uli -
sses Pereira, o líder máximo do
an debol nacional, lembrou que “a
realização do evento no con ce lho
de S. Pedro do Sul, é um facto im -
portante, pois torna-se neces sá -
rio diversificar as reali za ções da
cariz nacional, não só para di vul -
gar a modalidade, mas igual -

mente para dar visibi li dade à
região onde se efe ctuam”. 

António Carlos Figueiredo
considerou que “o caminho
certo para fomentar e lançar os
jovens na prática desportiva, é a
partir das escolas”, recordando
“S. Pedro do Sul tem, felizmente,
por parte da comunidade, um
grande número de praticantes
no desporto jovem, nomeada -
men te no futebol, mas  isso não
impede que devam existir ou -
tras modalidades”.  

Joaquim Escada destacou o
facto de S. Pedro do Sul ter sido
“durante muitos anos, um alfo -
bre da modalidade, tendo for -
ma do grandes jogadores de an -
debol”, elogiando ainda a  Asso -
cia ção de Pais e Encarregados de
Educação do Agrupamento de
Escolas de São Pedro do Sul pelo
trabalho que tem vindo a reali -
zar desde Setembro do ano pas -
sa do, possibilitado um maior
nú mero de praticantes da mo -
da lidade”. l

CERIMÓNIA decorreu no Salão Nobre da Câmara de S. Pedro do Sul
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A 17.ª edição do Troféu 
Reitor encerra hoje, depois 
de mais de três semanas 
de competição que juntou 
através do desporto mais 
de 700 estudantes, antigos 
estudantes e funcionários 
nas 11 modalidades des-
portivas em prova.

Esta edição culminará 
com a realização das finais 
do andebol (18h00), futsal 
feminino (19h00), basquete-
bol (20h00) e futsal mascu-
lino (21h00), as quais ante-
cedem a cerimónia de en-
cerramento, a decorrer logo 
após o término dos jogos 
(22h30), com a entrega de 
prémios aos vencedores 
desta edição.

Eng. Materiais e Eng. Ci-
vil no feminino, Eng. Bioló-
gica e Gestão no masculino, 
vão protagonizar as finais 
do futsal com que se vai 
encerrar a edição de 2012 
do Troféu Reitor. Duas fi-
nais inéditas que prometem 
muita emoção e muita luta, 
onde se esperam grandes 
espetáculos de futsal, e a 
ver vamos quem levantará 
o “cepro”.

No futsal masculino na 
primeira meia-final da noi-
te, LEI defrontou Eng. Bio-
lógica num jogo impróprio 
para cardíacos que só a lo-
taria das penalidades re-
solveu a favor de Biológi-
ca que acabou por vencer 
por 6-5.

Troféu Reitor encerra hoje
UNIVERSIDADE DO MINHO

Futsal feminino em ação

expressivos 9-1. 
Na outra meia-final, Eng. 

Biomédica e Eng. Civil me-
diram forças para conquis-
tarem o seu “lugar ao sol”. 
A sorte sorriu a Civil que 
com uma vitória por 4-3 ga-
nhou o direito a estar na fi-
nalíssima.

No basquetebol os fina-
listas são Economia e a 
Licenciatura em Engenha-
ria Informática (LEI) que 
atingiram a final após ter 
deixado pelo caminho nas 
meias-finais a AFUM e Eng. 
Biomédica.

Na primeira meia-final, 
o primeiro jogo foi entre 
duas equipas habituadas a 
vencer (AFUM-LEI) e os 
“informáticos” venceram 
por 34-22.

Na outra meia-final, Eco-
nomia assumiu a liderança 
desde cedo e bateu Biomé-
dica por 40-30.

AFUM e Eng. Biomédica 
vão assim discutir o 3.º e 
4.º lugares. A final será iné-
dita. A turma de LEI parte 
com uma ligeira vantagem 
na experiência uma vez que 
tem sido presença assídua 
nas finais, tendo já vencido 
a competição por várias ve-
zes. Do outro lado estará a 
motivada equipa de Econo-
mia que tem mostrado valor 
para chegar ao título.

As finais decorrerão no 
Complexo Desportivo, em 
Gualtar.

DR

No outro jogo, Gestão 
e Negócios Internacionais 
mediram forças por um lu-
gar na final. Os futuros ges-
tores acabariam por vencer 
a partida por 6-2, conquis-
tando dessa forma a pre-
sença na finalíssima.

Na primeira meia-final 
feminina, Eng. Materiais e 

Direito estiveram em lados 
opostos a lutar por um lu-
gar na final do Troféu Rei-
tor. Uma partida que se 
adivinhava algo equilibra-
da ou não fosse esta uma 
meia--final, mas que “furou” 
as expetativas terminando 
com uma pesada derrota 
de Direito que perdeu por 
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Tarouca acolhe Fase Final do Campeonato Nacional de Andebol de Juvenis Masculinos
2ª Divisão
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 06/06/2012

Meio: Notícias do Douro.com

URL: http://www.dodouro.com/noticia.asp?idEdicao=402&id=27474&idSeccao=4619&Action=
noticia

 

(8 a 10 de junho - Pavilhão Gimnodesportivo de Tarouca)

 

 A cidade de Tarouca volta a ser palco, de 8 a 10 de junho, de mais uma competição de alto nível na

modalidade de andebol: a Fase Final do Campeonato Nacional de Andebol de Juvenis Masculinos 2º

Divisão, organizada pela Federação de Andebol de Portugal, Associação de Andebol de Viseu, Câmara

Municipal de Tarouca e Ginásio Clube de Tarouca.

 

 Esta competição vai colocar frente a frente as equipas do ABC de Braga "B", NAAL Passos Manuel, FC

Infesta e GC Tarouca.

 

 A forma de disputa dos jogos é TxT a 1 volta; o Clube com o maior número de pontos sagra-se

Campeão de Juvenis Masculinos da 2ª Divisão. Os jogos disputam-se no Pavilhão Gimnodesportivo de

Tarouca e a entrada é livre.
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ANDEBOL Campeonato Nacional da 2.ª Divisão (Grupo B)

Derrota em Setúbal coloca
Alto doMoinho na 3.ª Divisão
Faltam ainda duas jornadas

para terminar a fase de apu-
ramento do campeonato na-

cional da 2.ª divisão (Grupo B) mas
são já conhecidas as duas equipas
a despromover. Uma delas, o Paço
de Arcos, já estava encontrada e a
outra, o Alto do Moinho, com a
derrota sofrida em Setúbal, ficou
também com a sentença lida. A
equipa da freguesia de Corroios,
que se exibiu a um nível bastante
aceitável na primeira parte, foi
para o intervalo a ganhar por 13-
12. No segundo tempo as coisas
não correram tão bem e os setu-
balenses, que tiveram em Rui Ma-
mede (8) e Diogo Godinho (7) os
seus melhores marcadores, acaba-
ram por dar a cambalhota no re-
sultado que terminou, com 29-24,
favorável ao V. Setúbal. Muito po-
sitivo foi o resultado obtido pelo
Ginásio do Sul que derrotou o Vela
de Tavira, por 28-19. A vitória não
foi tão fácil de conseguir como o
resultado pode deixar transpare-
cer porque ao intervalo quem es-
tava em vantagem era a equipa
algarvia (12-15). No reatamento,
os ginasistas surgiram com outra
disposição e aproveitaram da me-
lhor forma o desnorte dos homens
de Tavira, que no segundo período
só marcaram quatro golos, para
consumarem a reviravolta. Pedro
Pinheiro, com 9 golos, foi o melhor

marcador da equipa da Cova da
Piedade. No outro jogo da jor-
nada, o primeiro (Passos Manuel)
derrotou o último (Paço de Arcos)
com perfeita naturalidade, por 37-
27. À partida para a penúltima
jornada que se realiza na próxima
quinta-feira, feriado nacional, a
classificação é comandada pelo
Passos Manuel, com 41 pontos; o
Ginásio do Sul, ascendeu ao se-
gundo lugar com 40 pontos; o Vi-
tória de Setúbal, está em terceiro
lugar com 39 pontos; o Benavente
e o Vela de Tavira repartem o
quarto lugar com 38 pontos; e, nas
duas últimas posições, já despro-
movidos, estão o Alto do Moinho,
com 32 pontos e o Paço de Arcos,

com 28 pontos. Jogos da próxima
jornada, dia 7 de Junho: Paço de
Arcos - Benavente; Alto do Moinho
- Ginásio do Sul; Vela de Tavira -
Passos Manuel.

Torrense chega ao fim
em primeiro

Na 3.ª divisão nacional realizou-
se a última jornada que correu de
feição ao Almada e ao Torrense,
porque ambos venceram os seus
encontros. Os almadenses tiveram
a tarefa mais complicada mas saí-
ram-se bem porque derrotaram o
Loures, por 27-26, terminando
assim a competição em 5.º lugar,
em igualdade pontual precisa-
mente com a equipa de Loures.
Menos dificuldades sentiu a forma-
ção da Torre da Marinha, que des-
pachou a grande velocidade o
Costa D’Oiro, por 40-18, concluin-
do a prova na primeira posição.
Nos outros jogos, o Redondo ga-
nhou ao Náutico Guadiana (32-29)
e o Oriental derrotou o Lagoa (27-
18). Na tabela classificativa, o Tor-
rense chegou ao fim em primeiro
lugar com 47 pontos; seguido do
Oriental, com 42 pontos; Lagoa,
com 41 pontos; Redondo, com 39;
Almada e Loures, com 33; Náutico
Guadiana, com 29; Costa D’Oiro,
com 25; e, Andebol de Sines, com
22 pontos. JOSÉ PINA

A sentença da descida foi ditada
em Setúbal
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   A Associação Artística de Avanca deslocou-se este
fim-de-semana a Lisboa para defrontar a equipa do
Camões. Situada mesmo no centro de Lisboa, a
equipa da casa teve de prevenir e reservar um pequeno
espaço no seu pavilhão para os adeptos da casa, uma
vez que o recinto de jogo tem poucas bancadas e a
equipa de Avanca levou uma grande comitiva a
acompanhar.
De salientar que apesar de o jogo se realizar a mais de
300 Km de distância, isto não impediu que cerca de
100 adeptos marcassem presença para um jogo de
tamanha importância.
O jogo começou melhor para os Lisboetas,
conseguindo uma vantagem inicial de 4-1, mas o
Avanca no seu estilo de jogo, de grande velocidade
conseguiu recuperar até chegar ao intervalo em
vantagem. Levando os adversários ao desespero,
que várias vezes marcaram golo e passados menos
de 10 segundos já estavam a sofrer, devido às rápidas
transições de resposta.
    Quando tudo fazia crer que com mais ou menos
dificuldade a vitória não fugiria, a equipa adversária
de grande valor, reagiu e virou o resultado, chegando
a um minuto do fim com 2 golos de vantagem. No
entanto com um golo a cerca de 40 segundos do
final a Artística colocava pressão no jogo reduzindo
para a diferença mínima. Em posse de bola o
Camões congelou o jogo e foi pedido um desconto
de tempo a cerca de 10 segundos do final, com alguns
jogadores do camões a festejarem efusivamente a
vitória. No entanto, apesar da juventude, o treinador

:: Andebol - Artística ::

Festa adiada uma semana
do Avanca, Luís Santos tirou um coelho da cartola
fazendo com que a equipa adversária rematasse à
baliza, de forma condicionada, com o guarda-redes
Luís Silva a negar em grande estilo o golo ao adversário.
A bola acabou por ficar em posse da equipa
Avancanense, com uma falta no próprio meio campo
a favor, faltando apenas 4 segundos para o final.
Com imensa tensão na bancada, foi de pé que todo
o público viu a ultima jogada em que a bola é lançada
para o ataque e Tiago Cunha, sem que desse hipótese
de ser parado, rematou de forma superior fazendo o
golo, instantes antes do sinal sonoro de final de jogo
soar. Foi a loucura nas bancadas preenchidas em
grande parte por gente de Avanca, gritou-se
“campeões, campeões” apesar de isso não ser verdade,
mas no fundo a equipa foi uma verdadeira campeã,
por acreditar até ao final.
No próximo fim-de-semana, em casa diante dos
Marienses, a Artística pode garantir matematicamente
o acesso à divisão maior do andebol nacional, para
isso basta vencer a equipa adversária. Será também o
dia escolhido para a inauguração da Rua Associação
Artística de Avanca, mesmo em frente ao pavilhão.
Um dia em que as emoções prometem estar ao rubro
e que com certeza ficará marcado para sempre na
memória dos presentes.
Toda a gente está convidada a fazer parte desta festa
do andebol, que ficará na história da cinquentenária
instituição.

Nuno Santo
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Apuramento Eur0peu de Andebol Feminino

Sonho do Euro esfumou-se
em Moimenta da Beira
Derrota  ∑ Portugal 24 Roménia 35

Uma Roménia dema-
siado forte, terminou 
com as aspirações por-
tuguesas de uma eventu-
al presença no Europeu 
de Andebol Feminino - 
Holanda 2012.

Em Moimenta da Bei-
ra, Portugal foi derrota-
do por 24 - 35.

Já se sabia que seria 
tudo menos um jogo fá-
cil, frente a uma equipa 
romena que chegava a 
Portugal com um ritmo 
competitivo elevado, de-
pois de ter participado 
no torneio pré-olímpico.

Na equipa portuguesa 
uma contrariedade de úl-
tima hora, com a lesão de 
Daniela Pereira, habitual 
titular da baliza portu-
guesa. Foi substituída no 
sete inicial por Tatiana 
Góis, enquanto Mónica 
Ferreira ficava no ban-

co, sendo depois utiliza-
da na segunda parte.

A Roménia entrou a 
todo o gás, com tremen-
das finalizações de se-
gunda linha, benefician-
do da elevada estatura de 
algumas das suas joga-
doras, perante uma de-
fesa portuguesa pouco 
agressiva que deixava as 
romenas finalizar como 
queriam. Tatiana Góis 
era impotente para tra-
var o caudal ofensivo e a 
eficácia das romenas.

Não estranhou por 
isso  o resultado se fosse 
rapidamente desnivelan-
do, favorável à equipa da 
Roménia que foi para os 
balneários a vencer por 
20 - 13.

O jogo estava pratica-
mente sentenciado logo 
no final da primeira me-
tade.

Nos segundos 30 minu-
tos, assistiu-se a um natu-
ral relaxar por parte das 
romenas, e a uma melhor 
eficácia, quer defensiva, 
quer ofensiva de Portu-
gal, embora as jogadoras 
lusas tenham tido algu-
mas perdas de bola quase 
infantis, proporcionando 
situações de contra-ata-
que e finalizações fáceis 
para as romenas.

Com o selecionador ro-
meno a rodar todo o ban-
co, tendo inclusive feito 
alinhar as três guarda-
redes que trouxe para 
Moimenta da Beira, Por-
tugal foi reagindo à des-
vantagem, mas sem nun-
ca conseguir colocar em 
causa a superioridade 
das adversárias.

As romenas, com al-
gumas jogadoras muito 
altas, nunca deu hipóte-

ses à segunda linha por-
tuguesa. Quando a bola 
passava as torres rome-
nas, encontrava uma 
outra gigante na baliza 
- qual das três guarda-
redes a mais alta - o que 
fez com que as portugue-
sas procurassem circu-
lações rápidas de bola e 
finalizações de primei-
ra linha. 

No final, vitória justa, e 
previsível da Roménia, e 
o fim do sonho português 
em estar no Euro lá mais 
para o final do ano.

Portugal vai agora à 
Sérvia, na última jorna-
da, cumprir calendário.

Para a história a der-
rota, e o facto de ter sido 
mais um grande evento 
de andebol no distrito de 
Viseu.

Gil Peres

G
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 Andebol - Next 21

Sporting fez “tri” em Mangualde
A equipa de juniores 

de andebol do Sporting 
sagrou-se tr icampeã 
nacional. 

No derradeiro jogo 
da final four, frente ao 
Futebol Clube do Por-
to, os «leões» vence-
ram por claros 31-21 , 
dando mostras muito 
cedo de que não esta-
riam na disposição de 
perder o jogo.

D e p o i s  d a s  d u a s 
equipas terem nas jor-
nadas anteriores ven-
cido o ABC e Benfica, 
o jogo entre ambas era 
uma autêntica f ina l , 
mas o Sporting mos-
t r o u  s e r  u m a  e q u i -
pa mais experiente, e 
“reforçada” com atle-
tas já com experiência 
nos séniores, e nunca 
concederam grandes 

veleidades aos portis-
tas.

Venceram e conven-
ceram para gáudio dos 
mu itos  adeptos  que 
m a rca ra m presença 
nas bancadas do Pa-
v i lhão Municipa l de 
Mangualde.

Mais uma organiza-
ção de topo que Viseu 
recebeu ao n ível  do 
andebol. GP

A Leões venceram os três jogos da fase Final e conquistaram o “tri” campeonato

G
il 
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s
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Mudanças no Xico Andebol

António Xavier vai apresentar
demissão e Nuno Santos
deixa o comando técnico

Estão em curso mudanças
na estrutura do Xico Andebol.
Prestes a completar um ano
mandato à frente do Xico, o
actual presidente da direcção,
António Xavier prepara-se
para apresentar a demissão ao
presidente da Mesa da
Assembleia-Geral.

Tudo indica que António
Xavier não vai continuar na
direcção do Xico, uma vez
que a liderança do clube tem
sido muito desgastante e não
será compatível com os 80
anos que está quase a
completar.

Nuno Santos
vai para Fafe
É praticamente certo que

Nuno Santos não vai ser o
treinador do Xico Andebol na
próxima época, devendo rumar
ao vizinho Andebol Clube de
Fafe. O técnico vimaranense
regressou ao Xico na época
2009/2010, depois de ter
representado o Isave, da Póvoa
de Lanhoso.

Após duas épocas ao
serviço do clube escolar, está
novamente de saída, para
abraçar o projecto do clube
fafense.  SMS  !
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Andebol

Carlos Gomes
  . texto

Agora que se fechou o pano
sobre o Andebol 1 � Campe-
onato Nacional de Andebol,
pensamos ser chegada a hora
de procedermos a um balan-
ço daquilo que foi feito pela
equipa que representa Guima-
rães na prova maior do andebol
português � o Xico Andebol.

O início de época foi con-
turbado para os responsáveis
do Xico. Na verdade, sendo a
única equipa 100% amadora,
não foi fácil conseguir reunir
um grupo de atletas que pu-
dessem dar algumas garantias,
dado que, nos tempos que cor-
rem, não é fácil convencer al-
guém a trabalhar como um
profissional, sem ser recom-
pensado com absolutamente
nada, a não ser a satisfação pelo
dever cumprido. Aliás, o
plantel foi sendo recompos-
to ao longo da época, com o
aparecimento de novos joga-
dores, colmatando as baixas
que foram acontecendo já que,
por motivos diversos, não fo-
ram poucos os atletas que fo-
ram abandonando as fileiras.

Para termos uma ideia
mais precisa basta atentar no
facto de o treinador Nuno San-
tos ter utilizado ao longo da
época na prova o número
anormal de 23 jogadores, dos
quais apenas 3 (Gustavo Cas-
tro, Pedro Correia e André
Caldas) foram totalistas, 4
(Ricardo Castro, Luís
Sarmento, Hugo Fernandes e
Jaime Barreiros) falharam ape-
nas 1 jogo e outro (Nuno Go-
mes) falhou somente 2 jogos.
Convenhamos que não é mui-
to normal, quando a maioria
das equipas utilizam entre 16
e 18 atletas.

Face às circunstâncias os
objectivos não poderiam ser
muito optimistas e os respon-
sáveis do clube vimaranense
desde logo apontaram a ma-
nutenção como meta a atingir.
Por outro lado, nos
�mentideros� da modalidade,
o Xico era dado como conde-
nado à descida. Nestas pági-
nas sempre defendemos, sem
qualquer tipo de bairrismos,
que nos parecia ser perfeita-
mente possível atingir o ob-
jectivo, até porque, na nossa
opinião (que felizmente se

Hora de balanço

veio a confirmar) existiam
pelo menos 3 equipas
(S.Bernardo, ISMAI e A.C.
Fafe) com menor valia que a
turma de Guimarães. Abrimos
aqui um parêntesis para refe-
rir que, na nossa opinião, uma
daquelas equipas (A.C. Fafe)
tinha um melhor plantel que
o do Xico. Mas, não basta ter
melhores planteis�

A prova começou da pior
maneira para a equipa do Xico
que, na 1ª jornada, não conse-
guiu melhor do que um em-
pate na sua deslocação ao ter-
reno de uma das equipas do
�seu campeonato� (S.
Bernardo), para, na jornada se-
guinte, ser surpreendente-
mente derrotada por outra des-
sas suas concorrentes
(ISMAI). E, pior ainda, somou
mais 6 derrotas consecutivas,
conseguindo a sua 1ª vitória à
9ª jornada, precisamente no
jogo em que recebeu outro dos
seus concorrentes (A. C.
Fafe). No final da 1ª volta o
Xico tinha apenas 14 pontos
fruto de 1 vitória, 1 empate e
9 derrotas. Parecia que os mal-
dizentes tinham razão�

Mas, não. O Xico iniciou
a 2ª volta da melhor maneira
ao vencer 2 dos seus adversá-
rios directos (S.Bernardo e
ISMAI) e daí até ao final da
fase regular conseguiu ainda
ganhar mais 2 jogos, o que lhe
permitiu somar 19 pontos aos
que tinha da 1ª parte da prova
e chegar ao fim da fase regu-
lar com uns confortáveis 33
pontos e um 9º lugar na clas-
sificação geral.

Na disputa do Grupo B
o Xico cumpriu a sua �obri-
gação� vencendo os seus ad-
versários directos o que lhe
assegurou bem cedo a alme-
jada manutenção. Houve, no
entanto, 2 desses jogos em que
o Xico �falhou�. Referimo-

nos à derrota tangencial no
terreno do S.Bernardo, num
jogo em que a dupla de arbi-
tragem teve grande influên-
cia no resultado final, e no úl-
timo jogo da época, frente aos
seus vizinhos do A.C. Fafe
num jogo que para a equipa
de Guimarães já não �conta-
va para nada�, enquanto que
para os fafenses era a tábua de
salvação da descida. E, a equi-
pa de Fafe aproveitou�

Sob o ponto de vista in-
dividual há algumas referên-
cias que não podemos deixar
de fazer. Desde logo o guar-
da-redes Ricardo Castro que,
na maior parte dos jogos con-
seguiu transmitir grande con-
fiança à equipa, alcançando
quase sempre percentagens de
eficácia muito significativas.
Depois a experiência de 4
atletas (Gustavo Castro,
Pedro Correia, André Caldas
e Jaime Barreiros) que foram
fundamentais em grande parte
dos jogos, pese embora algu-
ma �intermitência� do últi-
mo referido. Finalmente uma
referência a Luís Sarmento e
a Rui Oliveira. O 1º come-
çou a época como ponta es-
querda, posição para a qual não
aportava grande vantagem para
a equipa. No entanto, em boa
hora o técnico Nuno Santos
resolveu experimentá-lo na
posição de central e aí o jo-
vem Luís Sarmento foi, sem
dúvida uma mais valia. O 2º
que, por motivos profissio-

nais havia abandonado a prá-
tica do andebol, só apareceu
no clube a meio da época. De-
pois de algum tempo de trei-
no foi integrado na equipa e,
a pouco e pouco, acabou por
trazer ao conjunto uma coe-
são defensiva que era funda-
mental. Ainda uma referên-
cia para Nuno Gomes, um
atleta natural de Fafe e que, nas
últimas épocas tinha andado
�perdido� no Callidas Clu-
be. Na altura da sua
contratação não nos pareceu
que fosse importante. Só que
Nuno Gomes foi subindo de
produção e acabou a época
num nível muito razoável.
Um último destaque para al-
guns juniores que actuaram
regularmente na equipa prin-
cipal (José Santos, João
Baptista, João Martins e Tiago
Cunha). Foi importante a sua
integração e, nalguns casos e
nalguns jogos, chegaram mes-
mo a ser uma mais-valia para
a equipa. É importante que
continuem a trabalhar com
humildade porque existe ali
�massa humana� a ser apro-
veitada.

Em suma, parece-nos ter
sido muito positiva esta épo-
ca da equipa de Guimarães. E,
nunca é de mais realçar, eram
a única equipa 100% amadora
da prova. Agora, segue-se o
defeso e fazemos votos de que
esta equipa não se �desfaça�, o
que seria uma pena. Vamos ver
o que o tempo nos reserva�
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Portugal vs Eslovénia
em Guimarães

No próximo dia 16 de
Junho o Pavilhão Multiusos
da Guimarães vai ser palco
do importantíssimo jogo
Portugal vs Eslovénia, a
contar para a 2ª mão do
Play-off de acesso ao Cam-
peonato do Mundo de
Andebol que se vai realizar
no próximo ano na nossa
vizinha Espanha.

A escolha da nossa cida-
de, fruto do empenhamento
da Cooperativa Tempo Li-
vre e da Câmara Municipal
de Guimarães, teve a ver, por
parte da Federação de
Andebol de Portugal, da
convicção de que, sendo o

jogo em Guimarães, a nossa
selecção, onde pontificam os
vimaranenses Carlos Car-
neiro (Benfica e que é o ca-
pitão da equipa) e Tiago Pe-
reira (ABC), iria ter o apoio
de um público entusiasta e
conhecedor da modalidade.

É, pois, importante que
Guimarães responda pre-
sente e que os 3000 lugares
do Multiusos sejam poucos
para aqueles que quiserem
assistir ao jogo. Os bilhe-
tes têm um preço simbóli-
co (3 euros) e já se encon-
tram à venda.

Têm a palavra os
Vimaranenses!!!
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Jogos dos minis da ACV
No sábado, os minis masculinos deslocaram-se a

Fermentões onde disputaram dois encontros frente ao Xico
Andebol e à equipa da casa. As minis femininas receberam
em casa as maiatas Maiastars e a Juvemar. Em qualquer
dos jogos, os atletas honraram a camisola do clube de
Vermoim.
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AAC – Os juvenis masculinos 

do Águeda Andebol Clube 
iniciam este domingo, dia 3, 
a sua parti cipação na fase 
complementar do campeo-
nato regional, recebendo o 
Vacariça em Travassô. Os ini-
ciados masculinos retomam 
o campeonato regional em 
Espinho (9h30 de sábado). Os 
infanti s masculinos jogaram 
no últi mo domingo com o CAI 
Conceição (derrota 19-23), 
defrontando fora o Vacariça 
no próximo domingo (17h).
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ESAP tetracampeã nacional 
em desporto escolar
Equipa aguedense repre-
senta Portugal na ilha de 
Malta em Julho próximo

A Escola Secundária Adolfo 
Portela (ESAP) sagrou-se, pela 
quarta vez consecuti va, campeã 
nacional de desporto escolar em 
andebol feminino

Na competição nacional, que 
decorreu nos dias 24 e 25 de 
Maio no Colégio da Imacula-
da Conceição, em Cernache, a 
equipa da ESAP, em represen-
tação da Direcção Regional do 
Centro (DREC), jogou e ven-

ceu com as seguintes escolas: 
Agrupamento de Escolas de 
Moimenta da Beira por 35-21 
(Direcção Regional do Norte – 
DREN), agrupamento de Esco-
las Padre António Martins de 
Oliveira, de Lagoa, por 25-14 
(Direcção Regional do Algarve 
DREALG) e o agrupamento de 
escolas Aquilino Ribeiro de Por-
to Salvo por 28-17 (Direcção Re-
gional de Lisboa e Vale do Tejo 
– DRELVT). 

Ao conquistar o tí tulo de cam-
peã nacional, a ESAP garanti u 
a oportunidade de representar 
Portugal, nos jogos da Federação 

Internacional Desporti va de Esco-
las Católicas (FISEC), que este ano 
irão decorrer entre os dias 5 e 11 
de Julho na ilha de Malta. 

A professora Paula Biscaia, trei-
nadora da equipa, não escondeu a 

emoção de mais uma vitória e do 
excelente desempenho das suas 
alunas. Questi onada se estaria já 
a pensar no próximo ano referiu 
que,  “embora haja algumas alunas 
que deixam a Escola por concluí-

rem o 12ºano, as que fi cam irão de 
certeza manter o espírito de equi-
pa e o empenho que sempre tem 
existi do e por certo que entrarão 
na escola outras alunas que virão a 
integrar a equipa”.

A equipa da ESAP, vencedora pelo quarto ano consecutivo

ANDEBOL
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ANDEBOL

Iniciadas da 
LAAC jogam 
fase fi nal

A equipa de iniciados femini-
nos da LAAC já tem defi nido a 
calendarização da fase fi nal do 
campeonato nacional da II di-
visão, que se disputa de sexta-
-feira a domingo no pavilhão do 
São Bernardo. Consumada a su-
bida de divisão, em causa está o 
tí tulo nacional. Os jogos são os 
seguintes:

Sexta-feira: S. Joana-Porto 
Salvo (19h) e S.Bernardo-Laac 
(21h)

Sábado: Porto Salvo-Laac 
(15h) e S. Joana-S.Bernardo 
(17h)

Domingo: S.Bernardo-Porto 
Salvo (10h) e Laac-S.Joana (12h)
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ANDEBOL

LAAC promove jantar 
de angariação de fundos
 
Com vista à participação das equipas da LAAC em 
torneios de Verão, a equipa de juvenis com a colabo-
ração de alguns encarregados de educação organiza-
ram um jantar de angariação de fundos no passado 
sábado, nas instalações da secção social da instituição. 
Com a presença de cerca de duas centenas de pesso-
as, a noite foi de festa e nem o karaoke faltou.
Apesar do objectivo principal ser a angariação de 
fundos, a parte social esteve presente, não perdendo 
os pais a oportunidade de criarem melhores laços de 

amizade entre eles.
Registe-se a presença de muitos elementos da direc-
ção da LAAC, concretamente da secção de andebol.
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A36

  Tiragem: 10000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 18

  Cores: Preto e Branco

  Área: 22,21 x 6,22 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 42147418 26-05-2012

Um triunfo frente ao Samora Correia e será o culminar do grande objetivo da temporada.

Modicus está a
um curto ponto de
alcançar a subida à
2ª Divisão Na-

cional de andebol. Sábado
passado, os comandados de
Ricardo Antunes obtiveram
uma importante vitória fora
de portas frente ao AD
Monte (21-20) garantindo o

segundo lugar com quatro
pontos de vantagem em re-
lação ao terceiro classifi-
cado, o Samora Correia,
precisamente o próximo
adversário, hoje, às 18h em

casa. Um triunfo frente à
equipa ribatejana vale auto-
maticamente a tão desejada
promoção. “Estamos bem,
não sentimos pressão e en-
caramos a partida com toda

a naturalidade. Os jo-
gadores treinaram como se
nada fosse”, explicou ao
nosso jornal Ricardo An-
tunes, esperançado num
resultado positivo.

PEDRO EMANUEL SANTOS

O

Subida pode ficar hoje decidida
ANDEBOL | MODICUS PRECISA DE VENCER EM CASA PARA CHEGAR À 2ª NACIONAL

●
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A37

Jornal de Santo Thyrso   Tiragem: 3000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 8

  Cores: Preto e Branco

  Área: 11,53 x 11,11 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 42032643 25-05-2012
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A38

Jornal de Santo Thyrso   Tiragem: 3000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 5

  Cores: Cor

  Área: 5,56 x 5,73 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 42032417 25-05-2012
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A39

  Tiragem: 11500

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 16

  Cores: Preto e Branco

  Área: 7,59 x 5,19 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 41977659 24-05-2012
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