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BRAGA

> Encontra-se em funcionamento há poucos dias, mas os horários estão praticamente preenchidos.

FERREIROSPAVILHÃO GIMNODESPORTIVO

> redacção

“A freguesia de Ferreiros tem
em funcionamento um dos me-
lhores pavilhões gimnodespor-
tivos da cidade de Braga”, quem
afirma é João Costa, presidente
da Junta de Freguesia de Fer-
reiros.

Este equipamento, situado na
Rua Fialho de Almeida, nomea-
damente na artéria da Quinta dos
Apóstolos, encontra-se em fun-
cionamento desde o início do
presente mês e a procura por
parte da população tem sido ele-
vada, uma vez que o funciona-
mento tem ainda poucos dias e
em termos de horários está prati-
camente preenchido.

O espaço, onde se praticam as
modalidades de basquetebol,
futebol, andebol e voleibol, para
além do recinto de jogo, tem
também uma bancada para 400
pessoas sentadas, duas áreas
para reuniões e um bar de apoio.

Com o intuito de oferecer as
melhores condições a todos os
que praticam desporto, o presi-
dente da Junta de Freguesia de
Ferreiros solicitou à Câmara
Municipal de Braga a realização
desta obra, o pedido foi atendi-
do, e de acordo com o presidente

da junta de freguesia “este é sem
dúvida o maior investimento
efectuado pela Câmara Munici-
pal de Braga na freguesia de
Ferreiros”.

Na envolvente do pavilhão
foram colocados oito equipa-
mentos para a prática desportiva.
“Ferreiros possui hoje equipa-
mentos desportivos de grande
qualidade, nomeadamente o
campo de futebol, que foi reno-
vado, a piscina e o pavilhão
gimnodesportivo, tendo a certe-
za que o povo de Ferreiros or-
gulha-se da qualidade destes
equipamentos”, garantiu João
Costa.

Com este equipamento a junta
de Ferreiros tem mais meios
para apoiar as instituições da
freguesia que queiram usufruir
dos espaços, como aliás já se
verifica com o Futebol Clube
Ferreirense, as escolas de for-
mação desta colectividade, que
se encontram a treinar nestas
instalações gratuitamente, dado
que a colectividade não tem pos-
-sibilidades económicas.

João Costa acrescenta ainda
que “com este excelente equipa-
mento para a prática desportiva,
Ferreiros tem mais qualidade de
vida”.

D.R.

Equipamento encontra-se em funcionamento desde o início do mês

“Um dos melhores da cidade”
A freguesia de Ferreiros tem em funcionamento, desde o início do mês, “um dos melhores pavilhões gimnodespor-
tivos da cidade”. Segundo o presidente, este foi “o maior investimento efectuado pela câmara na freguesia”.

D.R.

João Costa garante que este é maior investimento da câmara na freguesia
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Andebol Novos 
projetos em 
marcha na região

111 Atualmente, são 
dois os clubes do concelho de 
Coimbra onde está implemen-
tado o andebol: Académica 
e CAIC. No caso do emblema 
estudantil, funcionam todos 
os escalões masculinos e femi-
ninos, enquanto que, em Cer-
nache, existem todas as classes, 
mas apenas para rapazes.

Mas a presente temporada 
pode trazer novidades ao dis-
trito, com o surgimento de 
novos projetos. Em Miranda 
do Corvo está a desenvolver-
se um polo da Académica, em 
parceria com entidades locais, 
para escalões até iniciados 
masculinos e femininos. Já em 
Soure, o Sourense vai estrear 
os escalões de formação mas-
culinos e femininos, enquanto 
que, na Lousã, o Serpinense 
vai reativar a modalidade para 
ambos os sexos.

Entretanto, a Federação de 
Andebol de Portugal e a Asso-
ciação de Andebol de Coim-
bra continuam a desenvolver 
contactos, com o objetivo de 
desenvolver a modalidade em 
todos os concelhos do distri-
to, apoiando projetos para a 
formação.
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Avelino Conceição

� A Artística de Avanca, que se
estreia na 1.a Divisão de Andebol
amanhã, frente ao Sporting, ven-
ceu, no sábado, o seu jogo de apre-
sentação aos sócios e simpatizan-
tes. Antes deste encontro, foi feita
a apresentação oficial de todos os
escalões do clube, com os senio-
res, por fim, a serem chamados
um a um ao campo.

O jogo frente aos espanhóis do
Balonmano OAR Coruña foi in-
teressante e o equilíbrio perdu-
rou durante a primeira parte.
Apesar da equipa de Luís Santos
ter entrado forte, com um parcial
de 3-0, os espanhóis responde-
ram de pronto, passando para a
frente do marcador com um par-
cial de 5-0. No entanto, a diferen-
ça do marcador esteve quase
sempre num golo até ao interva-
lo, que chegou mesmo com uma
igualdade a 11 bolas.

Na segunda parte, a Artística
mostrou uma das suas novas
“armas”: Pedro Maia, que vem de
uma lesão, para além de ter sido o
melhor marcador do encontro, a
par do espanhol Xosé Canedo,
com sete golos, foi uma grande
surpresa, pela forma descomple-
xada como encarou o adversário.

Os avancanenses estiveram
sempre na frente do marcador, e,
apesar de a incerteza quanto ao
vencedor ter perdurado até dois
minutos do fim, altura em que o
resultado estava em 25-24, a vitó-
ria não lhes fugiu, já que Alberto
Silva, com três golos, “matou”
uma partida que teve bons mo-
mentos de andebol.l

ANDEBOL

Artística de Avanca
vence jogo de 
apresentação 

Posto médico
cheio antes 
do arranque 
do campeonato 

� Em vésperas do arran-
que do campeonato, a
Artística de Avanca está
longe de estar na máxima
força, fruto de quatro
lesões, algumas com gravi-
dade. Assim, não tem falta-
do “clientes” ao posto
médico de António Carva-
lho, o massagista da equi-
pa. O pivot Pedro Silva,
com um problema lombar,
está em fase de recupera-
ção e o lateral esquerdo
Tiago Cunha encontra-se
lesionado no cotovelo
direito. Depois, a última
sexta-feira foi fatídica para
Marco Ferreira e Vítor
Valente, já que ambos
sofreram lesões complica-
das. O primeiro, que actua
a ponta esquerda, partiu o
nariz, ao passo que o se-
gundo, que é lateral es-
querdo, partiu o pé direito. 

Estas são baixas muito
importantes para o plantel
de Luís Santos, que tem
dois difíceis testes pela
frente: amanhã joga com 
o Sporting e no sábado
recebe o c ABC, dois jogos
que não “são” do seu 
campeonato.

TREINADOR: Luís Santos.
Luís Silva, Nuno Carvalho (6), Alberto Silva
(4), João Vilar (2), Diogo Tabuada (5), Pedro
Maia (7) e Pedro Pereira (2) - sete inicial -
Fábio Magalhães, José Oliveira (1), André
Rego (1), João Valente (1), João Santos e
Nuno Ferreira.

ART. AVANCA 29 B. OAR CORUÑA25

TREINADOR: Pablo Aguirregabiria.
Cristian, Alfonso (3), Lozano (3), Conceiro
(4), Garcia, Canosa (3), Xosé Canedo (7) -
sete inicial - Ignacio, Martin Tarrio, Case-
do, Suarez, Angel (2), Picado, Novda, Iglé-
sias (2), Coronez (1) e Keven.

LOCAL: Pavilhão Adelino Dias Costa, em Avanca.
ASSISTÊNCIA: cerca de 250 espectadores.

ÁRBITROS: Roger Gomes e Ruben Maia (A.A. Aveiro).
AO INTERVALO: 11-11
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Andebol da
Académica joga
quinta-feira
A equipa de seniores masculi-
nos de andebol da Académica
recebe o Ílhavo AC, na quinta-
-feira, às 21h00, no Pavilhão n.º
3 do Estádio Universitário de
Coimbra. Este jogo de prepa-
ração será o primeiro dos “ca-
pas negras” em Coimbra. |
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EMPATE O jogo disputado em
Leiria, entre as equipas de vete-
ranos da Associação Académica
de Coimbra e o AC Sismaria,
abriu oficialmente as comemo-
rações dos 75 anos da secção de
andebol dos “estudantes”.

A equipa da Académica apre-
sentou-se, na sua maioria, por

atletas que há 25 anos conquis-
taram o Campeonato Nacional
da 2.ª Divisão e Taça FPA, ali-
nhando da seguinte forma: Joa-
quim Urbano, Tó-Zé Marques,
José Carlos Pereira, Luís Justo,
Élio Azevedo, Sérgio Miranda,
Adelino Valente, José Luís Fon-
seca e André Luzia, jovem de 13

anos que representou a memó-
ria do seu pai, José Luzia.

O jogo terminou com um em-
pate, mas o espírito de convívio
e amizade acabou por singrar
numa tarde que serviu para re-
lembrar histórias, aventuras e
peripécias de outros tempos en-
tre colegas e adversários. |

Veteranos do andebol
festejaram 75 anos da secção

Académica apresentou atletas que há 25 anos conquistaram o “Nacional”da 2.ª Divisão e Taça FPA

DR
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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
.

Página 12



A13

  Tiragem: 12698

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 32

  Cores: Preto e Branco

  Área: 11,67 x 16,54 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 43787922 17-09-2012

Página 13



A14

  Tiragem: 8500

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 30

  Cores: Cor

  Área: 17,23 x 10,88 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 43788253 17-09-2012

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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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
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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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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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É já este sábado que tem
o seu início a principal pro-
va do andebol português �
o Andebol 1. A prova deste
ano tem a curiosidade de,
em termos de distribuição
territorial, o Minho ser a 2ª
região que conta com mais
equipas na prova (Xico
Andebol, ABC e A.C. Fafe),
depois da cidade de Lisboa
que tem 4 (Benfica,
Sporting, Belenenses e
Camões). A Associação do
Porto conta com 2 equipas
(F.C. Porto e Águas Santas),
sendo as restantes 3 equipas
oriundas de Aveiro
(Avanca), Madeira (Madeira
SAD) e Açores (Sp. da
Horta). O Minho mostra
assim continuar a ser uma
das principais zonas do
andebol nacional.

Para o Xico a prova co-
meça logo com uma �pro-
va de fogo� ao receber o vi-
zinho A.C. Fafe num derby
que é sempre aguardado
com grande expectativa,
dada a rivalidade existente
entre as 2 formações, mor-
mente da equipa fafense,
habituada a �olhar para
cima� para ver a equipa de
Guimarães, o que transfor-

Andebol 1 arranca este sábado

Xico recebe Fafe

ma os seus jogos com a equi-
pa da cidade berço como
autênticas finais.

Pensamos, no entanto
que o Xico não deixará os
seus créditos por mãos
alheias e, com maior ou
menor dificuldade, não dei-
xará escapar os 3 pontos
frente à equipa agora trei-
nada pelo seu treinador da
época passada, Nuno San-
tos. Para além disso os atle-
tas treinados por

Tchikoulaev deverão que-
rer �vingar� a inesperada
derrota verificada na última
jornada da época passada,
em que o Fafe venceu pela
diferença mínima e, desse
modo, evitou a descida de
divisão. Espera-se, pois, um
jogo �quente� e em que o
�factor público� pode ser
fundamental. A partida co-
meça às 18,00 horas e os só-
cios do Xico têm entrada
gratuita.

Por falar em Xico não
podemos deixar de referir
o �contratempo� que, segu-
ramente, abalou a equipa na
passada semana. Referimo-
nos à saída do jovem Nuno
Silva para o Sporting, hipó-
tese que abordamos na pas-
sada semana, na altura ain-
da sem confirmação. Mas,
o que temíamos veio a
acontecer e aquele que era,
sem dúvida, o maior refor-
ço da equipa vimaranense
para esta época (depois de
2 anos ao serviço do Ma-

deira SAD) acabou por
rumar ao Sporting onde vai
fazer companhia ao seu ir-
mão Rui.

Obviamente que a Di-
recção do Xico fez o que
devia, não �cortando as per-
nas� ao jovem atleta, até por-
que ele iria ser em Guima-
rães um atleta amador
(como todos os agora seus
ex-companheiros), ao pas-
so que, no Sporting, pode-
rá continuar a ser profissi-
onal com todas as vantagens
que daí advêm.

É claro que esta situação
seguramente virá mudar os
objectivos estabelecidos
para esta época. Há sema-
nas atrás considerávamos
que o Xico tinha todas as
condições para lutar por um
lugar nos 6 primeiros da
fase regular e, desse modo,
aspirar ao apuramento para
a fase final da prova. Com
esta �amputação� pensamos
(e esta é a nossa opinião
muito pessoal) que os ob-

Carlos Gomes
  . texto

jectivos terão que passar
�apenas� por um campeona-
to tranquilo. Mas, faltam
disputar 22 jogos. Como
tal�

Dos restantes jogos da 1ª
jornada o grande destaque
vai para o embate Benfica vs
ABC, que no entanto ape-
nas irá ser disputado na
próxima 4ª feira, em virtu-
de da participação da equi-
pa encarnada numa elimi-
natória da Taça EHF. Pelo
mesmo motivo e para o
mesmo dia também foi adi-
ado o jogo Sporting vs
Avanca. Dos restantes jogos
a grande curiosidade vai
para o Madeira SAD vs
Belenenses, duas equipas

que sofreram grandes alte-
rações nos seus planteis e,
igualmente nos seus técni-
cos (Aleksandar Donner e
Edouard Medevedev são
agora, respectivamente os
treinadores destas 2 equi-
pas), mas onde aparente-
mente o Madeira SAD terá
vantagem, isto tendo em
vista as prestações da equi-
pa madeirense na Supertaça
onde se classificou em 3º lu-
gar, tendo mesmo batido o
F.C. Porto. Nos jogos Sp.
da Horta vs Águas Santas e
Camões vs F.C. Porto pen-
samos que as equipas visi-
tantes não terão grandes di-
ficuldades para vencer as
suas partidas.
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ANDEBOL

ACV já trabalha
A primeira semana de Setembro marcou o regresso ao trabalho do ACV Andebol Clube

em todos os escalões. Na época 2012-2013, o ACV Andebol Clube contará com uma centena
de atletas, distribuídos por 6 equipas dos vários escalões de formação, em competição
federada. Novidade é o reforço da equipa técnica, com dois treinadores credenciados e
reputados na região, sendo um deles seleccionador da Federação de Andebol de Portugal.
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Mudou a direcção, mas o
Xico Andebol mantém-se fiel à sua
matriz de clube de formação. Como
tal, a equipa directiva de Fernando
Alves Pinto tenciona abrir as portas
dos escalões de formação do clube
às meninas do concelho, nomeada-
mente nas idades de bâmbis e
minis. Para potenciar a formação,
está prevista a criação de torneio
luso-galaico de andebol juvenil.

Com o aproximar do ar-
ranque da nova temporada, o Xico
Andebol apresentou o seu projecto
para os escalões de formação. A
direcção estabeleceu quatro
grandes linhas orientadoras. Pre-
tende-se “favorecer o crescimento
integral dos jovens atletas, através
de valores universais do desporto,

como a disciplina, cooperação,
solidariedade, respeito pelo outro,
sacrifício em prol de um objectivo
comum, verdade, lealdade e
honestidade.”

A política de formação do
Xico passa pelo desenvolvimento
do atleta mas do homem, pelo que
um dos objectivos é “mostrar aos
jovens que as vitórias exigem
planeamento, preparação rigorosa,
disciplina, entrega e envolvimento”.
E inculcar, desde cedo, “a ideia de
que o desporto é competição e que,
mais do que o resultado dos jogos,
conta a participação empenhada,
honesta e leal.”

Mais que um clube, a
direcção quer que o Xico Andebol
seja visto como uma família e com

esse intuito pretende-se “fomentar
nos jovens o envolvimento em
todas as vertentes da colectividade,
de tal forma que cresça em número
e em qualidade a família do Xico.”

Foram ainda dados a
conhecer os principais projectos
para o sector da formação, de onde
se destaca a criação e desenvolvi-
mento de equipas femininas nos
escalões minis e bâmbis. No
masculino, o objectivo é garantir a
participação de todos os escalões
em todas as provas nacionais e
regionais.

Outra novidade é o

Xico aposta no andebol feminino e na
criação de um torneio luso-galaico
A direcção de Fernando Alves Pinto reforça a aposta na formação, agora também no
feminino, e prepara uma série de iniciativas para dar mais visibilidade ao clube.

“Favorecer o crescimento integral dos jovens
atletas, através de valores universais do
desporto, como a disciplina, cooperação,
solidariedade, respeito pelo outro, sacrifício
em prol de um objectivo comum, verdade.”

desenvolvimento do programa
“Guimarães - mais andebol”, que
visa a inclusão de equipas das es-
colas do 1º ciclo do concelho. Para
além do jogo jogado, o Xico Ande-
bol irá promover um seminário na-
cional sobre “Andebol de formação
- vantagens e constrangimentos”.
A direcção pretende também
instaurar o “Dia do Andebol”, em
Guimarães, com manifestações de
rua que divulguem a modalidade.

Para dar maior visibili-
dade à colectividade e à modali-
dade, o clube irá “desenvolver
protocolos de cooperação e
parceria com escolas/ freguesias/
colectividades do concelho que
queiram trabalhar com o Xico”.
Nesta estratégia, o destaque é a
criação de um torneio luso-galaico
de andebol juvenil.=
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ACV Andebol Clube inicia
época em todos os escalões

A primeira semana de se-
tembro marcou o regresso
ao trabalho do ACV Ande-
bol Clube em todos os es-
calões. Na época
2012/13, o ACV Andebol
Clube contará com quase
uma centena de atletas
distribuídos pelas 6 equi-
pas dos vários escalões
de formação em competi-
ção federada. Novidade
na presente época é tam-
bém o reforço da equipa
técnica com dois treina-
dores credenciados e re-
putados na região, sendo
um deles mesmo selecionador da Federação de Andebol de Portugal.
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DEIXOU XICO ANDEBOL

Nuno Silva
no Sporting

O central Nuno Silva deixou o 
plantel do Xico Andebol para re-
forçar o Sporting. As duas partes 
confirmaram a transferência na 
passada quinta-feira. 

Nuno Silva viajou para Lisboa 
no início da semana passada para 
tratar dos pormenores do contrato 
com o Sporting, onde reencontra 
o irmão Rui Silva. “Estou muito 
feliz. É um privilégio enorme in-
gressar no Sporting. O processo 
de transferência aconteceu de 
forma muito rápida e inesperada, 
mas espero que esta seja uma 
real rampa de lançamento para a 
minha carreira”, disse o jogador, 
ao sitío oficial do Sporting. Nuno 
Silva falou também do reencontro 
com o irmão Rui. “Somos muito 
unidos, respeitamo-nos imenso e 
acredito que vamos evoluir mutua-
mente. O meu irmão é um grande 
andebolista e acredito que nos va-
mos conseguir ajudar um ao outro 
e defender o Sporting com toda a 
força”.

Nuno Silva era um dos refor-
ços sonantes do Xico Andebol. 
O jovem vimaranense estava 
de regresso ao clube, depois de 
duas épocas ao serviço do Ma-
deira SAD. O convite do Sporting 
levou-o a mudar de planos, que 
passavam por focar-se nos es-
tudos depois de dois anos como 
profissional ao serviço dos madei-
renses.

Com a saída de Nuno Silva, 
o Xico Andebol perde um dos jo-
gadores mais influentes. Por en-
quanto, o clube ainda não encon-
trou um substituto para o reforço 
do Sporting.
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ANDEBOL

O Clube Desportivo Gil Eanes
abandonou a competição no
nacional de seniores femininos.
Uma notícia que abalou a
comunidade lacobrigense, embora
fosse esperada depois da não ins-
crição nas provas Europeias. 
É um facto que o andebol feminino
nacional e o desporto lacobrigense

ficam mais pobres, após uma
década de sucesso do Gil Eanes,
cujos últimos três anos ditaram dois
títulos nacionais e na época passada
o clube de Lagos esteve perto do tri.
Poderá ser “até já”, mas o
associativismo desportivo laco-
brigense atravessa uma crise aguda,
cuja recuperação da estabilidade

está longe de ser conseguida e
espera por melhores dias. 
Um assunto que o CL vai acompa-
nhar nas próximas edições,
pretendendo trazer à estampa os
contornos, os motivos, reacções dos
dirigentes do Gil Eanes e posição da
Câmara Municipal de Lagos.

Abandono da equipa sénior do Gil
Eanes abala comunidade lacobrigense
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