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�A Associação Artística de Avan-
ca, equipa do Distrito de Aveiro
que esta temporada se estreia no
Campeonato Nacional de Ande-
bol 1, perdeu, no domingo, à tarde,
frente à forte equipa do Sport Lis-
boa e Benfica, por 33-22, num jogo
que foi disputado no Pavilhão
Municipal do Sabugal, no distrito
da Guarda, algo que não impediu
que cerca de 20 adeptos fizessem
mais de 200 quilómetros para
apoiar a equipa.

O jogo, designado “Taça Cida-

de do Sabugal”, foi o primeiro de
preparação realizado pelos avan-
canenses após duas semanas de
intensos treinos. A equipa lisboe-
ta, que tem vindo a disputar vá-
rios jogos amigáveis, era favorita
e, na verdade, não teve de impri-
mir um grande ritmo de jogo
para conseguir levar de vencida a
recém-promovida Artística de
Avanca.

Ao intervalo, o Benfica ganha-
va com naturalidade, por 19-11.
Ainda assim, a Artística conse-
guiu dar uma boa réplica, sobre-
tudo na segunda parte, onde os

encarnados demoraram cerca de
oito minutos até conseguirem
marcar o primeiro golo.

No segundo tempo, o guarda-
redes Luís Silva destacou-se, ao
conseguir fazer várias defesas. No
ataque, a Artística esteve, de certa
forma, desorganizada e pouco efi-
caz, algo normal, já que o adver-
sário era muito forte e jogar ao
mais alto nível é algo de inédito
para grande parte dos atletas de
Avanca.

Tiago Cunha, com 6 golos, foi o
melhor marcador da Artística de
Avanca neste primeiro jogo de

treino. No Benfica, José Costa,
com 7 golos, acabou por estar em
evidência.

O primeirosete inicial da Ar-
tística nesta época foi o seguinte:
Luís Silva; Marco Ferreira, Pedro
Silva, Tiago Cunha, Diogo Taboa-
da, Nuno Ferreira e Pedro Perei-
ra. Foram ainda opção do técnico
Luís Santos os jogadores João
Santos, André Rego, Beto Silva,
Zé Carlos Oliveira, Nuno Carva-
lho e Pedro Maia. 

No próximo fim-de-semana, a
Artística vai participar no Tor-
neio quadrangular de Fafe, no

qual vão marcar presença a
equipa da casa, o Xico Andebol e
o Águas Santas.

Para os sócios e simpatizantes
da Artística poderem ver a sua

equipa em casa terão mesmo que
esperar pelo próximo dia, data
em que recebe, pelas 20.30 horas,
em mais um jogo de preparação,
a equipa do ABC.l

Artística perde primeiro 
teste frente ao Benfica
O conjunto orientado por Luís Santos teve naturais dificuldades 
frente a uma equipa poderosa, que é candidata ao título nacional
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PEDRO SILVA prepara-se para rematar
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Equipa de andebol do FC Porto
estagiou em Resende
Conjunto portista termina hoje o estágio na vila duriense. 
No primeiro dia, os “dragões” venceram no pavilhão Anreade 
a equipa espanhola ULE Ademar Léon por 32-19
Silvino Cardoso 

� A equipa sénior do FC Porto,
te tracampeã nacional, termina
hoje o estágio de preparação
para a próxima época no con -
celho Resende, que se iniciou no
passado sábado. 

Para além de terem cumprido
um programa de treinos bi-diá -
rios, no Pavilhão Municipal de
Anreade, os portistas dis pu ta -
ram um jogo amigável com a
equi pa espanhola do Ademar Lé -
on, a quem ganharam por 32-29.

O FC do Porto aproveitou o
es tágio para testar as novas con -
tratações e preparar a jor nada
inaugural, a 15 de Setem bro,
frente ao Camões, equipa lisbo -
eta que subiu à 1.a Divisão.

Recorde-se que o FC Por -
to/Vitalis terminou a fase final
do último campeonato de an de -
bol sem derrotas, festejando o
quarto título nacional con se cu -
tivo. Os jogadores Gilberto Du -
ar te e Hugo Laurentino foram
considerados o melhor jogador e
o melhor guarda-redes, res pe -
cti vamente, na época 2011/2012.

A Universidade de León Ade -
mar (ULE Ademar) é a equipa
filial do Real Ademar León, uma
das mais importantes do cam -
peonato do andebol espanhol.

Resende é a segunda escolha
consecutiva como local de pré-
temporada dos portistas, de -

monstrando que o município tem
boas instalações e equi pa men tos
capazes para satis fa zer as
exigências das grandes equi pas.

Para o presidente da Câmara
de Resende, António Borges,
“estes eventos desportivos in -
tro duzem alguma lógica de

animação num concelho como o
de Resende, e introduzem sinais
que são muito importantes
trans mitir: o FC Porto é um
exem plo de patamar de desem -
penho e níveis de com pe titi vi -
dade que são muito importantes
transmitir aos nossos jovens”. l

FC PORTO aproveitou estágio em Resende para realizar jogo-treino
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FC PORTO TERMINA
HOJE O ESTÁGIO
EM RESENDE
ANDEBOL P12
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AGENDA DIÁRIA
MODALIDADES

FUTEBOL
• O Clube Naval do Funchal promove um torneio de
futebol ("FUT SOLIDÁRIO"), cuja receita reverte para
o Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa.
Contra o Cancro, Quinta Calaça, até 14 de Setembro.
• Érica Costa e Diana Figueira (Marítimo) em estágio
na Selecção Nacional Sub-19, em Rio Maior, até
quinta-feira.
ANDEBOL
• Sara Sousa, Isabel Góis, Catarina Oliveira e Mónica
Soares na Selecção Nacional Sub-18 no "Mundial",
no Montenegro, na cidade de Bar, até domingo. Hoje,
treinos.
GOLFE
• Mini Golf Tour 2012, na Praça Central do Centro

Comercial Fórum Madeira, até dia 2 de Setembro.
HÓQUEI EM PATINS
• Francisco Basílio Gomes e João Diogo Dória (Marí-
timo) na Selecção Nacional Sub-17, na Vila do Luso,
até sexta-feira.
CILCISMO
• 74.ª Volta a Portugal em Bicicleta, 7.º dia, até do-
mingo. • Vuelta (Volta a Espanha em Bicicleta), até
dia 9 de Setembro.
CORRIDA DE MONTANHA
• Inscrições para o "Trail Running" pelo Clube de
Aventura da Madeira, em Santana, até dia 31.
BASQUETEBOL
• Mário Fernandes, Jaime Silva, Jorge Coelho e
Fábio Lima (CAB-Madeira) na fase de qualificação do

Eurobasket 2013, até dia 11 de Setembro. Hoje, 2.ª
jornada com a Rep. Checa, em Almada.
DIVERSOS
• ATL "São Roque vai de férias 2012” para crianças
dos cinco aos 12, até 14 de Setembro.
• Aquagym Summer Fitness, 9h, 12h, 18h e 20h,
Hotel Torre Praia, no Porto Santo, até dia 31.
• O CD Nacional organiza o "Cool Adventures - Fé-
rias de Verão 2012", para crianças dos três aos 15
anos, na Choupana, até dia 31.
• O CDR Santanense organiza a 17.ª edição das Fé-
rias Desportivas, em Santana, até dia 31.
TÉNIS/GOLFE
• “Porto Santo em Movimento", 9h/12h30, "ilha dou-
rada", até dia 31.
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ANDEBOL

Portugal 
perde
com Japão 
em sub-18 
femininos

Portugal perdeu on-
tem com o Japão por 
33-26 (12-14 ao in-
tervalo), na terceira 
jornada do Grupo D do 
Campeonato do Mundo 
de sub-18 em andebol 
feminino, disputado em 
Bar, Montenegro.

Hoje, Portugal defronta 
a Noruega, naquele que é 
o último encontro a contar 
para o grupo D, pelas 
17h15 portuguesas.

O grupo D é liderado 
pela Noruega, seguido 
do Japão e Brasil (todos 
com quatro pontos). Na 
quarta posição encontra-
-se Angola (dois), enquan-
to Portugal mantém-se 
com zero pontos.
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A guarda-redes internacional jú-
nior, Isabel Góis, será reforço do
Madeira Andebol SAD na próxima
época desportiva. A atleta pertence
aos quadros da AD Camacha, está
a participar no “Mundial” de Sub-
18 que decorre no Montenegro e
vai integrar o plantel das campeãs
nacionais em 2012/13.
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AGENDA DIÁRIA
MODALIDADES

FUTEBOL • 1.ª Jornada Liga
Zon Sagres: Beira-Mar-Acadé-
mica, 10h15, Aveiro (SportTV1).
Árbitro: Jorge Sousa (Porto).
• Pequena recepção a Leonel
Pontes, treinador-adjunto da Se-
lecção Nacional, 12h, Junta de
Freguesia do Porto da Cruz.
• Liga de Inglaterra: Everton-
MANCHESTER UNITED, 20h.
• Érica Costa e Diana Figueira
(Marítimo) em estágio na Selec-
ção Nacional Sub-19, em Rio
Maior, até quinta-feira.
• O Clube Naval do Funchal pro-
move um torneio de futebol
("FUT SOLIDÁRIO"), cuja receita
reverte para o Núcleo Regional
da Madeira da Liga Portuguesa
Contra o Cancro, Quinta Calaça,
até 14 de Setembro.
ANDEBOL • As madeirenses
Sara Sousa, Isabel Góis, Catarina
Oliveira e Mónica Soares na Se-
lecção Nacional Sub-18 no
"Mundial", no Montenegro, na
cidade de Bar, até domingo.
Hoje, jogo com Noruega (20h30).
GOLFE • Mini Golf Tour 2012,
na Praça Central do Centro Co-
mercial Fórum Madeira, até dia
2 de Setembro.
CILCISMO • 74.ª Volta a Portu-
gal em Bicicleta, 6.º dia, até ao
próximo domingo.
• Vuelta (Volta a Espanha em Bi-
cicleta), até dia 9 de Setembro.
HÓQUEI EM PATINS • Fran-
cisco Basílio Gomes e João
Diogo Dória (Marítimo) na Selec-
ção Nacional Sub-17, na Vila do
Luso, até sexta-feira.
DIVERSOS • As 16 finalistas do
concurso Miss Marítimo 2012
são recebidas, 12h, na Câmara
Municipal do Funchal.
• ATL "São Roque vai de férias
2012” para crianças dos cinco
aos 12, até 14 de Setembro.
• Aquagym Summer Fitness, 9h,
12h, 18h e 20h, Hotel Torre
Praia, no Porto Santo, até dia 31.
• O CD Nacional organiza o
"Cool Adventures - Férias de
Verão 2012", para crianças dos
três aos 15 anos, na Choupana,
até dia 31.
• O CDR Santanense organiza a
17.ª edição das Férias Desporti-
vas, em Santana, até dia 31.
TÉNIS/GOLFE • “Porto Santo
em Movimento", 9h/12h30, "ilha
dourada", até dia 31.
BASQUETEBOL • Mário Gil Fer-
nandes, Jaime Silva, Jorge Coe-
lho e Fábio Lima (CAB-Madeira)
na fase de qualificação para o
“Eurobasket” de 2013, até dia
11 de Setembro.
CORRIDA DE MONTANHA •
Inscrições para o "Trail Running"
pelo Clube de Aventura da Ma-
deira, em Santana, até dia 31.
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Depois de folgar no Grupo D, as Ju-
niores B femininas voltaram, ontem, à
competição no Campeonato do
Mundo de Andebol Sub-18, que de-
corre no Montenegro. Frente ao Ja-
pão, as lusas somaram mais uma der-
rota (26-33). As duas selecções
jogaram a par e passo durante toda a
1.ª parte. Em jogo rápido, o 1.º tempo
foi marcado pela alternância no mar-
cador, já que tanto Portugal quanto o
Japão conseguiram, em vários mo-
mentos, estar na frente - aos cincomi-
nutos, Portugal vencia por 2-1 e, aos
10 minutos, perdia 4-5; a meio o mar-
cadormostrava 7-7 e ao Intervalo Por-
tugal ganhava por 14-12.
Na 2.ª parte, Portugal passou por um

período de maior dificuldade - ao so-
frer um parcial de 0-6, Portugal viu-se
obrigado a recuperar da diferença (19-
25). As Juniores B de Portugal tenta-
ram, até ao fim, recuperar, mas já não
conseguiram e acabaram por perder
por 26-33. Hoje, naquele que será o

último jogo a contar para o Grupo D,
Portugal defronta (17h15) a Noruega,
que já venceu o Japão (34-21) e An-
gola (37-14). Quanto às lusas somam
três derrotas, isto depois de teremper-
dido comAngola (29-30) e comoBra-
sil (25-27).

Seis madeirenses na prova
A equipa lusa, comandada por Filo-

mena Santos, conta nas suas fileiras
comquatromadeirenses:Mónica Soa-
res, Catarina Oliveira (Sports da Ma-
deira), Sara Sousa (Bartolomeu Peres-
trelo) e Isabel Góis (Camacha). No
Montenegro, no “Mundial” Sub-18 está
ainda dupla de árbitros madeirense
formada pelos internacionais Duarte
Santos e Ricardo Fonseca. 1

Vasco Sousa
vascosousa@jornaldamadeira.pt

7 ANDEBOL - CAMPEONATO DO MUNDO DE SUB-18 FEMININOS NO MONTENEGRO

Portugal derrotado (26-33) pelo Japão

Lusas, com quatro madeirenses, com novo desaire.

DR
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 ANdeBOl

Xiv torneio internacionaL

 Integrado no programa oficial da Feira de S. Mateus, 
vai realizar-se, nos dias 25 e 26, no pavilhão do Inatel, 
o XIV Torneio Internacional de Andebol da Feira de S. 
Mateus, que é organizado pela Associação de Andebol 
de Viseu, Federação de Andebol de Portugal, com o 
patrocínio institucional da Câmara Municipal de Viseu 
e Expovis.
 Esta prova vai contar com três das melhores equipas 
portuguesas (ABC/Uminho, Benfica e Sporting), além 
da equipa espanhola Clube Balomano de Cangas.
 Joaquim Escada, presidente da Associação de An-
debol de Viseu e o grande obreiro destas provas, disse 
que “este torneio tem como grande objectivo avaliar a 
promoção do desporto, especialmente do andebol, a 
promoção da Feira de S. Mateus, da cidade de Viseu e 
de toda a região e, ainda, dos produtos de excelência 
que são produzidos em todo o distrito”.
 Espera-se uma grande adesão de público a este 
torneio, pois as equipas intervenientes dão garantia de 
bons jogos. Os jogos terão cobertura televisiva.

 Sábado 25 Agosto: ABC/Uminho – Cangas (16h30 
- FAP TV); Benfica – Sporting (18h30 - RTP2).
 Domingo 26 Agosto: Apuramento 3.º e 4.º (15h00 
- FAP TV), derrotados dos jogos de Sábado; Final 
(17h00 - FAP TV), vencedores dos jogos de Sábado.
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BRUNO FREITAS
O Xico Andebol apresenta-se 

para a temporada 2012/2013 com 
maior ambição. A chegada de Vi-
cktor Tchikoulaev ao comando téc-
nico do popular clube vimaranen-
se, após a entrada de Alves Pinto 
para a presidência, acrescentou 
ambição a um projecto que pro-
cura a consolidação, apesar dos 
constrangimentos financeiros.

O Xico volta a entrar no prin-
cipal campeonato nacional da 

Pré-éPOcA cOmeçOu cOm discursOs OPTimisTAs

Xico reforça ambição
em época de afirmação
Plantel tem mais soluções que na temporada passada, apesar dos constrangi-
mentos financeiros. Grupo com 18 jogadores está fechado.

NeGOciAçÕes em cursO

Plantel com 18
está fechado

A chegada de daniel santos, 
que nas duas últimas temporada 
s representou o madeira sAd, fe-
chou o plantel do Xico Andebol. 
Viktor Tchikoulaev - que contará 
com o apoio mais directo dos di-
rectores Ana Paula Ferrão e José 
rodeigues ‘cid’ - tem agora 18 jo-
gadores à disposição. um número 
que deverá ser suficiente para o 
treinador encarar uma época des-
gastante, apesar de dois desses 
jogadoes, Pedro carvalho e Tiago 
cunha, ainda terem idade para re-
presentar a equipa júnior. um si-
nal, de resto, que o clube continua 
a apostar na formação, como de 
resto aconteceu sempre no pas-
sado.

O plantel é constituído pelos 
seguintes jogadores: 

GUARDA-REDES:
ricardo castro, Hugo Fernan-

des e Pedro carvalho (júnior).
CENTRAIS:
duarte silva e Luís sarmento.
PIVOT’S:
Gustavo castro, João rodri-

gues (ex-ABc) e João Gonçalves.
 UNIVERSAIS:
Nuno silva (ex-madeira sAd), 

Jaime Barreiros e Filipe maga-
lhães.

LATERAIS-DIREITOS:
daniel santos (ex-mad. sAd).
LATERAIS-ESQUERDOS:
Tiago cunha (júnior) e José 

Teixeira.
PONTAS-DIREITOS:
Pedro correia, João martins 

(júnior) e rui Lourenço (ex-ABc).
PONTAS-ESQUERDOS:
André caldas.

Fernando Alves Pinto fez um 
discurso optimista, apesar do Xico 
Andebol viver mais um momento 
difícil na sua história. Aliás, o su-
cessor de António Xavier começou 
a sua intervenção com um ponto 
de situação em que apontou as di-
ficuldades do clube. “Nós estamos 
doentes. estivemos em agonia, 
perto da morte, e neste momento 
encontramo-nos em convalescen-
ça. esperamos, daqui a 15 dias ou 
um mês, ter um clube saudável. é 
este o objectivo que esta direcção 
traçou. demo-nos dois ou três me-
ses para equilibrar as contas do 
clube, meio ano ou um ano para 
reestruturar e reorganizar com-
pletamente o Xico Andebol. No 
final desse ano, teremos um clube 
completamente independente, au-

tónomo, capaz de se afirmar por si 
e capaz de competir ao mais alto 
nível do andebol nacional”.

No capítulo desportivo, Fer-
nando Alves Pinto afirmou que o 
Xico Andebol vai entrar em todas 
as competições “com uma equipa 
de trabalho. é uma equipa perso-
nificada na pessoa do Viktor Tchi-
koulaev, que quisemos agregar 
ao nosso projecto porque nos dá 
a garantia de um trabalho profis-
sional, sério, prospectivo, que é 
de médio prazo e que certamente 
dará os seus frutos”. dirigindo-
se aos jogadores, o dirigente fez 
questão de elogiá-los pela dis-
ponibilidade que revelaram para 
vestir a camisola do clube a custo 
zero. “Os amantes da modalidade 
devem perceber que estes atle-
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“Uma equipa de trabalho”
tas são os únicos no país que a 
este nível competem de uma for-
ma completamente gratuita. isto é 
desporto... desporto, não desporto 
pelo interesse. é com estes jovens 
que vamos fazer esta caminhada 
de autonomia, em horas difíceis. 
será com estes jogadores que 
no futuro vamos dar passos mais 
largos no sentido de afirmar este 
clube a nível nacional. de facto, 
estes jogadores são o exemplo 
do que deve ser o desporto a este 
nível. recordo-me que em maio e 
Junho alguns deles dirigiram-se a 
nós a perguntar se o Xico ia con-
tinuar em actividade, porque que-
riam jogar andebol. isto diz muito 
daquilo que eles pensam da mo-
dalidade. é com este espírito que 
vamos trabalhar esta época”.

modalidade como o clube com o 
orçamento mais baixo. O que não 
lhe retira a responsabilidade de lu-
tar, no mínimo, pela permanência. 
entrar no grupo dos seis primei-
ros, evitando assim qualquer su-
foco, é um desafio mais aliciante, 
que poderá surgir no decorrer da 
temporada, se os jogadores cor-
responderem às expectativas.

O plantel é formado por um 
grande número dos jogadores que 
terminaram a época passada. Já 

chegaram cinco reforços, a quem 
se juntam ainda mais dois junio-
res, com potencial.

O lateral-direito daniel san-
tos foi o último jogador a integrar 
o plantel do Xico Andebol. Após 
duas temporadas no madeira 
sAd,  aceitou o convite endere-
çado pelo clube vimaranense e 
juntou-se a um novo projecto. Na 
sexta-feira, dia em que teve lugar 
a apresentação do plantel, daniel 
santos, que reencontra o colega 

Nuno silva, acertou os detalhes 
da transferência e integrou depois 
o treino. Formado nas camadas 
jovens do Fc Porto, clube que 
representou no seu primeiro ano 
sénior, daniel santos passou pelo 
sp. espinho, Águas santas e Aca-
démica de são mamede antes de 
chegar à madeira, há dois anos. 
Na temporada 2010/2001, o novo 
reforço do Xico aventurou-se ain-
da no andebol de praia, na equipa 
portuense Atlantic sharks.
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