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Ricardo Busano

� Não foi fácil à Académica
sagrar-se campeã nacional uni-
versitária. Aliás, após o final do
encontro e de um emotivo em-
pate a três bolas nenhuma das
equipas reclamou vitória, por-
que, na verdade, ninguém tinha
a certeza de quem tinha sido o
vencedor.

À entrada para a última jor-
nada de hóquei em patins, que

ontem se disputou, AAC e IPP
estavam em igualdade pontual,
por isso, era essencial haver um
vencedor para desde logo garan-
tir o título a qualquer uma das
equipas. Caso houvesse um
empate - o que acabou por se
verificar - a organização teria de
consultar os regulamentos para
encontrar o vencedor, uma vez
que as equipas estavam em

igualdade em vários itens que
compõem o documento.

O 1.o factor de desempate,
segundo os regulamentos da
competição, é a diferença de
golos, porém, como as forma-
ções estavam empatadas neste
capítulo passou-se, então, para o
2.o factor de desempate, que é a
disciplina. Nesta matéria, o tri-
unfo sorriu aos estudantes por-

que acumularam um menor
número de cartões ao longo dos
campeonatos universitários.

Minutos depois do final da
partida a festa soltou-se no Pavi-
lhão n.o 1 do Estádio Universitá-
rio de Coimbra, com a Académi-
ca a reclamar vitória.

Os espectadores que se deslo-
caram ao pavilhão não deram
por mal empregue o tempo dis-

pendido. AAC e IPP ofereceram
aos presentes um digno jogo de
hóquei em patins, que conteve
todos os ingredientes que este
desporto deve ter: golos, quali-
dade técnica e incerteza no re-
sultado até final.

O equilíbrio foi nota dominan-
te, com as formações a andarem
sempre perto no marcador. A
Académica ganhou vantagem
logo aos seis minutos, mas o IPP
empatou aos 14. Ainda antes do
intervalo João Pereira colocou
novamente os estudantes na
frente do marcador (2-1), materia-
lizando o ligeiro ascendente estu-
dantil nos sete minutos finais do
1.o tempo. A seguir ao descanso o
IPP, por intermédio do seu capi-
tão Daniel Oliveira deu a volta ao
resultado (2-3), aos 29 e 31 minu-
tos, todavia, a 10 minutos do final
Pedro Coelho fez o 3-3.

A derradeira dezena de minu-
tos foi super emotiva, ao ponto
de a Académica a 25 segundos do
final beneficiar de uma grande
penalidade que Filipe Vaz não
conseguiu concretizar.

Arbitragem contestada. l

Disciplina dá título 
nacional a estudantes
Associação Académica de Coimbra (AAC) 
e Instituto Politécnico do Porto (IPP) deram espectáculo na final de hóquei em patins

DANIEL COSTA conduz mais um ataque academista
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Andebol feminino
IP Leiria-AAUAv 30-20
U. Porto-AEFMH 39-18
AAC-IPP 28-17

Andebol masculino
AAUAv-AEISCAP 26-14
AAUM-AEFMH 22-15
AEFADEU-AAC 27-24
AAUAlg-AEFCT 16-18

Basquetebol feminino
AEFMH-AAUAv 51-46
IP Porto-AAC 62-34

Basquetebol masculino
AAC-AAUMa 45-42
AAUM-AEISEP 57-32
AAULHT-AEFCT 45-58
AAUBI-AAUAv 50-74

Futsal feminino
AAC-AAUTAD 7-3
IP Leiria-ISCPSI 9-0
AAUM-A Militar 5-1
AAUBI-AEIST 3-1
AAC-IP Leiria 2-0

Futsal masculino
AAC-AAUBI 5-2
IP Leiria-AEFDUCP 6-5
AEFADEUP-AAUMa 7-8
AAUM-AEISEP 3-2

Futebol masculino
AAC-IP Leiria 0 (5)-0 (4)
AEIST-AEFADEUP 1 (4)-1 (2)
AAUM-IPV 1 (3)-1 (4)
AEFMH-IPP 0 (2)-0 (4)

Hóquei em patins masculino
U. Porto-AAUM 7-1
AAC-IP Porto 3-3

Voleibol feminino
AAC-AEIST 2-0
AEFMUP -AEFADEUP 2-0
IP Porto-U. Lisboa 2-1
AAUM-A. Militar 2-0

Voleibol masculino
AAC-AEFEP 2-0
IP Porto-NOVA 2-1
AEISEP-U. Lisboa 2-0
AEFMH-AAUM 2-1

RESULTADOS

ACADÉMICA 3

João Duarte, Daniel Costa, Filipe Vaz (1),
João Pereira (1) e Pedro Coelho (1).
BANCO: Pedro Correia (cap), Diogo Lobo,
Fábio Barqueiro, Luís Ferreira e Filipe
Valente.

IP PORTO 3

Hernâni Campos, Daniel Oliveira (cap) (2),
Ricardo Ramos (1), Sebastião Sousa e Vas-
co Ferreira.
BANCO: Bruno Zenha, Fábio Tojal, João
Santos, José Cabral e Eduardo Brás.

PAVILHÃO N.º 1 DO ESTÁDIO UNIVERSI-
TÁRIO DE COIMBRA.
ASSISTÊNCIA: cerca de 200 espectadores.
ÁRBITROS: Paulo Cruz e António Machado.
Ao intervalo: 2-1.
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HÓQUEI EM PATINS P26
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Campeonatos
Universitários

D
urante esta semana e até hoje disputam-se as fases finais 

concentradas dos Campeonatos Nacionais Universitários 

(CNU´s). As melhores equipas de andebol, basquetebol, 

futsal, remo, rugby, ténis, triatlo e voleibol masculino e femini-

no e futebol e hóquei em patins na variante masculina estão 

representadas em Coimbra. 

Totalizando o incrível número de 2.200 atletas participantes, 

distribuídos por cerca de 130 equipas, de facto um evento que 

não pode ser ignorado dada a grandeza dos números. 

Trata-se efectivamente de um grande evento desportivo. 

Embora o nível competitivo e organizativo das competições 

desportivas da Federação Académica de Desporto Universitário 

(FADU) tenha vindo a crescer ano após ano, é um fenómeno 

que continua a ser bastante ignorado pelos principais órgãos 

de comunicação social de âmbito nacional e nomeadamente 

os jornais desportivos. 

Se estabelecermos um paralelo com o Desporto Federado 

a nível competitivo, poderemos afirmar que quase todas as 

competições desportivas universitárias estão muito próximas 

das divisões principais, não se percebendo a não cobertura 

deste evento por parte da comunicação social, aliás como 

acontece com quase todas as modalidades desportivas, com 

excepção do futebol. 

São vários os factores de desenvolvimento associados ao 

crescimento do nível competitivo do Desporto Universitário: 

1. Aumento generalizado do interesse e apoio por parte das 

instituições de ensino superior às suas associações de estudan-

tes e praticantes desportivos; 2. Melhoria das condições físicas 

das instalações desportivas e oferta de prática desportiva nas 

Universidades e Institutos Politécnicos; 3. Participação nestas 

competições universitárias dos melhores atletas federados em 

representação das suas instituições; 4. Melhoria das relações 

entre as Federações Desportivas de modalidade e a FADU; e 5. 

Melhoria da organização das competições desportivas univer-

sitárias por parte da FADU.

Uma das questões quase sempre controversa no desporto uni-

versitário e na realização destas competições é o facto da grande 

maioria das equipas serem constituídas por atletas federados. 

Seguramente cerca de 80% dos participantes nas fases finais 

dos CNU´s são atletas federados. Um número bastante elevado, 

mas que garante desde logo um elevado nível competitivo. No 

entanto, sou da opinião que ninguém deve ser impedido de re-

presentar a sua instituição. Independentemente de um estudante 

do Ensino Superior já fazer desporto de competição num clube, 

deverá este também poder encontrar no desporto uma forma de 

integração mais activa na sua instituição, nomeadamente através 

da possibilidade da representar. O que acontece na realidade 

nestas competições universitárias é que os estudantes/atletas 

federados têm um prazer e um empenhamento muito especial 

em representar a sua Universidade ou o seu Instituto Politécnico. 

Não poupam esforços e entregam-se à competição desportiva 

de uma forma voluntariamente genuína, o que muitas vezes não 

acontece no próprio clube de desporto federado. Infelizmente 

e por vezes os dirigentes e nomeadamente os treinadores não 

entendem este fenómeno e dificultam ou impedem mesmo os 

seus atletas representarem a sua instituição de ensino superior. É 

uma visão míope e egocêntrica onde não se pensa da dimensão 

global do atleta e na possibilidade da participação no Desporto 

Universitário ser uma mais-valia do ponto de vista pessoal. 

Felizmente, e do contacto com os clubes da região do Minho, 

nomeadamente das Cidades de Braga e de Guimarães de uma 

forma geral, têm tido um comportamento exemplar, deixando 

os seus atletas representar a sua Universidade, percebendo que 

para além do atleta existe uma pessoa.

Na passada quarta-feira, a FADU deu a conhecer que após uma 

candidatura a 3 bolsas desportivas promovidas pela Federação 

Internacional de Desporto Universitário (FISU) a nível mundial. 

Esta iniciativa tem o objectivo de premiar estudantes/atletas 

que se destacam a nível competitivo e a nível académico de 

forma excepcional. Sérgio Franco, atleta de Rugby, Campeão 

Europeu e Mundial Universitário e excelente aluno de Desporto 

da Universidade de Coimbra foi um dos 3 escolhidos pela FISU, 

recebendo um prémio monetário no valor de 3.500€. Dirigentes, 

treinadores, clubes, outros agentes desportivos e as Instituições 

de Ensino devem cooperar e entender que o mais importante 

no desporto é o “atleta”, e se assim for, teremos cada vez mais 

exemplos como o do Sérgio Franco. 

Fernando Parente

Opinião
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Associação de Andebol de Braga
Selecção de iniciados joga
em Vila Nova de Gaia

A selecção de iniciados masculinos da Associação de 
Andebol de Braga participa, entre 18 e 20 do corrente, 
num torneio a decorrer no Pavilhão Professor Miranda 
de Carvalho, em Gaia, no qual se fará representar pelos 
seguintes atletas:

Fermentões: Paulo Abreu.
ABC: Cláudio Silva, Ricardo Abreu, Celso Barbosa, 

Rui Rolo, Ricardo Costa e Filipe Monteiro.
Colégio 7 Fontes: Daniel Carvalho e Daniel Coelho.
Xico: Afonso Lima, Francisco Magalhães e Jorge 

Bessa.
AC Fafe: Ivo Silva e Miguel Fernandes
Os atletas de Braga, devem comparecer no Pavilhão 

Flávio Sá Leite, às 13h45 de segunda-feira.
Os atletas de Guimarães e Fafe, devem comparecer 

no Pavilhão do Xico, às 14h00 do mesmo dia.
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Nazaré Cup 
ANDEBOL |

O Torneio de Andebol Nazaré Cup foi criado
na Páscoa de 1987, pelo Dr. Fernando Soares.
Ano após ano a festa do andebol jovem tem
vindo a repetir-se e a somar mais aderentes.
Actualmente, participaram equipas de âmbito
nacional e internacional, abrangendo actual-
mente os escalões de Infantis, Iniciados e Ju-
venis de ambos os sexos.

Em 2011, a Associação Externato Dom FuasAssociação Externato Dom FuasAssociação Externato Dom FuasAssociação Externato Dom FuasAssociação Externato Dom Fuas
Roupinho Roupinho Roupinho Roupinho Roupinho está a organizar a iniciativa que vai
comemorar o seu XXIVº aniversárioXXIVº aniversárioXXIVº aniversárioXXIVº aniversárioXXIVº aniversário. De De De De De 17 a17 a17 a17 a17 a
21 de Abril,21 de Abril,21 de Abril,21 de Abril,21 de Abril, a Nazaré vai ser o palco da maior a Nazaré vai ser o palco da maior a Nazaré vai ser o palco da maior a Nazaré vai ser o palco da maior a Nazaré vai ser o palco da maior
montra de Andebol Jovem do país. Espera-semontra de Andebol Jovem do país. Espera-semontra de Andebol Jovem do país. Espera-semontra de Andebol Jovem do país. Espera-semontra de Andebol Jovem do país. Espera-se
a presença de a presença de a presença de a presença de a presença de 1200 atletas, treinadores e di-1200 atletas, treinadores e di-1200 atletas, treinadores e di-1200 atletas, treinadores e di-1200 atletas, treinadores e di-
rigentes da Europarigentes da Europarigentes da Europarigentes da Europarigentes da Europa, que irão disputar as parti-, que irão disputar as parti-, que irão disputar as parti-, que irão disputar as parti-, que irão disputar as parti-
das nos diversos pavilhões do Concelho dadas nos diversos pavilhões do Concelho dadas nos diversos pavilhões do Concelho dadas nos diversos pavilhões do Concelho dadas nos diversos pavilhões do Concelho da
Nazaré.Nazaré.Nazaré.Nazaré.Nazaré.

Este ano a competição têm um Upgrade comEste ano a competição têm um Upgrade comEste ano a competição têm um Upgrade comEste ano a competição têm um Upgrade comEste ano a competição têm um Upgrade com
a introdução de uma a introdução de uma a introdução de uma a introdução de uma a introdução de uma Acção Nacional de For-
mação de Andebol em Cadeira de Rodas: An-An-An-An-An-
debol 4ALLdebol 4ALLdebol 4ALLdebol 4ALLdebol 4ALL. Esta acção irá decorrer em para-
lelo com o torneio, no dia 19 de Abril19 de Abril19 de Abril19 de Abril19 de Abril, a partir
das 16h3016h3016h3016h3016h30, em espaços do Pavilhão Gimno-
desportivo. Informações adicionais poderão
ser visualizadas no site da Federação Portu-
guesa de Andebol. Localmente este projecto
tem o apoio da CERCINA, Associação de An- CERCINA, Associação de An- CERCINA, Associação de An- CERCINA, Associação de An- CERCINA, Associação de An-
debol de Leiria, Câmara Municipal da Nazarédebol de Leiria, Câmara Municipal da Nazarédebol de Leiria, Câmara Municipal da Nazarédebol de Leiria, Câmara Municipal da Nazarédebol de Leiria, Câmara Municipal da Nazaré
e Governo Civil de Leiria.e Governo Civil de Leiria.e Governo Civil de Leiria.e Governo Civil de Leiria.e Governo Civil de Leiria.

O Andebol 4 All é um projecto cujo objectivo
é implementar o Andebol em Cadeira de Ro-
das em Portugal. A ser desenvolvido e promo-
vido pela Federação, em parceria com o Comi-
té Paralímpico de Portugal, Federação Portu-
guesa de Desporto para as Pessoas com Defi-
ciência, Gabinete Coordenador do Desporto
Escolar e Associação Nacional de Desporto
para a Deficiência Motora, vai realizar-se mais
uma Acção Nacional de Formação de Andebol
em Cadeira de Rodas.

A organização atribui o SUCESSO SUCESSO SUCESSO SUCESSO SUCESSO do torneio
à soma do trabalho realizado em parceria com
voluntários, apoios institucionais, patrocina-
dores, meios de comunicação social, árbitros,
dirigentes, equipas técnicas e atletas.
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MODALIDADES

> FC Porto-Águas Santas (43-22) e Madeira SAD-Sporting (29-22) são os outros resultados da jornada.

ANDEBOLBRACARENSES DERROTADOS PELO BENFICA

SL BENFICA 281 

Ricardo Candeias e João Ferreirinho;
Pedro Peneda, David Tavares (8), João
Lopes, João Pais, Cláudio Pedroso (3),
Nuno Roque (3), Pedro Graça (3), Carlos
Carneiro (6), Rui Silva (1), António
Areia, José Costa (3) e Vucicevic (1)
Tr. José António Silva

ABC DE BRAGA 231 

Humberto Gomes e Bruno Dias; José
Rolo (4), Fábio Vidrago (2), João
Rodrigues, Tiago Pereira (7), Rui
Lourenço (4), Jaime Barreiros, Mário
Peixoto (1), Carlos Matos (1), José
Ricardo Costa (1), Hugo Rosário, Álvaro
Rodrigues e Luís Bogas (3)
Tr. Jorge Rito

Árbi t ros:  E. Nicolau e I. Caçador 
Intervalo: 16-12

> rui miguel graça

ABC de Braga sofreu novo de-
saire. Conjunto de Jorge Rito fi-
cou mais longe da corrida pelo
título nacional. Equipa braca-
rense acabou derrotada no Pa-
vilhão da Luz, sofrendo o ter-
ceiro desaire em outros tantos
jogos disputados na fase final da
competição.

Formação de Braga apresentou
um índice muito baixo ao nível
de eficácia da primeira linha. Al-
cançou apenas cinco golos em
dezanove tentativas.

Ao intervalo, o ABC de Braga
perdia por quatro golos de dife-
rença. Na segunda etapa ainda
tentou entrar no jogo, mas o con-
junto orientado por José António
Silva soube gerir, acabando
mesmo por marcar mais um golo
(12-11).

ABC continua sem sorrir 
Terceiro jogo na fase final e nova derrota. Formação bracarense continua sem conseguir sorrir e está mais longe do
primeiro lugar. ABC andou atrás do prejuízo, mas o Benfica mandou sempre na partida. Equipa de Jorge Rito com
um índice muito baixo ao nível da primeira linha.

D.R.

ABC de Braga voltou a perder na fase final da prova 
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> m. m.

Foi um sucesso o I Torneio do
projecto andebol da Associação
Cultural de Vermoim (ACV),
que decorreu no Pavilhão Mu-
nicipal Terras de Vermoim. O
evento foi uma verdadeira festa
do desporto e do convívio fami-
liar em torno da modalidade do
andebol em que largas centenas
de pais e encarregados de edu-
cação marcaram presença ao
longo de toda a tarde do passado
sábado.

A presença das equipas federa-
das do Maia Stars e Xico Ande-
bol num jogo de demonstração
abrilhantou o torneio inter-esco-
las de 1.º ciclo do Agrupamento
Bernardino Machado envolven-
do cerca de 150 crianças dis-
tribuídas por duas dezenas de
equipas de todas as nove escolas
do Agrupamento.

Resultando de uma co-organi-
zação entre a ACV, a Câmara
Municipal de Famalicão e Asso-
ciação de Andebol de Braga,
este torneio foi o ‘pontapé de

saída’ da escola de formação de
Andebol da ACV a funcionar, às
quartas-feiras e sábados, Pavi-
lhão Municipal de Terras de Ver-
moim, anunciou o clube.

A escola de andebol da Asso-
ciação Cultural de Vermoim
“propõe, de uma forma inovado-
ra e pioneira, a prática da modal-
idade desde as camadas mais jo-

vens da população local, os es-
calões de iniciados, juniores e
juvenis, num projecto a con-
cretizar assim que as condições
mínimas estejam asseguradas”. 

CLUBE FAMALICENSE APRESENTOU PROJECTO

AC Vermoim criou
escola de andebol

DR

Este torneio foi o ‘pontapé de saída’ da escola de formação de andebol da Associação Cultural de Vermoim
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� Poucas horas depois de se
sagrar campeão nacional uni-
versitário pela equipa de râgue-
bi de sete da Académica, confor-
me o Diário de Coimbra noti-
ciou na edição de ontem, Sérgio
Franco ficou a saber que vai
receber uma bolsa de estudo no
valor de cerca de 3,5 mil euros.

O prémio foi atribuído depois
de a Federação Académica do
Desporto Universitário (FADU)
se candidatar ao apoio que é
atribuído anualmente pela fede-
ração internacional, a FISU.

A distinção é apenas atribuí-
da a um atleta por continente.
Este ano, a FADU apresentou a
candidatura, depois da interna-
cionalização de Sérgio Franco e
do título mundial que conquis-
tou ao serviço da selecção nacio-
nal de râguebi de sete.

Sérgio Franco foi o “melhor
jogador FADU” na época 2009/
/2010, sendo que o facto de ter
um percurso académico sem
atrasos também pesou na entre-
ga. «É um incentivo para conti-
nuar os meus estudos e é algo
importante para o nosso des-
porto universitário», afirmou o
jogador.

O prémio – que, em regra, é
entregue a atletas que se desta-
cam em desportos individuais –
vai ser entregue à Universidade
de Coimbra, mais concretamen-
te à Faculdade de Ciências do
Desporto e Educação Física
(FCDEF). De acordo com o que
está regulamentado, o atleta só
pode usar o prémio em activida-
des relacionadas com o ensino.

Sérgio Franco, filho do técnico
de râguebi com o mesmo nome,
está a frequentar actualmente o
1.o ano do mestrado em “Treino
desportivo para crianças e
jovens”, na FCDEF. Por isso, o
dinheiro deverá ser aplicado no
pagamento das propinas, quer
do mestrado quer de um even-
tual doutoramento.

«Tirar o doutoramento é

uma possibilidade. Como o é
enveredar pela investigação.
Ou, então, tirar o mestrado em
Ensino da Educação Física dos
Ensinos Básico e Secundário,
que dá habilitação para ser
professor. Está tudo em aberto
neste momento», disse ontem
à noite Sérgio Franco ao nosso
Jornal. l

CAMPEONATOS NACIONAIS UNIVERSITÁRIOS

Andebol feminino
IPP-U. Porto 11-27

AAUA-AAC 19-30

IP Leiria-AEFMH 30-10

Andebol masculino
AAUM-AEISEP 39-23

AEFMH-AAUAlg 17-19

AEISEG-AAC 18-27

AEISCAP-IPV 26-22

AEISEP-AEFCT 12-24

AAUAlg-AEFEP 25-21

Basquetebol feminino
IPP-AAUBI 65-41

AEFADEUP-U. Porto 40-56

AEIST-AAUBI 55-57

AAC-U. Porto 56-48

AEFADEUP-AEFMH 43-30

IPP-AAUAv 65-34

Basquetebol masculino
AEFEUP-AAUM 48-44

AEISEP-IPP 63-40

AEIST- AAC 48-57

AAUMa-AAUTAD 54-29

AAUM-AAUAv 63-50

IPP-AAUBI 45-61

Futsal feminino
IPLeiria-AEIST 3-0

AAUBI-AEFADEUP 4-1

AMilitar-AAC 0-9

AAUTAD-AAUM 0-4

AEIST-AEFMH 2-1

AEFADEUP-ISCPSI 1-2

Futsal masculino

IPLeiria-AAUAv 4-2

AAUM-AAUAç 4-0

AAUMa-AAC 0-3

AEFADEUP-AEFMH 1-1

AAUAv-AEISEP 2-5

AAUAç-AEFDUCP 1-4

Futebol masculino

AEFADEUP-AAC 0-1

AEIST-AAFDL 1-0

AAUAv-IPP 0-3

AAUBI-AEFMH 0-1

Hóquei em patins masculino

AAUM-IPP 5-16

AAC-U. Porto 9-1

Voleibol feminino

AAUAlg-AMilitar 0-2

AAUM-AEISCS-N 0-2

U.Lisboa-AAC 2-0

IPP-AAUAv 0-2

AMilitar-AEFMUP 2-1

AEISCS-N-AEFADEUP 0-2

Voleibol masculino

AAUAlg-AMilitar 0-2

AAUM-AEISCS-N 0-2

U.Lisboa-AAC 2-0

IPP-AAUAv 0-2

AMilitar-AEFMUP 2-1

AEISCS-N-AEFADEUP 0-2

RESULTADOSSérgio Franco recebe
“bolsa” de 3,5 mil euros
Râguebista deverá aplicar o prémio no pagamento... das propinas

O JOVEM jogador da Académica recebeu prémio internacional
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AS FINAIS DE HOJE

Hóquei em patins
ACADÉMICA-IPP
Pavilhão n.º 1 do Estádio
Universitário, às 17h00

Basquetebol feminino
(equipas a apurar 
da parte da manhã)
Pavilhão Dr. Mário Mexia
na Solum, às 17h45
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Tondela AC perdeu dérbi com ABC de Nelas

Académico de Viseu
‘despacha’ Académica
ABC de Nelas e Académico
continuam a obter os 
pontos para a manutenção
com tranquilidade, mas
o Tondela AC ainda não 
ganhou e as coisas
estão complicadas

SILVINO CARDOSO

silvino.cardoso@diariodeviseu.pt

Como se esperava, o Acadé -
mi co de Viseu, depois de uma
de rrota na jornada anterior, em
Castelo Branco, onde as arbitra-
gens voltaram a ser o 'anjo da
gu    arda' dos albicastrenses - que
o digam os tondelenses na últi-
ma partida da fase regular -,
aca bou por recuperar com uma
vi tó ria em casa frente à Acadé -
mi ca. Três pontos conquistados
nos últimos cinco minutos,
mas que que colocam os vise -
en  ses cada vez mais tranquilos
na 'guerra' da manuten ção.

Já o ABC de Nelas não se
'compadeceu' do seu vizinho e

ri val Tondela Andebol Clube e
conseguiu uma vitória impor-
tante para consolidar a perma -
nência, o objectivo assumido
pela Direcção do clube ne lense
para a presente época.

Mas se tanto academistas
com o clube do ABC de Nelas
es tão com a manutenção à vis -
ta, já o mesmo não acontece
com o Tondela Andebol Clube
que na fase soma por derrotas
os jogos já disputados, sendo o
úl timo em casa, o que deixa
pouca margem de manobra,

pa ra lograr a permanência.
Ain da faltam oito jogos e a

tur ma comandada por Luís
Car dantas e Nasko Apostolov
vai continuar a trabalhar para
que possa continuar no ande-
bol na cional na próxima tem-
porada.

RESULTADOS
2.ª JORNADA

20 kmAlmeirim-Batalha AC 25-17 
SIR1º Maio-Albicastrense 33-24
Ac. Viseu-Académica 29-25
Tondela AC-ABC de Nelas 20-25

CLASSIFICAÇÃO

J V E D GM-GS     P 

SIR 1º Maio 2 2 0 0 62-40    30

ABC Nelas 2 2 0 0 57-51    27

Ac. Viseu 2 1 0 1 62-60    26 

20 km Almeirim 1 1 0 0 25-17    23

Académica 2 1 0 1 53-52    23

Batalha AC 2 0 0 2 33-54    21 

Albicastrense 2 1 0 1 59-66    21

Tondela AC 2 0 0 2 43-53    18 

Pombal 1 0 0 1 31-32    15

PROXIMA JORNADA 

Pombal-Tondela AC; ABC de Nelas-Ac.
Viseu; Académica- SIR 1º Maio e Albi -
castrense-20 km Almeirim.

Artur Ferreira, treinador do ABC de
Nelas tem a manutenção à vista
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Andebol: juvenis
ABC joga 2.ª fase em Lisboa

O ABC de Braga vai disputar a segunda fase do cam-

peonato nacional de andebol em juvenis em Lisboa, 

sistema de concentração, juntamente com Águas Santas, 

Sismaria e Benfica, ditou o sorteio realizado na sede 

da Federação de Andebol de Portugal.

Melhor está o Xico Andebol que disputa a zona 1 

em Guimarães, juntamente com Belenenses, FC Porto 

e Sporting.

Os jogos das duas Zonas decorrerão de 13 a 15 de 

Maio, no sistema de todos contra todos a uma volta. 

Os dois primeiros classificados de cada Zona apuram-

se para a fase final. 
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PRÓXIMA JORNADA

Sporting - Ág. Santas

Madeira SAD - Benfica

ABC - FC Porto

3.ª JORNADA  

Madeira SAD 29 - 22 Sporting

Porto 43 - 22 Águas Santas

Benfica 28 - 23 ABC

Classificação J V E D Golos Dif. Pts

1 Porto 3 1 1 1 89 : 70 19 36

2 Madeira SAD 3 2 1 0 78 : 68 10 35

3 Benfica 3 2 0 1 79 : 73 6 34

4 ABC 3 0 0 3 67 : 80 -13 33

5 Sporting 3 1 1 1 69 : 71 -2 31

6 Águas Santas 3 1 1 1 70 : 90 -20 29

                                               

FEDERAÇÃO DE ANDEBOL DE PORTUGAL.

GRUPO B.GRUPO A   .

PRÓXIMA JORNADA

Sp. Horta - Belenenses

S. Bernardo - S. Mamede

3.ª JORNADA  

Sp. Horta 28 - 26 Belenenses

S. Bernardo 31 - 25 S. Mamede

Classificação J V E D Golos Dif. Pts

1 Belenenses 3 1 1 1 79 : 77 2 29

2 Sp. Horta 2 1 0 1 57 : 56 1 27

3 S. Bernardo 3 2 0 1 83 : 80 3 21

4 Xico Andebol 2 1 1 0 54 : 53 1 20

5 S. Mamede 2 0 0 2 51 : 58 -7 18

ABC soma terceira
derrota consecutiva

O ABC de Braga perdeu, on-
tem, por 28-23, no pavilhão da 
Luz, frente ao Benfica, em en-
contro da terceira jornada da 
fase final do campeonato de 
andebol da primeira divisão, 
e baixou para o quarto lugar 
da tabela classificativa, com 
33 pontos.

A equipa bracarense, que 
ao intervalo já perdia por 

16-12, sofreu assim a terceira 
derrota consecutiva (e possí-
vel) nesta fase final, sendo as 
duas primeiras no Pavilhão 
Flávio Sá Leite.

Sendo assim, ocupa já a 
quarta posição, com 33 pon-
tos, menos um que o Benfi-
ca (3.º), e menos três que o 
FC Porto, que lidera a clas-
sificação.

No próximo sábado o ABC 
recebe o FC Porto.

Ontem, na Luz, as equipas 
alinharam e marcaram:

Benfica: Ricardo Candeias, 
e João Ferreirinho; Pedro Pe-
neda, David Tavares (8), João 
Lopes, João Pais, Cláudio Pe-
droso (3), Nuno Roque (3), Pe-
dro Graça (3), Carlos Carnei-
ro (6), Rui Silva (1), António 

Areia, José Costa (3) e Milan 
Vucicevic (1)

ABC: Humberto Gomes e 
Bruno Dias; José Rolo (4), Fá-
bio Antunes (2), João Rodri-
gues, Tiago Pereira (7), Rui 
Lourenço (4), Jaime Barreiros, 
Mário Peixoto (1), Carlos Ma-
tos (1), José Costa (1), Hugo 
Rosário, Álvaro Rodrigues e 
Luís Bogas (3). 
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ABC soma
terceira derrota
consecutiva

::D:: Desporto p.31
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ANdeBoL

AAIT promove
Jornada Técnica
a associação de andebol da ilha terceira (aait) leva a 

efeito no próximo sábado, na escola básica e integrada da 
freguesia dos biscoitos, a ii Jornada técnica de andebol, 
subordinada ao tema “Princípios, fases e fatores de jogo e 
Continuação à introdução às regras”. 

a iniciativa, aberta a técnicos de andebol, professores, 
alunos da opção técnica de desporto e outros, tem como 
preletor o professor Carlos filipe e está dividida em duas 
fases: 17:00/18:00 – componente teórica (sala) e 18:00/19:00 
– componente prática (pavilhão).
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Foi preciso estar com menos
dois jogadores em campo para o
Madeira SAD “disparar” no marca-
dor. Até aos 15 minutos, o jogo
com o Sporting esteve equili-
brado, mas mesmo com jogadores
a menos a equipa de Paulo Fidalgo
arrancou com uma vitória convi-
cente e de inteira justiça por 29-
22, em jogo da 3.ª jornada da fase
final da 1.ª Divisão masculina de
Anbol, ontem realizado no Pavi-
lhão do Funchal. A equipa chegou
ao intervalo com cinco bolas de
vantgem (16-11) e os 15 minutos fi-
nais da 1.ª parte e toda a 2.ª me-
tade deu um “recital” de bom An-
debol. O Madeira SAD defendeu
sempre bem, atacou ainda melhor,
vindo ao de cima o “colectivo”,
com duas peças em destaque: o
guarda-redes Luís Ferreira e o ata-
cante José Coelho - autor de nove
golos - e um dos melhores avança-
dos a actuar em Portugal. Sob ar-

7 ANDEBOL - FASE FINAL DA 1.ª DIVISÃO MASCULINA - GRUPO DO TÍTULO

Nesta fase, a
“sociedade” in-
sular soma um
empate (em
casa, com o
Águas Santas) e
duas vitórias se-
guidas (em
Braga, com o
ABC, e ontem
frente ao Spor-
ting). No pró-
ximo domingo,
de novo no Pavi-
lhão do Funchal,
o adversário é o
Benfica.

Rugido do Madeira SAD
derrota Sporting

“Sociedade” impôs-se, no Funchal, aos “leões” de Alvalade por 29-22.

bitragem de Carlos Capela e Bruno
Rodrigues, o Madeira SADmarcou
os 28 golos através de: José Coelho
(9), José Silva (4), Gustavo Castro
(3), Gonçalo Vieira (3), Daniel San-
tos (3), Mauro Aveiro (3), Nuno
Silva (2), Leandro Nunes (1) e Luís
Marques (1). Do lado do Sporting,
os 22 golos foram da autoria de:

Bjelanovic (4), Fábio Magalhães (4),
Carlos Galambas (3), Bruno Mo-
reira (3), Pedro Portela (2), Petrick
(1), Pedro Solha (1), Ricardo Dias (1),
João Pinto (1), Pedro Seabra (1) e
Hugo Rocha (1).
Resultado ao intervalo: 16-11. Re-

sultado final: 29-22. 1
Carlos Jorge
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ANdebOL

FALhAdA APROxIMAçãO 
AO 2º LUGAR

As iniciadas femininas do SIR 
1º Maio, que se encontram 
em 3º lugar no seu grupo 
do Campeonato Nacional, 
receberam no último domingo 
o Porto Alto, que se encontra 
na vice-liderança, num jogo 
em que pretendiam devolver a 
derrota obtida na primeira volta 
e aproximarem-se do segundo 
lugar. O jogo terminou com a 
vitória das forasteiras, por 29-
31

Começaram melhor as forasteiras 
que a meio do primeiro tempo co-
mandavam o marcador por quatro 
golos, ao que se seguiu uma vigorosa 
resposta local, que ao intervalo ven-
cia por 16-11.

O início do segundo tempo trouxe 
novamente um SIR 1º de Maio por 
cima, que atingiu a maior diferença 
nos 22-16 quando faltavam 20 minu-

tos para o final da partida e, quando 
se pensava que a vitória seria casei-
ra, o Porto Alto iniciou uma gradual 
recuperação no resultado consuman-
do a reviravolta a dois minutos do fim 
e ganhando por 31 – 29.

Jogaram e marcaram pela SIR 1º 
de Maio: Carolina Pereira, Carolina 
Gomes (14), Filipa Pedroso (1), Jés-
sica Cordeiro, Mara Fernandes (1), 
Vânia Santos, Ana Carolina Barros, 
Carolina Cintra, Ana Vicente (3), Inês 
Monteiro (8), Bruna Simões (2), Sara 
Gonçalves e Marta Simões. Treina-
dor: Carlos Arrimar.

vitóriA sofridA dAs infAntis

No dia anterior, as infantis femini-
nas receberam o Santa Catarina para 
a Taça Primavera e sendo à priori cla-
ramente melhor equipa a realidade é 
que entraram mal na contenda, tendo 
na primeira parte apenas concretiza-
do por três vezes e perdendo justa-

mente ao intervalo por 3-5.
No segundo tempo, as meninas da 

SIR 1º de Maio subiram a sua produ-
ção ofensiva já que defensivamente 
estiveram longe daquilo a que habi-
tuaram os adeptos e foi em grande 
sacrifício que acabaram por ganhar 
por 16-15, numa partida para recor-
dar e não repetir.

SIR: Matilde Morgado, Inês Pereira 
(1), Diana Norte (1), Marta Oliveira, 
Jéssica Cordeiro (4), Rita Carlos, So-
raia Barros, Ana Matos, Vânia Barros 
(1), Carolina Cintra (5), Íris Amaral, 
Madalena Pires (4) e Bruna Nunes. 
Treinadora: Ana Luísa.

duAs infAntis nA selecção

A guarda redes Isabel Cardoso e 
a lateral Marta Santos estiverem no 
estágio da selecção nacional de de-
tecção de talentos. Parabéns às duas, 
à treinadora Ana Luísa e à SIR 1º de 
Maio. ß
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ANdebOL

SIR 1º de Maio junta 
150 crianças no parque 

No passado domingo, a SIR 1º de Maio/Imosonho 
levou a cabo, integrado nas comemorações do 25 de 
Abril, um Festand para crianças entre os 6 e os 8 anos, 
juntando no Parque Mártires do Colonialismo cerca de 
150 crianças, oriundas de vários pontos do distrito, a 
praticar mini-andebol e diversos jogos pré-desportivos, 
naquilo que foi uma tarde de verdadeira festa. ß
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A SIR 1º de Maio/Imosonho venceu no passado 
sábado o Albicastrense, obtendo assim a sétima 
vitória consecutiva e garantindo desde já a 
manutenção na III Divisão Nacional, decorridas 
apenas duas jornadas da fase de apuramento, 
que lidera com 3 pontos de avanço sobre o 
Nelas, o segundo classificado e 12 pontos acima 
da zona de descida

Num jogo em que apenas a equipa marinhense 
procurou jogar andebol, os seus atletas revelaram 
uma postura em campo muito positiva e uma gran-
de maturidade ao conseguirem alhear-se da atitude 
do adversário que desde o início do jogo procurou o 
conflito, principalmente com a equipa de arbitragem, 

obrigando a sucessivas paragens do jogo.
O jogo foi sempre dominado pela SIR 1º de Maio/

Imosonho que chegaria ao intervalo a vencer já por 5 
golos de diferença, 18-13, vantagem essa que seria 
ampliada na segunda parte com um resultado final 
de 33-24.

Na equipa marinhense esteve fundamentalmente 
em destaque o seu contra-ataque, pois conseguiu um 
total de 19 golos desta forma, 58% dos golos obtidos.

A SIR 1º de Maio/Imosonho alinhou com João Sou-
sa e Ricardo Gomes (guarda-redes), Carlos Arrimar (5 
golos), Filipe Nunes (9), Hugo Sousa (4), Bruno Nunes 
(2), Tiago Almeida, André Ramos (3), Paulo Oliveira 
(1), Pedro Gomes (2), João Mendes (1), Fábio Rodri-
gues (6). ß

ANdebOL

SIR 1º de Maio/Imosonho  
obtém sétima vitória consecutiva
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A vitória da equipa feminina
da Juventude do Lis em Aveiro,
sobre o Alavarium (24-29), é a
nota de destaque da jornada do
passado fim-de-semana de ande-
bol. O triunfo da turma de André
Afra valeu a subida ao quarto
lugar do Nacional feminino, fican-
do a classificação para as com-

petições europeias de 2011/2 mais
perto.

Também o Colégio João de
Barros, de Meirinhas, está com o
apuramento para  as provas inter-
nacionais praticamente garanti-
do, mas o fim-de-semana foi de
desilusão. Com a derrota contra
as campeãs nacionais, Gil Eanes,

o sonho do título ficou bem mais
longe. Ainda assim, Paulo Félix
ainda almeja levar a sua equipa
ao segundo lugar, o que seria iné-
dito no clube do concelho de
Pombal.

Já no andebol masculino, o
AC Sismaria perdeu em casa com
o Fafe (24-30) e viu as esperan-

ças de subir à 1ª Divisão esfu-
marem-se, uma vez que tanto o
Ismai como o Fafe levam uma
vantagem cada vez mais con-
fortável na classificação. A Juve
perdeu em Paço de Arcos (30-
29) e vê mais longe as hipóteses
de manutenção no segundo esca-
lão. � 

Distrito deverá voltar a ter duas equipas nas competições continentais de andebol feminino 

Leiria ataca Europa
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A24

Jornal de Leiria   Tiragem: 15000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 35

  Cores: Cor

  Área: 10,80 x 15,53 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 35019409 14-04-2011

No passado domingo, o ande-
bol “saiu” do pavilhão e veio para
a rua. A iniciativa contou com a
presença de mais de 100 crian-
ças e respectivos pais. Com a Pra-
ça Rodrigues Lobo cheia de pes-
soas, o sucesso do evento foi visí-
vel. “Esta actividade teve como
intuito despertar o interesse das
crianças para a prática da moda-
lidade e para dar maior dignida-
de ao andebol”, salienta Mário

Bernardes, presidente da Asso-
ciação de Andebol de Leiria. O
sucesso da iniciativa levou a que
uma nova acção esteja já mar-
cada para dia 6 de Maio, em fren-
te ao Mosteiro de Alcobaça. Des-
ta vez, o evento é destinado às
crianças das escolas da Batalha.
O andebol volta às ruas de Lei-
ria no dia 5 de Junho, com lugar
marcado junto à Fonte Lumino-
sa e Praça Rodrigues Lobo. � 

Leiria

Praça Rodrigues
Lobo rendida 
ao andebol
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A25

Jornal do Algarve   Tiragem: 2875

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 18

  Cores: Preto e Branco

  Área: 7,65 x 5,10 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 35019095 14-04-2011
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A26

Labor.pt   Tiragem: 3000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 16

  Cores: Preto e Branco

  Área: 13,40 x 9,06 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 35020068 14-04-2011
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A27

Labor.pt   Tiragem: 3000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 16

  Cores: Preto e Branco

  Área: 26,60 x 17,76 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 35020058 14-04-2011
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A28

Mensageiro (O)   Tiragem: 3000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 15

  Cores: Cor

  Área: 13,71 x 12,16 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 35020896 14-04-2011

Andebol | Nazaré Cup espera 1200 atletas europeus 

“O Andebol é para todos”
Implementar, em Portu-

gal, a prática da modalidade 
em cadeira de rodas. É esse 
o objectivo do projecto An-
debol 4ALL, que contará 
com uma acção de formação 
inserida no torneio interna-
cional Nazaré Cup, a reali-
zar de 17 a 21 de Abril.

Criado na Páscoa de 
1987, o Nazaré Cup vai 
para a sua 24.ª edição. Uma 
prova em que é esperada “a 
presença de 1200 atletas, 
treinadores e dirigentes da 
Europa, que irão disputar 
as partidas nos diversos 
pavilhões do concelho da 
Nazaré”, avança a organiza-
ção, em comunicado.

A novidade para 2011 
é introdução de uma ac-
ção nacional de formação 
de andebol em cadeira 
de rodas, a realizar no dia 
19, a partir dar 16h30, 
no Pavilhão da Nazaré. O 
Andebol 4 All é um pro-

jecto a ser desenvolvido e 
promovido pela Federação 
Portuguesa de Atletismo, 
em parceria com o Comité 
Paralímpico de Portugal, 
Federação Portuguesa de 
Desporto para as Pessoas 
com Deficiência, Gabinete 
Coordenador do Desporto 
Escolar e Associação Na-
cional de Desporto para a 
Deficiência Motora. 

Mais informações, 
e as inscrições, podem 
ser consultadas em 
www.fpandebol.com ou 
www.nazarecup.com.

DR
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A29

Mensageiro (O)   Tiragem: 3000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 15

  Cores: Cor

  Área: 4,64 x 9,01 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 35020827 14-04-2011

Andebol | Leiria

Juve Lis vence
O Colégio João de Barros 
recebeu e perdeu (17-22) 
com o Gil Eanes – actual 
campeão nacional –, na-
quele que era o jogo mais 
esperado do arranque da 
segunda volta do campe-
onato nacional da 1.ª Di-
visão, seniores femininos. 
Melhor fez a Juve Lis, que 
foi a Aveiro vencer o Alava-
rium (29-24). Classificação: 
1.º Gil Eanes (24 pontos), 
2.º Madeira SAD (21), 3.º 
Colégio João de Barros (19), 
4.º Juve Lis (16).
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A30

Região de Císter   Tiragem: 4500

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 18

  Cores: Cor

  Área: 5,75 x 8,74 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 35021258 14-04-2011

AnDEbOL: nAzArécup 
cOMEçA nO DOMIngO

Começa no próximo domingo mais 
uma edição do NazaréCup, um torneio 
de andebol jovem que tem vindo a 
ganhar prestígio ao longo das últi-
mas décadas. Este ano, a prova de-
corre ao longo de uma semana e tem 
como novidade a implementação do 
projecto Andebol 4 All, cujo objectivo 
é implementar o andebol em cadeira 
de rodas no nosso País. A organiza-
ção pertence à Associação Externato 
Dom Fuas Roupinho, com o apoio local 
da Cercina, Associação de Andebol de 
leiria, Câmara da Nazaré e Governo 
Civil de leiria. 
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A31

Região de Císter   Tiragem: 4500

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 18

  Cores: Cor

  Área: 13,81 x 9,57 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 35021250 14-04-2011
ANDEbOl

Iniciados do Cister somam 
terceira vitória consecutiva

Os iniciados do Cister Sport de Alcobaça estão 
em clara subida de forma e somam já a terceira 
vitória consecutiva para o torneio de Primavera. 
O último triunfo aconteceu frente ao Sismaria, 
por 31-20, no passado fim-de-semana.

 Em grande também continuam os inicia-
dos do Externato Dom Fuas Roupinho, que 
triunfaram em casa do São Mamede por 14-26. 
Os andebolistas da Nazaré continuam na luta 
pela primeiro posto na Zona 2 da 2ª divisão 
nacional, a um ponto do líder Sismaria, numa 
altura em que faltam cinco jornadas para o 
final do campeonato.

Na luta pela liderança estão também os 
juvenis do Externato, que venceram o Ca-
nelas por equilibrados 32-33. O triunfo per-
mitiu aproveitar a derrota do Monte, actual 
2º classificado, e reduzir para um ponto a 
diferença entre as duas equipas.

Em sentido contrário estão os infantis mas-
culinos da Nazaré, que perderam por 16-22 
frente ao Águas Santas e encontram-se a an-
tepenúltima posição. Em infantis femininos, 
as andebolistas nazarenas cederam em casa 
por 16-19 com o batalha.
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A32

Aurora do Lima (A)   Tiragem: 4300

  País: Portugal

  Period.: 2 por Semana

  Âmbito: Regional

  Pág: 8

  Cores: Preto e Branco

  Área: 13,52 x 7,64 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 35022040 13-04-2011
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A33

Diário do Sul   Tiragem: 7000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 21

  Cores: Preto e Branco

  Área: 19,76 x 13,47 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 35019943 13-04-2011
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A34

Expresso do Ave   Tiragem: 6000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 17

  Cores: Preto e Branco

  Área: 15,95 x 15,31 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 35017873 13-04-2011

Apesar da incerteza
que paira sobre o futuro do
Xico Andebol, pela falta de
uma equipa directiva,
jogadores e equipa técnica con-
tinuam a desempenhar as suas
funções de forma aguerrida. A
vitória frente ao S. Mamede,
por 27-26, é prova disso mesmo
e permite aos vimaranenses
encarar o que falta do campe-
onato e da luta pela permanên-
cia com maior tranquilidade.

No reduto do S.
Mamede, o Xico esteve longe
de ter vida fácil. O jogo foi
sempre muito disputado e
equilibrado e o facto de não 
se ter apontado qualquer golo
nos primeiros cinco minutos
comprova isso mesmo. Mesmo
assim, a formação da casa 
conseguiu superiorizar-se ao
Xico e liderar a marcha do
marcador durante a primeira
parte. A maior diferença, nesse
período, foi de três (11-8). No
entanto, o Xico não baixou os
braços e, à saída para os bal-
neários, o S. Mamede vencia
apenas por um golo (12-11).

Na etapa complemen-
tar os papéis inverteram-se e

coube o Xico comandar o mar-
cador, por uma diferença que
chegou a ser de quatro golos
(23-19). Motivado pelo perspec-
tiva da manutenção e pelo fac-
tor casa, a equipa de Infesta
incitou uma recuperação, colo-
cando cada vez maiores dificul-
dades aos pupilos de Nuno
Santos. Assim, e a três minu-
tos do final, as duas equipas
empatavam a 24. O factor deci-
sivo acabou por ser a exclusão
de um jogador da casa, a
seguir à qual o Xico apontou
dois golos sem resposta. 

O S. Mamede ainda
reduziu, mas a solidez defensi-
va do Xico foi capaz de travar 
o ímpeto e garantir um impor-
tante triunfo, que coloca a
equipa no terceiro posto do
grupo B, com mais dois pontos
que o S. Bernardo, que perdeu
com o Belenenses, e mais três
que o S. Mamede. Na próxima
jornada, o Xico folga, enquanto
S. Bernardo e S. Mamede
medem forças. Em caso de 
derrota, a formação de Infesta
terá grandes dificuldades em
escapar à desproporção. \

Um golo que pode ter dado a manutenção

{XICO VENCE S. MAMEDE E GANHA 
VANTAGEM NA LUTA PELA PERMANÊNCIA}
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A35

Expresso do Ave   Tiragem: 6000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 16

  Cores: Preto e Branco

  Área: 10,26 x 5,37 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 35017862 13-04-2011

Almor Vaz, histórico
dirigente do Desportivo
Francisco de Holanda, faleceu
na passada sexta-feira, vítima
de doença súbita. Nascido em
1941, Almor Vaz foi treinador,
dirigente e presidente do 
clube, tendo-lhe dedicado
largas décadas da sua vida e

do seu trabalho. 
Em memória 

dessa dedicação, muitas 
personalidades ligadas ao
andebol e que fizeram e
fazem a história do agora Xico

Andebol, marcaram presença
no funeral, realizado no 
sábado. \

Xico Andebol de luto

{FALECEU ALMOR VAZ}
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