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Iniciados Masculinos

   Os Iniciados do EAC,
prosseguem a sua caminhada
no nacional da 1ª Divisão. Este
sábado receberam e venceram
a Juve Lis por 25-17. Neste
jogo o grande destaque vai
para a at itude e empenho
demonstrados na defesa, que
permit iram comandar o
marcador desde o início e
vencer o jogo com uma
margem confortável.

Alinharam: Simão Brandão;
Diogo Almeida; Rafael
Rodrigues;  Hugo Geada;
Hugo Rodrigues;  Gonçalo
Bezerra; Edgar Figueira; Carlos
Melo; Hugo Moutela; Gabriel
Gomes; Rafael  Rebimbas;
Dinis Abranches;  Marcelo
Costa; Patrício Ferreira.Com
esta vitória o EAC encontra-se
na 3ª posição.
No próximo fim-de-semana,
dia 15, desloca-se à Nazaré,
para defrontar o D. Fuas
Roupinho, às 15 horas.

Juvenis Masculinos

Os Juvenis do Estarreja AC,
deslocaram-se neste domingo

Formação Estarreja AC / AC Salreu
// Andebol //

ao pavilhão do S. Bernardo
para disputar o jogo
relativamente à 3ª jornada.
Bastante moralizados pelas
vitórias folgadas nas duas
primeiras jornadas, esperava-se
uma boa prestação da equipa
do Estarreja Andebol Clube.
Com um início de jogo algo
desconcentrado por parte dos
jogadores do Estarreja, o S.
Bernardo aproveitou para
equilibrar o jogo até ao minuto
(17), altura em que o Estarreja
passa para a frente no
marcador através de rápidos
contra-ataques, chegando ao
intervalo com uma margem de
5 golos (13-18)
Na 2ª parte as coisas tornaram-
se mais fáceis e o EAC foi
ampliando a sua vantagem
fixando o resultado final em
(22-34)

Alinharam: Daniel Castro(GR),
Rafael Almeida(GR), André
Lima(4),  Diogo Bastos(8),
Fernando Ferreira, João Bessa,
Luís Cruz(2), Luís Tavares(2),
Miguel Azevedo(4), Rafael
Claro(1), Ricardo Nobre(1),
Tiago Marreiros, Tiago
Arrojado(6), Tomás Almeida(6)

Infantis Femininos
As Infantis da AC Salreu
jogaram em casa a segunda
jornada do campeonato nacional
no passado domingo, onde
receberam o Valongo do Vouga.
Mesmo atendendo ao valor da
equipa visitante, há que destacar
o empenho, entrega, rigor e o
colectivo demonstrado pelas
Infantis da A.C. Salreu, que
mesmo tendo pela frente uma
equipa forte, não deixou de
demonstrar o seu valor, mesmo
tendo chegado ao final da
primeira parte a perder por (8-
19). Resultado que não espelha a
qualidade e atitude que
demonstraram ao longo dos 25
minutos.
Na segunda parte mesmo a
perder, mantiveram a sua atitude
e contra uma defesa a campo
inteiro há que destacar a destreza
da equipa da casa, que soube
contornar as adversidades e
mostrara bons momentos de
andebol.
O resultado final foi 20-38.
Ainda assim não defraudaram os
seus apoiantes que vieram apoia-
las e demonstraram a sua
evolução tanto a nível individual,
como colectivo.

No final os treinadores, Diogo
Miranda e Felisberto Sá
manifestaram o seu
contentamento pela postura das
suas atletas, aproveitando para
agradecer a todos os apoiantes
e membros dirigentes presentes.
Alinharam: Ana Mianda,
Cassandra Conceição, Ana
Claúdia Lopes, Inês Cirne,
Mariana Alves, Beatriz Marques,
Bruna Carinha, Inês Ribeiro,
Cheila Conceição, Rafaela Grego
e Catarina Arrojado.
No próximo domingo, dia 16
será dia de derby com os
vizinhos do lado, ADAC pelas
17h em Canelas.
Se queres experimentar andebol,
aparece no pavilhão da A.C.
Salreu todas as segundas, quartas
e sextas a partir das 19h.

Juvenis Femininos
Na 3ª jornada do campeonato
nacional de Juvenis femininos a
ACS não foi feliz na recepção às
colegas do AC Espinho. Apesar
da boa exibição em termos
defensivos, a equipa Salreense
não conseguiu acompanhar em
termos ofensivos, manifestando
alguma falta de confiança com
uma série de finalizações falhadas
e acumulação de falhas técnicas.

O desnível não foi recuperado
ao longo de todo o jogo. E já
na segunda parte a equipa
ressentiu-se ainda mais com a
desqualificação, primeiro de Sara
Pinhal e depois de Filipa Lima.
Quando se esperava que a equipa
revelasse uma “baixar de
braços”, lutaram até ao final,
aguerridas e a mostrar que
apesar de estarem a reviver
velhos fantasmas, pela diferença
no marcador, é no campo que
gostam de estar.
Exímia nas suas exibições
continua a guarda-redes, Sara
Santos. Apesar de discreta, mas
no sítio certo, à hora certa esteve
Verónica Mortágua.

Alinharam: Verónica Mortágua
(9), Sara Lima (7), Joana Simões
(17), Filipa Lima(18), Rosa
Couto (11), Mariana
Rodrigues(3), Patricia
Chipelo(13), Mila Couto(5), Sara
Pinhal(4), Cristiana Lage(22),
Sara Santos(GR), Rita
Coelho(21) e Daniela Soares(14).
No próximo dia 16 de Outubro
deslocam-se Aveiro para
defrontar a CDS Bernardo pelas
19h.
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Viseenses deram mais um 
passo para chegar ao 1.º lugar
Depois de um começo algo irregular, a equipa de andebol do Académico
conseguiu duas vitórias seguidas, sendo a última uma “banhada”,
em casa, ao Albicastrense
Silvino Cardoso

� Com menos um jogo, pois
conseguiu o adiamento da par-
tida da primeira jornada frente
à Associação 20 km de Almei-
rim, o Académico, em dois jogos
seguidos, conseguiu colocar-se a
apenas três pontos do líder, a
Académica que, diga-se, apenas
foi derrotada pelo conjunto vi-
seense e em sua própria casa.

Na última jornada, o Núcleo
de Andebol de Samora Correia,
que continua sem perder, foi a
equipa que conseguiu o resulta-
do mais desnivelado, pois ven-
ceu por 16 golos de diferença. E,
diga-se, isso não é surpreenden-
te, pois a turma da terra da 'sopa
da pedra', tem levado, até agora
autênticas sopas recheadas de
golos, levando já, em três encon-
tros 65 golos de diferença nega-
tiva (45-110). 

Como se esperava, o Acadé-
mico de Viseu acabou por con-
seguir uma vitória folgada, fren-
te a um adversário que também
luta para sair do fundo da tabe-
la, a Associação Desportiva Al-
bicastrense.

Apesar de tudo, a grande sur-
presa aconteceu em Ílhavo on-

de a Académica foi ganhar ao
então líder, relegando-o para o
quarto posto, mas que se desta-
ca por ser a equipa mais reali-
zadora, pois já marcou 108 go-
los. 

Estamos convencidos que
não passou de um acidente de
percurso para o Ílhavo Andebol
Clube, continuando a ser um
dos grandes favoritos ao pri-

meiro lugar. 
No dérbi leiriense, a Juventu-

de Desportiva Lis conseguiu le-
var de vencida a Sociedade In-
dependente e Recreativa (SIR)
1.oºde Maio (Marinha Grande).
Foi uma partida bastante dispu-
tada pois o conjunto da cidade
de Leiria apenas venceu pela
margem de três golos. 

Neste sábado, o Académico

de Viseu desloca-se à Batalha e
tem tudo para vencer a 'guerra'
dos pontos, esperando-se que
regresse com a vitória, até por-
que os academistas quererão
ainda ajustar contas com a
equipa local, pois foi na Batalha
que os viseenses perderam, na
época passada, todas as hipóte-
ses de chegar à fase da luta pela
subida à 2.a Divisão Nacional. l

A EQUIPA DO ACADÉMICO volta a tentar a subida à 2.ª Divisão Nacional em andebol
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Gala da FADU: andebol

AAUMinho foi a equipa do ano
A equipa de andebol mas-

culino da AAUMinho e o seu 
técnico, Gabriel Oliveira, esti-
veram em destaque na IV Gala 
da FADU ao arrebatarem os 
prémios para melhor equipa 
do ano e treinador do ano.

A festa realizou-se na pas-
sada terça-feira, no Centro de 
Congressos de Tentúgal, e a 
AAUMinho foi uma das aca-
demias em destaque ao ter 
seis nomeações em três ca-
tegorias: treinador do ano 
(Gabriel Oliveira, andebol; e 
Hugo Serrão, taekwondo), 
atleta masculino do ano (Rui 
Bragança, taekwondo e Filipe 
Magalhães, andebol) e equi-
pa masculina do ano (ande-
bol masculino).

Ao palco foram chamados 
os atletas que estiveram pre-
sentes nos europeus universi-
tários e nas universíadas, em 
representação das suas Uni-
versidades e, de Portugal. O 

objectivo foi premiar o seu 
mérito desportivo.

Mérito teve a UPorto que, 
o ano passado terminou em 
primeiro lugar do ranking da 
FADU e recebeu o prémio de 
melhor clube. Manuel Janei-
ra, vice-reitor da UPorto foi 
quem recebeu das mãos de 
Bruno Barracosa (presidente 
da FADU) este troféu.

Seguiu-se a entrega do ga-
lardão prestígio (reconheci-
mento a pessoas ou entida-
des pela dedicação e trabalho 
à causa do Desporto Universi-
tário) a Duarte Lopes da Uni-
versidade de Lisboa.

Procedeu-se então à entre-
ga dos galardões aos melho-
res de 2010/11. Gabriel Oli-
veira, técnico da UMinho, foi 
o primeiro a subir ao palco e 
a receber o prémio de me-
lhor treinador, que conside-
rou ser «um prémio da equi-
pa, do reconhecimento do tra-

balho desta, pois sem a equi-
pa eu não seria eleito treina-
dor do ano». 

De seguida subiram ao pal-
co Sara Moreira (atleta femi-
nina do ano), Alberto Paulo 
(atleta masculino do ano) e a 
equipa de futsal feminino da 
Universidade da Beira Interior 
(melhor equipa feminina do 
ano) para receberem os res-

pectivos galardões.
Depois subiu ao palco a AAU 

Minho, para receber o troféu 
de melhor equipa masculina 
do ano, fruto da conquista dos 
títulos nacionais e europeus 
em andebol. O capitão Filipe 
Magalhães foi quem subiu ao 
palco para receber o prémio 
das mãos do secretário de Es-
tado do Ensino Superior.

Gabriel Oliveira e Filipe Magalhães com os trofeus

NUNO GONÇALVES
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Ponte de Sor

GEPS em forma
> O campeonato nacional de andebol já

começou, mas os infantis do GEPS (Grupo
Experimental de Ponte de Sor) ainda não
jogaram. A primeira jornada estava marcada
para dia 2 de Outubro frente ao GAP
(Portalegre) e a segunda para 9 do mesmo
mês frente ao CMAC. Ambas adiadas, para
26 e 27 de Novembro, após pedido dos
clubes GAP E CMAC à Federação
Portuguesa de Andebol (FPA).

Esta nova época de andebol teve um
início conturbado uma vez que a
informação que chegou da FPA avançava
que à data de arranque apenas três clubes
estavam com a situação regularizada. Na

série de participação do GEPS encontram-
se cinco clubes.

Os Iniciados começam a época 2011/
2012, oficialmente, a 22 de Outubro em casa
do Redondo.

O GEPS continua a captação de jovens
atletas de andebol todos os dias a partir
das 17,30h no pavilhão municipal. Segundo
a equipa técnica este ano já se regista um
aumento de praticantes da modalidade. 
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PONTE DE SOR

> GEPS em forma
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Andebol

Xico perdeu e desceu
ao último lugar

O líder Águas Santas teve de sofrer muito para sair de 
Guimarães no primeiro lugar do campeonato. Num jogo 
muito disputado, a formação maiata acabou por se impor 
na segunda parte, depois do Xico Andebol ter dado luta 
praticamente até ao fi m. Uma vez mais, a equipa de Nuno 
Santos deu tudo para evitar a derrota (29-31), mas a ver-
dade é que com o desaire da sétima jornada - e já vão seis 
derrotas consecutivas! - os vimaranenses já se encontram 
no último lugar. O Xico é mesmo a única equipa que ainda 
não conseguiu vencer qualquer jogo do campeonato. Na 
3ª Divisão, o Fermentões já vai no terceiro triunfo conse-
cutivo, depois de ter vencido o ACD Monte.
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> redacção

O ABC de Braga reúne esforços
para uma selecção especial. Para
isso, recorre aos aliados de sem-
pre: os seus associados.

No ano em que os academistas
comemoram o 25º aniversário
sobre a conquista do primeiro tí-
tulo (campeões nacionais Se-
niores 1986/1987), a direcção do
clube encontra-se a realizar todo
um trabalho para fazer um com-
pacto do melhor destes 25 anos.

Assim, para além de celebrar
esta efeméride, o ABC de Braga
pretende homenagear todos
aqueles que, apesar de já terem
deixado a prática da modalidade,
criaram uma onda de apreço jun-
to de adeptos e bracarenses em
geral merecendo o enorme re-
conhecimento do clube.

Foram 25 anos de muitas con-
quistas, títulos e glórias: 12 cam-
peonatos, dez taças e cinco su-
pertaças. Estes são os números
que colocam o ABC no topo do
andebol nacional. A final da

Taça Challenge, em 2006, foi
importante, mas a final da Liga
dos Campeões (1993/1994) é
considerada a maior glória, por
ser um feito inédito no andebol
nacional, entre muitos momen-

tos que tornam o ABC de Braga
tão especial.

E foram muitos os responsá-
veis por cada um destes momen-
tos. À retina, saltam os artistas
que, durante anos, polvilharam
com toques de requinte e magia
o Pavilhão Flávio Sá Leite e as
arenas rivais. Aqueles que sua-
ram a camisola e que, com raça,
ambição, atitude, garra e arte
foram melhores do que os ou-
tros. Do que todos os outros.

Mas o ABC quer saber os que
mais se destacaram entre os que
já concluíram as suas carreiras.
Por isso a realização desta vo-
tação para saber o plantel ideal
do ABC. Cada sócio pode ele-
ger dois atletas por posição, da
lista de jogadores nomeados,
para se descobrir o melhor plan-
tel de sempre do ABC de Braga.

DR

Actual plantel do ABC de Braga que tenta chegar novamente aos títulos

ABC elege melhor equipa
O ABC de Braga encontra-se a realizar, entre os seus sócios, uma votação para eleger a melhor equipa de sempre
do clube. São vários os nomeados para cada posição e os associados academistas podem votar em dois deles. Com
esta eleição, a direcção pretende celebrar os 25 anos da conquista do primeiro título e homenagear os jogadores.

MODALIDADES ANDEBOLACADEMISTAS FAZEM VOTAÇÃO PARA ESCOLHER OS MELHORES

Nomeados
Guarda-redes: António Fi-
gueiredo, Carlos Ferreira, Paulo
Morgado, Hugo Mota;
Ponta Esquerdo: Manuel Ma-
rinho, António Casaca, Carlos
Brito, Álvaro Martins;
Lateral  Esquerdo: Marin
Marinov, José Luzia, Carlos Re-
sende, Ell Attar;
Central : Kamen Tzanev, Jorge
Rodrigues, José Vieira, Carlos
Matos;
Lateral  Direi to: Fernando
Areias, Alexandre Barbosa, Vla-
dimir Bolotsky, Filipe Cruz;
Ponta Direi to: Armando Jor-
ge, Rui Ferreira, Rui Almeida,
Eduardo Gaifém;
Pivot : Rui Aguiar, Luís Graça,
Ricardo Tavares, Carlos Galambas
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ANDEBOL>>26

ABC de Braga elege melhor
equipa de sempre 
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> redacção

O pivot do ABC de Braga, José Ricardo
Costa foi considerado o “Most Valuable
Player” (MVP) da jornada sete do Cam-
peonato Nacional de Andebol da I Divi-
são, segundo os dados estatístico recolhi-
dos, tratados e com critérios fixos divul-
gados pelo site Andystat.

Para além de José Ricardo Costa, o ABC
de Braga colocou mais dois jogadores no
sete ideal da semana, que se completa
com atletas do CF Belenenses, Xico An-
debol, Andebol Clube de Fafe e FC Porto.
Para a baliza do sete da jornada foi esco-
lhido António Ribeiro, do CF Belenenses.

Nas pontas, são titulares André Caldas
(Xico Andebol) e Ricardo Moreira (FC
Porto) que já detinha o lugar nas últimas
rondas. O central é Cláudio Mota, do AC
Fafe, e o pivô é José Ricardo Costa, do
ABC de Braga. Como laterais aparecem
dois jogadores do ABC de Braga: José
Pedro Coelho e José Rolo.

José Ricardo Costa, do ABC de Braga,
com um total de 7,4 pontos, recebeu a dis-
tinção de MVP da jornada, num ranking
que é liderado por Pedro Cruz, atleta do
Águas Santas que lidera também a lista
dos melhores marcadores, com um total
de 51 golos apontados e uma eficácia de
56,67 por cento.

ANDEBOL

José Ricardo Costa (ABC)
eleito MVP da jornada
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� O Alavarium recebeu, no passa-
do sábado, o Colégio de Gaia, em
jogo a contar para a segunda jor-
nada da 1.aDivisão Feminina. A ex-
pectativa para este jogo era grande
e por dois motivos: primeiro por-
que as gaienses, na época transac-
ta, lutaram ombro a ombro com
as aveirenses pela conquista do
lugar europeu; depois porque era
grande a curiosidade em saber se a
formação de Aveiro manteria a
qualidade patenteada na estreia da
“Challenge Cup”.

O jogo começou com a equipa do
Alavarium a jogar de uma forma
fantástica. Uma defesa muito eficaz,
uma guarda-redes inspirada e um
contra-ataque demolidor fizeram
com que, em dez minutos, ganhas-
se uma vantagem de seis golos, altu-
ra em que Paula Castro, treinadora
do Colégio de Gaia pediu um des-
conto de tempo e conseguiu “estan-
car” a marcha do marcador.

A equipa de Gaia melhorou e as
jogadoras do Alavarium começa-
ram a cometer sucessivas falhas
técnicas, que permitiram a aproxi-
mação do Colégio, que ao intervalo
já só tinha um golo de desvanta-
gem. A segunda parte, contudo, foi
completamente dominada pelas
nortenhas, face a um Alavarium
que continuou a cometer erros não
forçados e cuja agressividade de-
fensiva diminuiu, permitindo às
visitantes passar para a frente do
marcador.

Esse facto gerou uma enorme
intranquilidade nas aveirenses,
que perderam discernimento e co-
meçaram a optar por soluções in-

dividualizadas. Não surpreendeu,
por isso, que o Colégio de Gaia, jo-
gando com muito mais inteligência,
alargasse a vantagem e chegasse à

vitória (25-30). De salientar, nas gai-
enses, a grande exibição de Helena
Soares, bem secundada por Sara
Andrade. No Alavarium, a guarda-
redes Andreia Ramos esteve em
plano destaque, bem acompanha-
da por Ana Marques.

Foi a “ressaca” europeia que va-
leu uma derrota ao Alavarium.
Agora, devido aos compromissos
europeus da Selecção A, onde o
Alavarium está representado pe-
las jogadoras Cláudia Correia e
Diana Roque, a próxima jornada
está apenas marcada para as 20
horas do próximo dia 29, dia em
que se disputa o sempre interes-
sante “derby” aveirense com a
equipa do São Bernardo.l

Desaire aveirense
na “ressaca” europeia
O conjunto aveirense apenas na primeira parte manteve o nível
exibicional demonstrado na “Challenge Cup”, pagando com a derrota

TREINADOR: Ulisses Miguel.
Andreia Madaíl, Diana Roque; Soraia
Domingues, Maria Loura, Catarina Martins
(4), Ivete Marques, Lisa Antunes (4), Ana
Almeida (3), Cláudia Correia (2), Mariana
Lopes (2), Ana Marques (8), Ana Gomes,
Inês Branco e Filipa Fontes (2).

TREINADOR: Paula Marisa
Ana Costa; Fernanda Carvalho (3), Helena
Soares (8), Ana Pinto (1), Vanessa Silva
(5), Melissa Costa (2), Joana Fernandes,
Ana Ferreira, Mariana Silva, Sara Andrade
(8), Barbara Pinheiro, Vera Saraiva e Nisa
Couto.

LOCAL: Pavilhão do Alavarium, em Aveiro.
ÁRBITROS: João Fernandes e Rui
Rodrigues
AO INTERVALO: 11-10.

ALAVARIUM 25

COLÉGIO DE GAIA 30

1.ª DIVISÃO FEMININA

ANDREIA MADAÍL exibiu-se a grande nível na baliza do Alavarium

D
.R
.
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ANDEBOL P29

Alavarium soma
derrota na “ressaca”
da competição europeia
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Fábio Magalhães renova
mais três anos com o Sporting

O andebolista bracarense Fábio Magalhães renovou 

o seu contrato com o Sporting por mais três tempo-

radas, confirmou ontem o clube leonino. Trata-se de 

um atleta que fez a formação no ABC de Braga e que 

há dois anos se mudou para Alvalade, depois de ter 

rescindido com os academistas.
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Fafe distingue clubes 
e atletas do concelho

O Pavilhão Multiusos rece-
beu mais uma edição da Fes-
ta do Desporto de Fafe, des-
tinada a premiar os atletas e 
clubes do concelho que mais 
se distinguiram na temporada 
desportiva 2010/11. Os pré-
mios distinguiram também 
as equipas mais disciplina-
das do concelho, ao nível do 
futebol federado e do fute-
bol popular.

Fafe é um dos poucos mu-
nicípios do país que, periódi-
ca e regularmente, desde há 
muitos anos, promove a con-
sagração dos seus melhores 
atletas das várias modalida-

des e as suas equipas mais 
disciplinadas nos recintos des-
portivos.

O Troféu Disciplina “Não à 
Violência-Viva o Desporto” pre-
miou as três equipas seniores 
mais disciplinadas dos cam-
peonatos da Associação de 
Futebol de Braga (Fornelos, 
Santa Cristina e Silvares), bem 
como nove equipas ao nível 
dos escalões de formação. 

Foram também distinguidas 
três equipas seniores (Armil, 
Pardelhas e Paços) e seis de 
formação no âmbito da As-
sociação do Futebol Popular. 
De igual forma e pela primei-

ra vez, foram galardoadas três 
equipas seniores no seio da 
Associação de Futsal de Fafe 
(CD Vinhós, Club Alfa e Ases 
de S. Jorge).

Com o Prémio Desportivo 
“Câmara Municipal de Fafe” 
foram distinguidos os atletas 
e clubes que se salientaram 
ao nível dos resultados, sendo 
campeões nacionais ou distri-
tais ou subindo de divisão. No 
andebol, foi premiado o An-
debol Clube de Fafe, campeão 
nacional da 2.ª divisão.

Foram ainda premiados atle-
tas e equipas nas áreas da arbi-
tragem, atletismo, BTT-Down 

Hill (Restauradores da Granja), 
canoagem (Náutico de Fafe, 
campeão nacional de Kayak 
Extremo), desporto adapta-
do (Cercifaf, com vários atle-
tas campeões do mundo, da 
Europa e de Portugal), fute-
bol (saliência para o GD Tra-
vassós, campeão da série B da 
1.ª divisão da AF Braga), fut-
sal, karaté (Associação de Ka-
raté de Fafe e Centro Budo de 
Fafe, com campeões nacionais 
e regionais), taekwondo, nata-
ção, patinagem artística (Gru-
po Nun’Álvares) e pedestria-
nismo/montanhismo (Grupo 
“Restauradores da Granja”.

Neno participou na festa

DR
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Andebol

José Ricardo Costa (ABC)
foi o MVP da jornada

O ABC de Braga colocou três 
jogadores no sete ideal da se-
mana, que se completa com 
atletas do Belenenses, Xico An-
debol, AC de Fafe e FC Porto. 
Na baliza do “sete” da jornada 
sete está António Ribeiro, do 
Belenenses. Nas pontas, são 
titulares André Caldas (Xico) 
e Ricardo Moreira (FC Porto) 
que já detinha o lugar nas úl-
timas rondas. O central é Cláu-
dio Mota (AC Fafe) e o pivô é 
José Ricardo Costa (ABC).  

Como laterais aparecem 
dois jogadores do ABC: José 
Pedro Coelho e José Rolo.

José Ricardo Costa, do ABC, 
com 7,4 pontos, recebeu a dis-
tinção de MVP da jornada.

Decorridas sete jornadas, 
na frente da classificação do 
MVP mantém-se Pedro Cruz 
(Águas Santas) com 36,55 pon-
tos, seguido de Pedro Spíno-
la (FC Porto), com 32,15 pts., 
e de Carlos Carneiro (Benfica), 
com 28,75 pontos.

Na frente da lista de melho-
res marcadores continua Pe-
dro Cruz, agora sem a com-
panhia de Pedro Maia. O jo-
gador do Águas Santas lide-
ra com 51 golos (e uma efi-
cácia de 56,67%), seguido de 
Pedro Maia, do São Bernardo, 
(49,49%) e de Elledy Semedo 
(Belenenses), igualmente com 
49 golos (43,36%). 

Na liderança dos melhores 

guarda-redes posiciona-se An-
tónio Campos, do Águas San-
tas, com 100 remates defen-

didos, seguido de Rui Pereira, 
do ISMAI, com 96, e de Ricardo 
Candeias (Benfica), com 91.

José Ricardo Costa

DM
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Dos últimos 25 anos

Sócios elegem 
melhor equipa do ABC

O ABC está a promover, en-
tre os associados, a eleição da 
sua melhor equipa nos últi-
mos 25 anos, ano que marca 
a comemoração da conquis-
ta do primeiro título de cam-
peão nacional sénior.

O ABC nomeou quatro atle-
tas para cada posição, caben-
do agora aos sócios escolhe-
rem dois atletas por posição, 
para se chegar aos 14 que for-
marão o melhor plantel ABC, 
sete ideal e banco de luxo.

Da lista a eleger, estão ex-
cluídos os atletas que ain-
da actuam, no ABC ou nou-
tros clubes.

Recorde-se que foram 25 
anos em que o ABC con-
quistou 12 campeonatos, 
10 Taças e cinco Supertaças, 

marcando ainda presença 
na final da Taça Challenge 
em 2006 e na final da Liga 
dos Campeões (1993/94), 
naquela que é a sua maior 
glória europeia.

Na votação dos melho-

res, cada sócio, pode ele-
ger dois atletas por posi-
ção. A votação decorre até 
à próxima sexta-feira. Os 
nomeados:

Guarda-redes: António Fi-
gueiredo, Carlos Ferreira, 

Paulo Morgado e Hugo 
Mota;

Ponta esquerda: Manuel 
Marinho, António Casa-
ca, Carlos Brito e Álvaro 
Martins;

Lateral esquerdo: Marin 
Marinov, José Luzia, Carlos 
Resende e Ell Attar;

Central: Kamen Tzanev, 
Jorge Rodrigues, José Viei-
ra e Carlos Matos;

Lateral direito: Fernan-
do Areias, Alexandre Bar-
bosa, Vladimir Bolotsky e 
Filipe Cruz;

Ponta direito: Armando 
Jorge, Rui Ferreira, Rui Al-
meida e Eduardo Gaifém;

Pivot: Rui Aguiar, Luís Gra-
ça, Ricardo Tavares e Carlos 
Galambas.  

Fernando Areias, um dos ex-atletas que fazem parte da lista

DM
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s obe

É gente nova
que o VSC 
precisa. E não
mais do mesmo.
São dirigentes

incorruptíveis, de homens ou
mulheres que não queiram o
dinheiro do clube nem precisem
dele porque só assim a institu-
ição ganhará dimensão. Mas 
na calha já se viu que os do 
costume, sem nada para fazer,
querem voltar ao poleiro. Os
vitorianos terão de estar 
atentos aos que querem voltar...

É na área do
ambiente que
se distinguem.
a de Briteiros
pela reciclagem

de materiais, a Martins
Sarmento pela ecologia, os
prémios que ambas vão 
receber são sinal de que há 
já muito que é nas escolas 
que se luta por um ambiente
diferente sem poluição e com a
consciência de que há produtos
que podem ser reautilizados
para bem da sociedade...

desce
Xico 
Andebol
Demora em
retomar o cam-
inho do êxito
para se guindar
a um lugar mais
modesto da
tabela bastanto que a equipa
se trasnforme e faça mais do
que tem feito, depois do tempo
de adaptação que é preciso
porque a equipa é nova e
ainda não assimilou o espírito
de conjunto que a faça vincar o
nervo que distinguiu outros
atletas no passado recente!

Vitória 
S. Clube

O que leva 
qualquer sócio 
a meter-se na
corrida para a
presidência do
VSC? Não é uma
questão de liberdade ou direito
associativo, quiça de busca de
popularidade, não é a vontade
de servir. Nota-se que há um
apetite voraz por benesses,
benfeitorias. E tem sido assim
desde a era pimentista. E não o
era com Antero, Roriz, Gil
Mesquita e tantos outros...

º

ª
Gente 
Vitoriana

Escolas
Premiadas

Página 20



A21

  Tiragem: 6000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 20

  Cores: Preto e Branco

  Área: 28,64 x 32,23 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 37950248 12-10-2011

Empate é melhor resultado até ao momento

{XICO ANDEBOL SÓ SABE PERDER}
depois da igualdade alcançada na jornada inaugural, a formação orientada por nuno santos conta por derrotas os
restantes jogos realizados até à data. apesar da melhoria exibicional, os resultados tardam em aparecer...

os sete
jogos já 
disputados,
o Xico
Andebol
continua
sem con-
hecer o
sabor da

vitória e o melhor que con-
seguiu foi um empate frente 
ao S. Bernardo, logo na ronda
inaugural. Curiosamente, a
equipa vimaranense tem con-
seguido criar mais dificuldades
às equipas do topo da tabela,
do que propriamente às
equipas que poderiam ser con-
sideradas do "seu campeonato".

Como vem sendo
habitual no Xico Andebol,
Nuno Santos viu-se obrigado a
construir uma equipa de raiz,
face à incapacidade do clube
em segurar os atletas no final
de cada época. Para 2010/
2011, o técnico pôde contar
com apenas dois atletas que
transitaram da época passada,
no caso Ricardo Castro (guar-
da-redes) e Pedro Correia
(ponta direita). Prática cor-
rente no Xico é também a apos-
ta na "prata da casa". Nesse
sentido, foram promovidos três
atletas: José Santos, João
Baptista e João Martins.

Os restantes elemen-
tos que compõem o grupo de 16

jogadores à disposição de Nuno
Santos, provêm, na esmagado-
ra maioria, de clubes de
divisões inferiores e com pouco
conhecimento dos métodos de
trabalho do Xico Andebol. As
excepções são Jaime Barreiros,
que na última época actuou no
ABC e, por isso, está habituado
ao ritmo de uma equipa de
primeiro plano nacional. E

Viktor Tchikoulaev, antigo
internacional português, agora
com 47 anos, e de regresso ao
activo.

Não é por isso de
estranhar que a equipa precise
de um período de adaptação, de
forma a criar rotinas e a interi-
orizar as ideias do técnico. Por
um lado, é certo que nada se
decide à sétima jornada, no

que ao andebol diz respeito.
Por outro lado, somar seis 
derrotas consecutivas está
longe de ser um bom tónico
para a formação vimaranense,
ainda para mais quando os
desaires acontecem frente a
equipas teoricamente
acessíveis.

Como Nuno Santos
havia afirmado a Expresso 
do Ave, no início da época, 
o cenário ideal teria 
sido começar a 
competir frente 
às equipas mais
fortes para ganhar
outro ritmo, outra
tarimba. Quis 
a sorte, que o 
Xico iniciasse a 
campanha frente
a equipas que irão
lutar pela
manutenção. 

Depois da
igualdade frente
ao S. Bernardo, seguiram-se
derrotas com o ISMAI e
Belenenses. Seguiu-se a visita
ao Madeira SAD, que terminou
com um resultado de 34-23
para os da casa. Na quinta 
jornada, o Xico recebeu o
Sporting e protagonizou uma
das melhores exibições até ao
momento, tendo vendido cara a
derrota (22-24). O mesmo se
passou na deslocação ao Porto,

mas o resultado foi um pouco
enganador, tendo em conta a
produção das duas formações.
O FC Porto acabaria por 
triunfar por 31-25.

{DERROTA FRENTE 
AO LÍDER}
Na última jornada, o

Xico não conseguiu evitar nova
derrota, desta feita frente ao
líder do campeonato, o Águas

Santas (29-31).
Com este resulta-
do, a formação
vimaranense caiu
para a última
posição.

À imagem do
que têm sido as
exibições do Xico
Andebol frente às
equipas mais
fortes, também o
Águas Santas não
teve vida fácil em

Guimarães. Apesar disso, os
maiatos estiveram sempre no
controlo do marcador e do jogo,
com o Xico a ter de correr atrás
do prejuízo.

Com a sexta derrota
em sete jogos e com o triunfo
do Fafe no terreno do ISMAI, o
Xico caiu para a última
posição. \

N

texto // Alberto José Teixeira
albertojteixeira@expressodoave.com

12º lugar na 
classificação

171-204 golos 
marcados e sofridos

0 vitórias;
1 empate

6 derrotas

8
ªpontosª
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Andebol: árbitros
da Madeira
na “EHF” em França
Duarte Santos e Ricardo Fon-
seca, árbitros do quadro da As-
sociação de Andebol da
Madeira, vão dirigir no próximo
sábado (dia 15), em França, o
encontro da 2.ª “mão” da Taça
EHF masculina entre o HBC
Nantes (França) e o Hurcas/Vo-
lendam (Holanda).

Vasco Sousa
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Resultados do andebol
Na última edição, uma informação errada sobre um resultado
da 4.ª Jornada do «nacional» da II Divisão, Zona Sul, deturpou
a ordem classificativa, pelo que se impõe a correcção. Os nú-
meros certos são os seguintes: 1.º MARÍTIMO, 12 pontos; 2.º
CDE Camões, 10; 3.º Ginásio do Sul, 10; 4.º Vela de Tavira, 9;
5.º Paço D’Arcos, 8; 6.º CD Marienses, 8; 7.º Vitória, 8; 8.º Alto
do Moinho, 6; 9.º ADC Benavente, 5; 10.º Passos Manuel, 4.
Resultados: Vitória, 33-Passos Manuel, 30; Alto do Moinho,
23-Ginásio do Sul, 24; Marítimo, 31-ADC Benavente, 17; CD
Marienses, 27-Paço D’Arcos, 28; Vela de Tavira, 21-CDE Ca-
mões, 30.
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ANDEBOL Campeonatos Nacionais

Vitória e Ginásio do Sul regressam às vitórias
Emoção foi coisa que
não faltou na Cova da
Piedade onde o Gi-
násio do Sul derrotou
o Alto do Moinho por
24-23 com o golo da
vitória a ser alcança-
do na conversão de
um livre de sete met-
ros, no último segun-
do da partida.

JOSÉ PINA *

OVitória de Setúbal e o
Ginásio do Sul regressa-
ram às vitórias ao der-

rotarem, respectivamente, o
Passos Manuel e o Alto do Moi-
nho, em jogos a contar para a
4.ª jornada do Campeonato
Nacional da 2.ª Divisão. A
equipa setubalense derrotou o
Passos Manuel por 33-30 num
jogo onde Francisco Bacalhau
esteve em grande evidência
ao marcar precisamente uma
dúzia de golos. Com o triunfo
obtido a equipa sadina ascen-

deu ao 6.º lugar da tabela
classificativa. Emoção foi
coisa que não faltou na Cova
da Piedade onde o Ginásio do
Sul levou a melhor sobre o Alto
do Moinho por margem tangen-
cial (24-23), num jogo intenso.
Com uma primeira parte equi-
librada quando o intervalo che-
gou o marcador assinalava
12-11, favorável ao Ginásio. Na
segunda parte, o equilíbrio
manteve-se e assistiu-se a
fases de bom andebol tendo as
duas equipas posto em campo
todo o seu empenho e garra

com elevado fair-play, no se-
guimento das boas relações
existentes entre os dirigentes
dos dois clubes. A vitória aca-
bou por sorrir aos ginasistas no
último segundo do jogo, num
livre de sete metros convertido
por Hugo Carvalho. De salien-
tar o regresso à boa forma, de-
pois de lesão na pré-época, do
capitão ginasista, Fábio San-
tos, autor de 6 golos.
Com os três pontos conquis-

tados, a equipa da Cova da
Piedade subiu, juntamente
com o Camões, ao segundo

lugar da classificação que é li-
derada pelo Marítimo, só com
vitórias.

Almada é líder
na 3.ª Divisão

No Campeonato Nacional da
3.ª Divisão, Almada e Torrense
também regressaram aos às
vitórias, redimindo-se assim
dos desaires sofridos na jor-
nada anterior. Nesta jornada,
a equipa almadense derrotou
o Costa Doiro por números que
não deixam dúvidas a ninguém
(32-18) e com a vitória alcan-
çada igualou o Zona Azul, no
comando da tabela classifica-
tiva. O Torrense, que havia
perdido em casa na passada
semana, foi desta vez ganhar
fora (26-23), no Pavilhão do
Casal Vistoso, onde mediu for-
ças com o Oriental num jogo
que chegou ao intervalo igua-
lado a dez. João Sorreluz (com
6 golos), Tiago Madeira e
Jorge Pinto (com cinco),
foram os melhores marcado-
res da equipa.

* COM LUÍS SANTOS

Emoção foi coisa que não faltou durante todo o jogo
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