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> redacção

O ABC perdeu ontem no recinto do
Madeira Sad por 23-15, em jogo da se-
gunda jornada da segunda fase (Grupo A)
do andebol 1. O FC Porto venceu em casa
o Águas Santas por 29-27. Quarta-feira,
Benfica e Sporting empataram 22-22.  
Classificação: 1.º  FC Porto, 33 pontos;
2.º Sporting, 32; 3.º Benfica, 32; 4.º
Madeira SAD, 31; 5.º Águas Santas, 29 e
6.º ABC, 29.

Programa da 3.ª jornada:
Sábado, 24 Março:  ABC - FC Porto,
17h00; Quarta-feira, 28 Março: Sporting -
Madeira SAD, 20h00; Sábado, 31 Março:
Águas Santas - Benfica 18h00.

Sporting ganhou na Roménia
Ontem o Sporting venceu na Roménia o
CSU Suceava, por 24-33, em jogo da
primeira mão dos quartos de final da Taça
Challenge.

ANDEBOL

ABC derrotado na Madeira
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PRÓXIMA JORNADA

ABC - FC Porto

Águas Santas - Benfica

Sporting - Madeira SAD

2.ª JORNADA  

FC Porto 29 - 27 Águas Santas

Madeira SAD 23 - 15 ABC

Benfica 22 - 22 Sporting

Classificação J V E D Golos Dif. Pts

1 FC Porto 2 1 1 0 53 : 51 2 36

2 Sporting 2 1 1 0 52 : 48 4 32

3 Benfica 2 0 1 1 43 : 44 -1 32

4 Madeira SAD 2 1 1 0 47 : 39 8 31

5 Águas Santas 2 0 0 2 53 : 59 -6 30

6 ABC 2 1 0 1 37 : 44 -7 29

                                               

FEDERAÇÃO DE ANDEBOL DE PORTUGAL.

GRUPO B.GRUPO A   .

PRÓXIMA JORNADA

S. Bernardo - Sp. Horta

Maia-ISMAI - AC Fafe

Belenenses - Xico Andebol

2.ª JORNADA  

Sp. Horta 34 - 30 Maia-ISMAI

Xico Andebol 34 - 24 S. Bernardo

AC Fafe 37 - 24 Belenenses

Classificação J V E D Golos Dif. Pts

1 Belenenses 2 0 0 2 66 : 72 -6 25

2 Sp. Horta 1 1 0 0 34 : 30 4 22

3 Xico Andebol 1 1 0 0 34 : 24 10 20

4 AC Fafe 2 1 0 1 67 : 65 2 19

5 Maia-ISMAI 2 1 0 1 65 : 66 -1 18

6 S. Bernardo 2 1 0 1 55 : 64 -9 18

ABC perdeu-se na Madeira
O ABC de Braga perdeu, on-

tem, por 23-15, frente ao Ma-
deira SAD, em partida da se-
gunda jornada da fase final 
do campeonato de andebol 
da primeira divisão, disputa-
do no Funchal

Uma derrota que deixa a 
equipa bracarense na última 
posição da tabela classificati-
va, com os mesmos pontos do 
Águas Santas, e menos sete 
que o líder FC Porto, que on-
tem venceu o Águas Santas e 
que no próximo sábado joga 
no Flávio Sá Leite.

Na partida de ontem, que 
o ABC ao intervalo já perdia 
por 12-7, destaque para José 
Coelho, que marcou sete go-
los. Os restantes tentos foram 
da autoria de Ricardo Pesquei-
ra (2), Luís Bogas, Álvaro Ro-
drigues, Rui Lourenço, Pedro 
Marques, Fábio Antunes e José 
Rolo, com um cada um.

No Madeira SAD, Daniel Sa-
nos, com seis golos, foi o me-
lhor marcador, seguido de 
João Ferraz, com 5.

Xico e Fafe vencem
No Grupo B, onde se joga 

para a permanência, o Xico 
Andebol jogou no seu redu-
to e bateu o S. Bernardo por 
34-24, o mesmo acontecendo 
com o AC Fafe que ganhou ao 
Belenenses por 37-24.

Os vimaranenses seguem na 

terceira posição e os fafenses 
na quarta.

Taça Challenge:
Sporting vence 
na Roménia

O Sporting deu ontem um 
passo importante rumo às 
meias-finais da Taça Challen-
ge de andebol, ao vencer o 
CSU Suceava, na Roménia, 
por 33-24, na primeira mão 
dos quartos de final.

Vencedores desta compe-
tição em 2009/10, os “leões”, 
que já ganhavam ao inter-
valo por 18-13, conseguiram 
uma vantagem de nove go-
los que lhes abre excelentes 
perspetivas para o jogo da 
segunda mão, em Lisboa, a 
24 de março.

Rui Silva, com sete golos, 
foi o jogador da equipa do 
Sporting mais destacado na 
finalização.

José Coelho marcou sete golos

DR
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Semana da Escola
na Secundária D. Maria II

A Secundária D. Maria II assinala, entre amanhã e sexta-
-feira (de 19 a 23 de março), a “Semana da Escola”.

Integrado nas comemorações do 48.º aniversário 
do estabelecimento de ensino, a “Semana da Escola” 
procura abrir a escola à comunidade através de inicia-
tivas/projetos que potenciem a relação escola-meio, 
destacando-se este ano os projetos de cooperação e 
intercâmbio internacional – Erasmiun European Youth 
Parliament Braga 2012 e Comenius NaTurE.

 No dia 20 (terça-feira), destaca-se o X Fórum das Saídas 
Escolares e Profissionais, que conta com a participação 
de 45 instituições do ensino superior público e privado, 
universidades espanholas, forças militares e policiais e 
escolas profissionais. Trata-se de um evento de divulga-
ção das saídas escolares para alunos do 9.º e 12.º anos 
e que contará com muitas centenas de visitantes.

Ao longo da semana, são várias as atividades, desde 
exposições, representações teatrais, atividades inte-
rativas nos laboratórios de ciências e de informática, 
biblioteca, ateliê de artes, torneios de badminton, 
xadrez, ténis de mesa e andebol. 
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OMadeira SAD venceu ontem
oABCde Braga por 23-15 em jogo
da 2.ª jornada da fase final da I
Divisão masculina. Com este
triunfo folgado sobre os braca-
renses, a equipa de Paulo Fidalgo
afastou-se do seu adversário e so-
biu uns degraus na classificação,
aproximando-se do trio da frente.
Apesar da diferença de oito go-

los no resultado final a vitória da
SAD madeirense não foi fácil,
exigindo muita determinação
numa partida intensa e pouco es-
pectacular. O ABC com uma de-

fesa forte dificultou desde início a
acção da primeira linha dos ma-
deirenses aparecendo então a
eficácia dos pontas Daniel San-
tos (6) e Gonçalo Vieira (4) para a
equipa ganhar vantagem e ir para
intervalo a vencer por 11-8. No se-
gundo período os madeirenses
forammais fortes quer nas acções
defensivas, quer no ataque, aca-
bou por surgir João Ferraz (5) e
Hugo Rosário (4) a finalizar e a
consolidar a vantagem perante
umABCmais débil fruto de várias
exclusões. 1

Madeira SAD venceu ABC numa partida onde jogadores revelaram grande determinação em regressar aos triunfos.

7 ANDEDOL - MADEIRA SAD VENCEU FOLGADAMENTE ABC DE BRAGA

Vontade de vencer
Madeira SAD venceu o ABC Braga por 23-15
regressando aos triunfos nesta fase final.

a

Paulo Fidalgo

Humberto Gomes
José Rolo (1)
Fábio Antunes (1)
Tiago Pereira
João santos
Pedro Marques (1)
Miguel Pereira
R. Pesqueira (2)
Rui Lourenço (1)
Mário Peixoto
José Coelho (7)
Álvaro Rod. (1)
Bruno Dias
Luís Bogas (1)

Ao intervalo:11-8.

Treinadores

Madeira SAD

Carlos Resende

23 ABC de Braga

Telmo Ferreira
Gonçalo Vieira (4)
Leandro Nunes (1)
José Jesus
João Mendes
Daniel Santos (6)
Luís carvalho
Nuno Silva (1)
João Antunes (2)
Luís Marques (1)
João Ferraz (5)
José Azevedo
Hugo Rosário (3)

15

Pavilhão do Funchal
Árbitros: Mário Coutinho/Ramiro Silva
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Andebol

Sporting está perto 
das meias-finais 
da Taça Challenge
O Sporting ficou mais perto 
das meias-finais da Taça 
Challenge, ao vencer o CSU 
Suceava, na Roménia, por 
33-24, na primeira mão dos 
quartos-de-final. Rui Silva, 
com sete golos, foi o jogador 
em maior destaque. Na mesma 
fase, mas da Taça das Taças, o 
Benfica sofreu um derrota na 
Eslovénia, às mãos do Celje 
Pivovarna Lasko, por 29-23. 
A segunda mão de ambas as 
competições disputa-se em 
Lisboa, no dia 24 de Março.

Página 16



A17

  Tiragem: 95662

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 33

  Cores: Cor

  Área: 15,78 x 9,61 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 40812451 18-03-2012

Página 17



A18

  Tiragem: 95662

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 33

  Cores: Cor

  Área: 5,31 x 33,59 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 40812449 18-03-2012

Página 18



A19

  Tiragem: 95662

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 33

  Cores: Cor

  Área: 15,71 x 24,12 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 40812453 18-03-2012

Página 19



A20

  Tiragem: 120000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 41

  Cores: Cor

  Área: 21,36 x 15,71 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 40802900 17-03-2012

Página 20



A21

  Tiragem: 8000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 23

  Cores: Cor

  Área: 13,16 x 6,62 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 40804535 17-03-2012

ANDEBOL - FASE FINAL

ABC joga hoje na Madeira às 17 horas
O Madeira SAD recebe hoje o ABC de Braga, às 17 horas, em jogo da segunda jornada da
fase final de apuramento de campeão do Campeonato Nacional da I Divisão. Depois do em-
pate entre Benfica e Sporting, tanto insulares como continentais querem conquistar os três
pontos da vitória que permitem que se colem às duas equipas lisboetas nos primeiros luga-
res da tabela classificativa.
No jogo do Funchal o Madeira SAD é teoricamente favorito. Nos dois jogos da fase regular,
os pupilos de Paulo Fidalgo perderam em Braga por números pesados (35-26) para na se-
gunda volta retribuírem a derrota com uma vitória confortável (25-18). O Madeira vem de
um empate caseiro frente ao campeão nacional, enquanto o ABC vem de um moralizador
triunfo em Braga, frente ao Benfica. Um jogo que promete muita animação.
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Andebol 1 – 2.ª jornada arranca hoje

ABC joga na Madeira
O ABC joga, esta tarde 

(17h00), no pavilhão do Madei-
ra SAD, em jogo a contar para 
a segunda jornada da fase final 
do Andebol 1 (grupo A).

Depois do empate entre 
Benfica e Sporting, a meio da 
semana, tanto insulares como 
continentais aspiram aos três 
pontos da vitória, que colaria 
uma das equipas às duas for-
mações lisboetas.

No jogo do Funchal, o Ma-
deira SAD é teoricamente fa-
vorito. Nos dois jogos da fase 
regular, os pupilos de Paulo 
Fidalgo perderam em Braga 
por números pesados (35-26) 
para depois, na segunda vol-
ta, retribuírem a derrota com 

uma vitória muito confortá-
vel (25-18).

O Madeira vem de um em-
pate caseiro frente a FC Porto, 
enquanto o ABC vem de um 
moralizador triunfo, em Bra-
ga, frente ao Benfica.

No outro jogo agendado 
para hoje, o FC Porto recebe 
o Águas Santas. Na fase regu-
lar, os dragões sentiram algu-
mas dificuldades mas vence-
ram em casa (26-23) e extra-
muros (24-29).

Luís Bogas (ABC): 
«Muita vontade 
de ganhar»

Um dos jogadores mais ex-
perientes do ABC, Luís Bogas, 

sublinha que a turma amare-
la de Braga está com «muita 
vontade» de vencer na Péro-
la do Atlântico.

«Jogar na Madeira é sem-
pre difícil. É natural que este-
jam motivados. Empatar com o 
FC Porto é um resultado muito 
bom e eles até estiveram mui-
to perto da vitória. Ganhamos 
aqui por 9 e perdemos lá por 
7. Não houve equilíbrio nos jo-
gos. Agora, vamos apostar na 
confiança. Porque também tí-
nhamos perdido aqui, na últi-
ma vez, por 13, com o Benfi-
ca, e agora ganhamos», fina-
lizou Luís Bogas.

Eis os jogos aprazados 
para hoje:

Madeira SAD-ABC (17h00)
FC Porto-Á. Santas (18h00)

Jogos do grupo B
No grupo B realizam-se três 

jogos, todos hoje. 
O Andebol Clube de Fafe 

recebe o Belenenses (18h00), 
numa partida onde os lisboe-
tas são favoritos.

Por sua vez, o Sporting 
da Horta recebe o Maia 
ISMAI  (16h00) e tudo fará 
para não deixar escapar os 
três pontos.

Finalmente, em Guimarães, 
o Xico Andebol corre atrás de 
uma vitória e dos três pon-
tos diante do São Bernardo 
(18h00).
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Associação de Andebol de Braga
Seleção jovem treina em Urgeses

A seleção jovem masculina da Associação 

de Andebol de Braga regressa ao pavilhão de 

Urgeses, em Guimarães, no dia 20 deste mês, 

a partir das 19h00, para uma sessão de traba-

lho para a qual estão convocados os seguintes 

atletas:

ABC: Hugo Manso, Tomás Teles, João Nuno, Diogo 

Duarte, Daniel Miranda, José Sá, João Saraiva e 

Rodrigo Pinto.

Fermentões: João Nunes.

Xico Andebol: José João Fernandes, João Cam-

pos, Afonso Mendes, José Pizarro, Manuel Lima e 

Francisco Rocha.

AC Fafe: João Luís Torgal e José Lemos.

AAPL: Jorge Henriques e João Fernandes.
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Madeira SAD - ABC
promete grande
espectáculo

A equipa do Madeira SAD re-
cebe hoje, pelas 17h00, a for-
mação do ABC Braga, jogo da
2.ª jornada da fase final da I Di-
visão de andebol masculino.
Depois do empate na recepção
ao campeão FC Porto, a forma-
ção de Paulo Fidalgo apre-
senta-se como favorito frente
aos jovens bracarenses, vence-
ram o Benfica na ronda ante-
rior, numa partida que promete
ser mais um grande espactá-
culo no Pavilhão do Liceu. As
equipas estão em igualdade
pontual (28pts) na 5.ª posição.
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Clube Desportivo de Torres Novas
“O.A.A. - Organismo Autónomo de Andebol”

CAMPEONATO NACIONAL DA 2ª DIVISÃO
(INICIADOS) – Pavilhão de Queijas (Lisboa)

GD 1º Dezembro, 33
CDTN "O.A.A" (PUBLI SHIRT), 26

CDTN - Guilherme, José Santos (12), Diogo Costa, Joaõ 
Garcia (2), Pedro Arnaut, Ricardo Correia, (1), Eduardo Ferrei-
ra (1), Simão Antunes, André Alves (10), João Antunes, Diogo 
Duarte, Estevão Silva.

Responsável técnico: João Gonçalves.
Dirigentes: Vitor Alhais e Artur Vieira.

VENCER SEM CONVENCER

Na deslocação a Queijas para defrontar a equipa do 1º de 
Dezembro, a equipa Torrejana iniciou o jogo de uma forma 
apática, demonstrando alguns dos seus elementos uma total 
falta de concentração, desconcentração esta que permitiu à equi-
pa adversária chegar aos primeiros 10 minutos de jogo com uma 
vantagem de 5 golos. Fruto de alguns " puxões de orelhas" por 
parte do técnico a alguns jogadores, a equipa melhorou bastante 
a sua prestação defensiva e através de alguns lances de contra-
ataque ( apoiado e individual), conseguiu inverter a marcha do 
marcador passando a vencer por 1 golo ( 11/12) a 6 minutos do 
intervalo, vantagem esta que não conseguiu manter, terminando 
a primeira parte com o resultado de (15/13), favorável à equipa 
da casa.

Na segunda parte, jogando muito bem, a equipa Torrejana 
conseguiu discutir o resultado final até aos 10 minutos finais, 
momento em que a quebra física dos seus principais jogadores 
se fez sentir, não permitindo à mesma recuperar de apenas 1 
golo de desvantagem (25/24) registado nesta altura do jogo. 
Apesar do esforço demonstrado por todos os atletas Torrejanos, 
o maior número de falhas técnicas surgidas nesta fase, associa-
das ao cansaço físico e à boa prestação do guarda-redes adver-
sário, permitiram à equipa do 1º de Dezembro em rápidas joga-
das de contra-ataque, dilatar a diferença no marcador.

Como apontamento final, realce para a excelente moldura 
humana presente no pavilhão (no qual se encontravam alguns 
pais e outros familiares dos atletas Torrejanos) e que desta for-
ma puderam assistir a um excelente jogo de andebol.

* * *

CAMPEONATO REGIONAL DE MINIS/MISTO
PAVILHÃO "ARTUR GONÇALVES"

CDTN "O.A.A",19 – ARE PORTO ALTO, 9

CDTN- João Gonçalves, Vasco Silva, Ricardo Domin-
gues ( 5 ),Marta Ludovino, Daniel Moreira, Maria Silva, Ber-

nardo Ribeiro ( 13 ),Ana Cabeleira, Débora Roque, Dãnia Car-
reira, Manuel Silva ( 1 )

Responsável técnico: Alfredo Garcia.
Dirigente: José Luís Martins.

DOMINAR E MARCAR

Neste seu segundo jogo os Torrejanos  confirmaram as 
boas indicações dadas no passado domingo em Rio Maior.

Perante uma equipa ( feminina ) com a maioria das atletas 
a terem uma  maior envergadura que os Torrejanos, estes não se 
intimidaram a procurando jogar o que está neste momento ao 
seu alcançe, entraram logo de início a marcar e foram ao longo 
do encontro controlando o marcador, tendo o seu técnico posto 
a jogar todos os atletas presentes.

Uma referência para o 13 golos marcados pelo Bernardo 
"Becas", demonstrativo do seu oportunismo e capacidade, terá 
no entanto (e o seu técnico várias vezes lhe chamou a atenção), 
que procurar com mais assiduidade jogar com todos os seu co-
legas.

Tal como já o dissemos, existe valor nestes jovens que 
estão ainda a aprender, e precisam de tempo e apoio.

Arbitragem de: Gonçalo Carvalho,  ( fez a sua estreia 
nestas lides ) com presença agradável.

* * *

CARTAZ DESPORTIVO

17/03/12- 11H00  – Pavilhão Municipal em RIACHOS
Campeonato Regional de Infantis

CDTN"O.A.A" (TI ANTÓNIO)  / 20 klms de Almeirim

* * *

17/03/12 - 18H00  – Pavilhão "Artur Gonçalves"
Campeonato Nacional da 2ª divisão (Iniciados )

CDTN "O.A.A" (Publi Shirt) / Évora A.C.

* * *

18/03/12 - 11H30 – Pavilhão de Samora Correia
Campeonato regional de Minis/misto

Samora / CDTN" O.A.A"

INFORMAÇÃO

Informam-se todos os interessados que a Assembleia Geral Ex-
traordinária, do Clube Desportivo de Torres Novas " O.A.A" 
marcada para o dia 17/03/12, foi adiada para data a marcar du-
rante o mês de Junho de 2012.
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> carlos costinha sousa

O ABC de Braga defronta ama-
nhã o Madeira SAD, em partida
a contar para a segunda jornada
da fase de apuramento de cam-
peão da I Divisão.

Depois da excelente entrada
nesta fase da competição, ao
derrotar o Benfica, os academis-
tas querem aproveitar o empate
no dérbi lisboeta, que se realizou
na passada quarta-feira, para
tentarem aproximar-se do lote
dos primeiros classificados.

Para tal, apenas a vitória inte-
ressa e os academistas estão mo-
tivados para defrontar uma equi-
pa que, na fase regular do cam-
peonato, causou sempre grandes
dificuldades.

No entanto e apesar da equipa
bracarense estar moralizada,
Luís Bogas é o primeiro a afir-
mar que não vai ser nada fácil
este confronto frente aos madei-
renses, até porque na jornada an-
terior o Madeira SAD conquis-

tou um empate frente ao Porto.
“Jogar na Madeira é sempre

difícil. É natural que estejam
motivados. Empatar com o FC
Porto é um resultado muito bom,
mas eles estiveram muito perto
da vitória”, referiu o atleta acres-
centando que também o ABC es-
tá motivado pela vitória sobre o
Benfica: “foi uma vitória que
moralizou a equipa, que se sente
mais confiante. Sentimos que,
agora, estamos no bom caminho.
Só temos é que continuar a fazer
o mesmo trabalho, porque se não
dermos um bom seguimento, es-
ta vitória não valeu mais do que
três pontos”.

Curiosamente, Luís Bogas es-
treou-se nesta edição do campeo-
nato precisamente frente ao Ma-
deira SAD, na última desloca-
ção, a quatro de Fevereiro.

A partida entre Madeira SAD
e ABC de Braga disputa-se ama-
nhã, no pavilhão do Funchal e
tem o seu início marcado para as
17 horas.

“Queremos continuar a vencer”
O início da fase final do campeonato foi extremamente positivo para o ABC que, depois da vitória sobre o Benfica,
quer dar continuidade ao bom momento e manter-se na perseguição aos primeiros classificados. Para isso, apenas
a vitória interessa na deslocação de amanhã a casa do Madeira SAD.

MODALIDADES

> A recepção dos insulares aos academistas tem início marcado para as 17 horas de amanhã.

ANDEBOLABC DE BRAGA DEFRONTA MADEIRA SAD E SÓ PENSA NA VITÓRIA

DR

Luís Bogas, apesar de reconhecer as dificuldades, mostra-se confiante

Xico Andebol
recebe
São Bernardo
Na segunda jornada da fase de
apuramento do campeão, de-
pois do empate entre Benfica e
Sporting a 22 golos, restam
disputar as seguintes partidas,
com destaque para a desloca-
ção do ABC à Madeira:
GRUPO A
Madeira SAD-ABC, 17 horas
FC Porto-Ág. Santas, 18 horas

No que diz respeito à luta pela
manutenção, o Xico Andebol
recebe a equipa do São Bernar-
do, enquanto o AC Fafe joga
também em casa, na recepção
à formação do Belenenses
GRUPO B
Sp. Horta-ISMAI, 16 horas
Xico-São Bernardo, 18 horas
AC Fafe-Belenenses, 18 horas
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ABC>>22
Luís Bogas confiante 
no triunfo na Madeira 
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No passado Domingo a equipa de andebol do
SCC viajou até Coimbra para disputar mais uma
jornada neste torneio de Primavera, defrontan-
do a equipa da Académica. Um jogo que os cal-
denses tinham obrigatoriedade de vencer, pois
os resultados anteriores entre estas duas equi-
pas, ditavam uma larga vantagem para o SCC.
Para este jogo a equipa viajou apenas com sete
atletas, o que impossibilitou alterações no de-
correr do jogo, quer para dar descanso aos atle-
tas, quer para corrigir situações tácticas, o que
pesou na cabeça dos nossos jovens, pois duran-
te a primeira parte, era notória a poupança de
esforço, o que ditava um resultado pobre ao in-
tervalo, ainda assim a sorrir aos caldenses por
9-5. Para a segunda parte pedia-se mais veloci-
dade nas transições ofensivas, o que de facto
aconteceu, conseguindo assim “cavar” uma mai-
or vantagem no marcador, dando assim mais tran-
quilidade. Ficámos no final do encontro com as
palavras do técnico caldense, Henrique Inglês :
“Este era um jogo em que tínhamos o dever de“Este era um jogo em que tínhamos o dever de“Este era um jogo em que tínhamos o dever de“Este era um jogo em que tínhamos o dever de“Este era um jogo em que tínhamos o dever de
ganhar, a diferença entre as duas equipas aindaganhar, a diferença entre as duas equipas aindaganhar, a diferença entre as duas equipas aindaganhar, a diferença entre as duas equipas aindaganhar, a diferença entre as duas equipas ainda
é bastante grande, apesar de já se ver uma evo-é bastante grande, apesar de já se ver uma evo-é bastante grande, apesar de já se ver uma evo-é bastante grande, apesar de já se ver uma evo-é bastante grande, apesar de já se ver uma evo-
lução por parte da equipa da Académica. Infe-lução por parte da equipa da Académica. Infe-lução por parte da equipa da Académica. Infe-lução por parte da equipa da Académica. Infe-lução por parte da equipa da Académica. Infe-
lizmente mais uma vez apresentámos-nos comlizmente mais uma vez apresentámos-nos comlizmente mais uma vez apresentámos-nos comlizmente mais uma vez apresentámos-nos comlizmente mais uma vez apresentámos-nos com
poucos elementos, nos últimos quatro jogos quepoucos elementos, nos últimos quatro jogos quepoucos elementos, nos últimos quatro jogos quepoucos elementos, nos últimos quatro jogos quepoucos elementos, nos últimos quatro jogos que
não temos mais de oito jogadores, uns de foranão temos mais de oito jogadores, uns de foranão temos mais de oito jogadores, uns de foranão temos mais de oito jogadores, uns de foranão temos mais de oito jogadores, uns de fora
por lesão ou doença, o que é sempre de lamen-por lesão ou doença, o que é sempre de lamen-por lesão ou doença, o que é sempre de lamen-por lesão ou doença, o que é sempre de lamen-por lesão ou doença, o que é sempre de lamen-
tar, outros porque não lhe apetece fazer via-tar, outros porque não lhe apetece fazer via-tar, outros porque não lhe apetece fazer via-tar, outros porque não lhe apetece fazer via-tar, outros porque não lhe apetece fazer via-
gens longas, ou levantar cedo da cama, é tristegens longas, ou levantar cedo da cama, é tristegens longas, ou levantar cedo da cama, é tristegens longas, ou levantar cedo da cama, é tristegens longas, ou levantar cedo da cama, é triste
quando isso acontece, assim torna-se difícil lu-quando isso acontece, assim torna-se difícil lu-quando isso acontece, assim torna-se difícil lu-quando isso acontece, assim torna-se difícil lu-quando isso acontece, assim torna-se difícil lu-
tar por mais, pois tenho a certeza que com maistar por mais, pois tenho a certeza que com maistar por mais, pois tenho a certeza que com maistar por mais, pois tenho a certeza que com maistar por mais, pois tenho a certeza que com mais
empenho e menos faltas a treinos e jogos queempenho e menos faltas a treinos e jogos queempenho e menos faltas a treinos e jogos queempenho e menos faltas a treinos e jogos queempenho e menos faltas a treinos e jogos que
na primeira fase tínhamos lutado pelos dois pri-na primeira fase tínhamos lutado pelos dois pri-na primeira fase tínhamos lutado pelos dois pri-na primeira fase tínhamos lutado pelos dois pri-na primeira fase tínhamos lutado pelos dois pri-
meiros lugares que nos dariam agora acesso ameiros lugares que nos dariam agora acesso ameiros lugares que nos dariam agora acesso ameiros lugares que nos dariam agora acesso ameiros lugares que nos dariam agora acesso a
lutar pela subida à primeira divisão. Temos delutar pela subida à primeira divisão. Temos delutar pela subida à primeira divisão. Temos delutar pela subida à primeira divisão. Temos delutar pela subida à primeira divisão. Temos de
nos contentar com o que temos agora, e lutarnos contentar com o que temos agora, e lutarnos contentar com o que temos agora, e lutarnos contentar com o que temos agora, e lutarnos contentar com o que temos agora, e lutar
por vencer esta competição que para já vamospor vencer esta competição que para já vamospor vencer esta competição que para já vamospor vencer esta competição que para já vamospor vencer esta competição que para já vamos
em primeiro. Agora é esperar que os que se an-em primeiro. Agora é esperar que os que se an-em primeiro. Agora é esperar que os que se an-em primeiro. Agora é esperar que os que se an-em primeiro. Agora é esperar que os que se an-
dam a baldar, tenham mais empenho e mais res-dam a baldar, tenham mais empenho e mais res-dam a baldar, tenham mais empenho e mais res-dam a baldar, tenham mais empenho e mais res-dam a baldar, tenham mais empenho e mais res-
peito pelos que andam a trabalhar para vencerpeito pelos que andam a trabalhar para vencerpeito pelos que andam a trabalhar para vencerpeito pelos que andam a trabalhar para vencerpeito pelos que andam a trabalhar para vencer
e fazer melhor”e fazer melhor”e fazer melhor”e fazer melhor”e fazer melhor”

TORNEIO (TAÇA) DE PRIMAVERA
JUVENIS MASCULINOS

Vitória esperada

ACADÉMICA DE COIMBRA 15

SPORTING DAS CALDAS 26
Diogo Pedro “cap”, Ricardo Clérigo, Henrique Ventura, Miguel
Schon, Micha Pavalachi, Henrique Gil, David Couto.
Técnico: Henrique Inglês. Director: Mário Couto

ANDEBOL |
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Não foi feliz a equipa 
de andebol do Académico 
de Viseu na deslocação 
a Samora Correia. Num 
jogo em que precisa-
va vencer para ainda 
aspirar a um eventual 
apuramento para a pró-
xima fase do campeona-
to, a formação viseenses 
perdeu por 30 - 28.

Acabou a equipa do 
Académico por desper-
diçar a derrota do Ílhavo 
em Leiria, pelo mesmo 

resultado, o que, em caso 
de vitória dos viseen-
ses, lhe dava o segundo 
lugar e o apuramento já 
que, em igualdade pon-
tual com o Ílhavo, a van-
tagem estava do lado dos 
viseenses que tinham 
ganho em Viseu por um 
golo e tinham empatado 
em Ílhavo

Fica assim adiado o so-
nho do Académico lutar 
por uma dos lugares de 
subida à II Divisão. GP A Derrota em Samora Correia impediu o sonho

ANDEBOL - III DIVISÃO NACIONAL

Académico de Viseu não 
consegue apuramento

G
il 

Pe
re

s
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Conforme já tínhamos
dado nota na edição da semana
passada o Xico aceitou o pe-
dido feito pelo Sp. da Horta
e, como tal, o jogo da 1ª jor-
nada da Fase Final entre as 2
equipas ficou adiado para a
próxima 4ª feira (21,00 horas).
Dessa maneira, e fruto dos
resultados verificados, a equi-
pa vimaranense viu ISMAI e
S.Bernardo alcançarem-na (a
título provisório) na tabela
classificativa. Mas, vamos à
análise da jornada.

Começando pelo Grupo
B, que é aquele que interes-
sa à equipa de Guimarães, o
destaque vai para a vitória do
ISMAI frente ao Belenenses,
em jogo realizado na Maia (a
ordem dos jogos foi trocada),
tendo a equipa maiata apro-
veitado da melhor maneira o
facto de o Belenenses não ter
podido contar com o seu me-
lhor jogador (Elledy Semedo)
por castigo federativo. Tam-
bém o S.Bernardo aprovei-
tou o factor casa e, depois de
ter estado a perder durante
quase toda a partida, conse-
guiu levar de vencida o A.C.
Fafe. Face a estes resultados a
luta pela fuga aos lugares de
despromoção ficou ao rubro
com 3 equipas com o mes-
mo número de pontos (Xico,
ISMAI e S.Bernardo) e ou-
tra com menos 1 ponto (A.C.
Fafe), embora, como já dis-
semos acima, o Xico tenha
menos um jogo que, em caso
de vitória, catapultará a equi-
pa comandada por Nuno San-
tos ao 2º lugar.

Este sábado realiza-se a 2ª
jornada que reserva para o Xico
a recepção ao S.Bernardo, seu
adversário directo. A equipa
vimaranense tem que ser con-
siderada favorita, embora esse
favoritismo tenha que ser pro-
vado nos 40x20� Os outros 2
jogos da jornada (Sp. Horta vs
ISMAI e A.C. Fafe vs
Belenenses) também encer-
ram grande expectativa, dada a
actual situação classificativa.

No Grupo A verificaram-
se 2 surpresas. Desde logo o
empate imposto pelo Madei-
ra SAD (dos vimaranenses
Paulo Fidalgo e Nuno Silva)
ao poderoso F.C. Porto, mas
também a vitória do ABC na
recepção ao Benfica. O Spor-

Andebol

Carlos Gomes
  . texto

Xico não jogou na
1ª jornada da Fase Final

ting venceu, com alguma na-
turalidade, o Águas Santas.

Na 2ª jornada destaca-se
o derby Benfica vs Sporting
(já disputado esta 4ª feira, de-
pois do fecho da presente edi-
ção). Também interessante
poderá vir a ser o Madeira
SAD vs ABC, pese embora o
favoritismo da equipa insu-
lar. Igualmente nos parece que
o F.C. Porto será o favorito
na recepção ao Águas Santas.

O Fermentões fechou da
melhor maneira a sua parti-
cipação na 1ª fase do nacio-
nal da 3ª divisão ao vencer o
líder MODICUS. Esta vitó-
ria não chegou, no entanto,
para que a equipa de Marco
Guimarães se apurasse para a
fase final da prova, dado que,
quer o Monte, quer o Sp. Es-
pinho, seus adversários direc-
tos, também venceram os

seus jogos.
A prova prossegue agora

com a fase final (para a qual se
apuraram os já citados MODI-
CUS e Monte) e com a fase de
apuramento para a qual o
Fermentões parte em 2º lugar
com 22 pontos, e cujo sorteio
se realiza na próxima semana.

No nacional de Juniores o
Xico não conseguiu resistir ao
ABC, na sua deslocação a Braga
e perdeu por números pesados
(31-21). Esta derrota não com-
plica, no entanto, os objectivos
da equipa vimaranense.

A prova prossegue este
domingo, estando reservada
à equipa do Xico mais uma
difícil deslocação, desta vez
ao terreno do Águas Santas. O
favoritismo tem que ser atri-
buído à equipa maiata. No
entanto ainda faltam disputar
os 60 minutos�
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  Corte: 1 de 1ID: 40786881 16-03-2012

Andebol: Campeonato Nacional da II Divisão

Vitória encontra Passos Manuel
na primeira ronda da «manutenção»
A Fase de Manutenção, Zona Sul, do Campeonato Nacional da II Divisão arranca no dia 24 de Março e cabe
ao Vitória uma deslocação ao pavilhão do Passos Manuel na ronda de abertura que é ainda composta pelos
encontros entre o Paço D’Arcos e o Vela de Tavira e ADC Benavente-Alto do Moinho.
O calendário dos setubalenses, além do jogo já referido, é o seguinte: 2.ª Jornada, 31 de Março: Vitória-ADC
Benavente; 3.ª Jornada, 14 de Abril: Paço D’Arcos-Vitória; 4,ª Jornada, 21 de Abril: Vitória-Vela de Tavira; 5.ª
Jornada, 25 de Abril: Alto do Moinho-Vitória; 6.ª Jornada, 28 de Abril, folga; 7.ª Jornada, 1 de Maio: Vitória-
Ginásio do Sul.

A segunda volta começa no dia 5 de Maio e a competição termina a 9 de Junho. Descem as duas últimas
equipas à III Divisão.

Para esta fase, os conjuntos vão partir com a seguinte classificação: Ginásio do Sul, 19 pontos; Vela de
Tavira, 17; Passos Manuel, 17; Vitória, 17; Paço D’Arcos, 15; Alto do Moinho, 14; ADC Benavente, 13.
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  Tiragem: 5000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 32

  Cores: Preto e Branco

  Área: 13,45 x 7,99 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 40804785 16-03-2012

Página 40



A41

  Tiragem: 3700

  País: Portugal
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  Âmbito: Regional

  Pág: 15
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  Corte: 1 de 1ID: 40786918 15-03-2012
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  Tiragem: 3700

  País: Portugal
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  Âmbito: Regional

  Pág: 18

  Cores: Cor

  Área: 4,73 x 25,14 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 40787052 15-03-2012
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  Tiragem: 3700

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 21

  Cores: Cor

  Área: 22,45 x 23,71 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 40787399 15-03-2012
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A44

  Tiragem: 4000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 2

  Cores: Cor

  Área: 6,16 x 9,83 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 40783208 15-03-2012
Pavilhão Municipal
de Paços de Ferreira

Festand
O Pavilhão Municipal de Paços de Ferreira
acolheu no passado fim-de-semana uma
iniciativa que serviu para a divulgação de
mais uma modalidade no concelho. Mais
de uma centena de crianças do primeiro
ciclo dos estabelecimentos de ensino do
concelho puderam conviver de uma forma
especial com esta modalidade: o andebol.
Foram muitos os jogos que todos realiza-
ram ficando bem vincado no final que o
resultado foi o menos importante numa
bela iniciativa levada a cabo pela Câmara
Municipal de Paços de Ferreira, com a co-
laboração da Federação Portuguesa de
Andebol.
O objetivo de iniciativas como estas é de
conseguir cativar ainda mais atletas para
uma modalidade que está a dar os seus
primeiros passos a nível competitivo no con-
celho.
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A45

  Tiragem: 6000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 17

  Cores: Cor

  Área: 28,74 x 28,03 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 40785448 14-03-2012

Xico Andebol parte com vantagem
relativa para a fase de manutenção
A formação vimaranense começa com um jogo de atraso em relação às demais equipas.
Em caso de triunfo, o Xico fica numa posição tranquila para a luta que se avizinha.

classificados, o S. Bernardo e o
Maia-ISMAI. Por outro lado, está
a apenas dois pontos do segundo
lugar do grupo, que é ocupado
pelo Sp. Horta.

Para essa situação foi
importante a performance positiva
que o Xico Andebol teve, sobre-
tudo no confronto com rivais direc-
tos. O arranque de temporada, no
entanto, esteve longe de ser bri-
lhante. Frente a adversários direc-
tos, a renovada equipa do Xico
Andebol não conseguiu mais que
um empate no terreno do S. Ber-
nardo e foi surpreendido em casa
pelo recém-promovido Maia-ISMAI. 

De resto, foi preciso espe-
rar até à nona jornada para que o
conjunto vimaranense conseguisse
a sua primeira vitória. Apesar da
sequência de derrotas, o Xico dei-
xou muito boas indicações nos con-
frontos com algumas das melhores
equipas nacionais, como Sporting
(22-24) e Águas Santas (29-31).

A equipa vinha eviden-
ciando sinais de crescimento e de
maior entrosamento e o primeiro
resultado prático foi o triunfo pe-

rante o Fafe. No entanto, os jogos
com Benfica e ABC de Braga
ditaram o regresso às derrotas por
números expressivos. A segunda
volta iniciou-se de forma bastante
positiva para os intentos vimara-
nenses, uma vez que triunfou sobre

dois rivais directos, S. Bernardo e
Maia-ISMAI.

Seguiu-se um conjunto
de cinco derrotas, mas os pupilos
de Nuno Santos acabariam por sur-
preender na recepção ao Sp. Horta,

ao vencer por (32-29). Na visita a
Fafe que se seguiu, o Xico somou
a quinta vitória da temporada. Nos
dois últimos jogos da fase regular,
os vimaranenses perderam com
Benfica e ABC de Braga.=

1.ª jornada // 21 de Março
4Xico Andebol - Sp. Horta

2.ª jornada // 17 de Março
4Xico Andebol - S. Bernardo

3.ª jornada // 24 de Março
4Belenenses - Xico Andebol

4.ª jornada // 11 de Abril
4Xico Andebol - Maia/ISMAI

5.ª jornada // 14 de Abril
4AC Fafe - Xico Andebol

6.ª jornada // 21 de Abril
4Sp. Horta - Xico Andebol

7.ª jornada // 28 de Abril
4S. Bernardo - Xico Andebol

8.ª Jornada // 5 de Maio
4Xico Andebol - Belenenses

9.ª jornada // 12 de Maio
4Maia/ISMAI - Xico Andebol

10.ª jornada // 19 de Maio
4Xico Andebol - AC Fafe

publicidade

texto. Alberto José Teixeira
albertojteixeira@expressodoave.com

A fase decisiva do
campeonato nacional de Andebol
arranca, para o Xico Andebol, a
17 de Março. O jogo inaugural
dos vimaranenses será com o S.
Bernardo, em casa. O Xico parte
em quinta (menos um jogo) de um
grupo de seis, sendo que descem
os dois últimos classificados. 

À imagem do que aconte-
ceu na época anterior, o Xico An-
debol vai disputar o Grupo B, ou
seja, está entre as equipas que vão
lutar pela manutenção no principal
escalão do Andebol português. No
entanto, ocupa uma posição bem
mais confortável, uma vez que à
partida para esta fase estava a três
pontos de distância dos últimos

u Primeiro jogo do Xico é com o S. Bernardo
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A46

  Tiragem: 15000

  País: Portugal

  Period.: Quinzenal

  Âmbito: Regional

  Pág: 2

  Cores: Cor

  Área: 4,91 x 18,27 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 40784178 14-03-2012
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Opinião Pública   Tiragem: 20000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 29

  Cores: Cor

  Área: 15,19 x 6,31 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 40784451 14-03-2012

Minis do ACV Andebol na Maia
As Minis Femininas do ACV Andebol Clube marcaram
presença no Pavilhão Municipal da Maia durante a ma-
nhã de domingo passado, defrontando a formação lo-
cal das Maiastars e as famalicenses Didaxis.

“Na senda do seu desenvolvimento, os vários es-
calões do ACV Andebol Clube marcam presença já nas
grandes “catedrais” do andebol nacional batendo-se
com grande valentia quando enfrentam os melhores e
mais históricos clubes do país”, aponta a associação,
acrescentando que também foi assim no domingo na
deslocação à Maia, onde um grupo constituído por
atletas entre os 6 e os 10 anos do ACV Andebol Clube
“honrou o nome do clube”.
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