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Madeira SAD ganhou ao Xico Andebol.
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A2

ID: 44295376

18-10-2012

Tiragem: 120000

Pág: 32

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 4,61 x 4,57 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1
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ID: 44294447

18-10-2012

Tiragem: 174909

Pág: 35

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 3,95 x 4,37 cm²

Âmbito: Informação Geral

Corte: 1 de 1
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ID: 44296138

18-10-2012

Tiragem: 8000

Pág: 23

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 21,16 x 13,69 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

ANDEBOL FEMININO

Iniciadas da Didáxis começam em primeiro
> redacção

As equipas de andebol feminino
da Didáxis iniciaram a nova
época desportiva em festa no
modernizado pavilhão da escola
de Riba de Ave, recentemente
renovado com todas as condições para disputar jogos oﬁciais.
Assim, as meninas do andebol
da Didáxis de Riba de Ave já não
necessitam de se deslocar a
S. Cosme para disputar os jogos
oﬁciais do campeonato.
A inauguração oﬁcial do renovado pavilhão aconteceu na partida do torneio de abertura, no
escalão de juvenis, deste último
ﬁm-de-semana, com a recepção
à Juventude do Mar, de Esposende. Foi um jogo muito disputado, com constantes alternâncias no marcador, e a equipa
juvenil da Didáxis de Riba de
Ave perdeu por apenas um golo

DR

Andebol feminino da Didáxis de Riba de Ave já iniciou a nova época desportiva

(20-21), na sequência da marcação de um livre de sete metros
no último segundo do jogo. As
juvenis ocupam o terceiro lugar
do torneio de abertura, já que na
terceira jornada, venceram fora
o Felgueiras 42-6, num jogo on-

de ﬁcou clara a diferença entre
as duas equipas.
As andebolistas iniciadas da
Didáxis de Riba de Ave, que se
deslocaram ao recinto do Juventude do Mar, bateram a equipa
local por 20-15. Após uma pri-

meira parte com muitas falhas
técnicas fruto de alguma ansiedade, as atletas realizaram um
jogo mais agradável na segunda
parte e superiorizaram-se às adversárias, estando já no primeiro
lugar do torneio.
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ID: 44296180

18-10-2012

Tiragem: 8000

Pág: 24

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 10,54 x 9,15 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Madeira SAD vence (23-29)
Xico Andebol em Guimarães
O Xico Andebol sofreu ontem, em Guimarães, uma derrota por 23-29, em
jogo antecipado da sétima jornada do campeonato nacional Andebol 1.
Além da luta pelos pontos, com argumentos diferentes entre as duas
formações — o Madeira SAD com mais qualidade no plantel e o Xico
Andebol a jogar em “casa” — o encontro tinha como motivo de interesse
o reencontro entre Aleksander Donner, treinador dos madeireenses, e
Victor Tchikoulaev, treinador dos vimaranenses.
O Madeira Sad, que ao intervalo já ganhava por 11-15, marcou primeiro,
e atingiu os primeiros cinco minutos na frente por 1-3, mantendo sempre
a liderança da contagem. Aos 10 minutos, resultado (3-6), o Xico
Andebol ficou privado de Jaime Barreiros, expulso com cartão vermelho.
O lateral-esquerdo, no período que esteve em jogo, marcou dois golos.
Após o descanso, os vimaranenses reduziram a desvantagem a dois
golos, mantendo a incerteza no marcador, como aos 40 minutos, em que
o resultado se cifrava em 18-20 e aos 45 minutos (19-21). Mas no
derradeiro quarto de hora os madeirenses distanciaram-se.
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ID: 44299787

18-10-2012

Tiragem: 36413

Pág: 14

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 8,28 x 16,70 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

ANDEBOL - TAÇA DAS TAÇAS

Colégio João de Barros
fora da europa
I Face à pesada derrota no jogo
da primeira mão (45-23), o
Colégio João de Barros, que
disputou os dois jogos da
segunda eliminatória da Taça
das Taças na Polónia, entrou
para o jogo da segunda mão,
que se realizou na tarde de
domingo, com dificuldades
acrescidas.
Como se esperava depois do
jogo da primeira-mão, a forte
equipa polaca SPR Lublin voltou a causar dificuldades à
equipa de Paulo Félix, que, no
entanto, respondeu muito bem
no segundo jogo. Com uma
defesa mais segura, o jogo
começou equilibrado, com o
Lublin a conseguir ficar em
vantagem no marcador.
A meio da primeira parte, o
Colégio João de Barros perdia
por 9-4. Sem permitir que as
polacas se adiantassem muito
no marcador, a cinco minutos
do fim o Colégio João de Barros
tinha reduzido a diferença
para 12-8. Seguiu-se um parcial
de 4-0 para as polacas que
levaram o jogo para intervalo

com o resultado em 16-8.
No segundo tempo, o Colégio
João de Barros não facilitou e
demonstrou isso mesmo em
campo. As polacas iam controlando o marcador, mas perto
dos dez minutos da segunda
parte, o João de Barros já tinha
conseguido reduzir para 17-12.
A pouco mais de dois minutos
do fim, o Colégio João de Barros tinha feito um parcial de
sete golos marcados contra
dois sofridos e, na altura em
que o marcador mostrava 2321, o treinador polaco solicitou
um 'time-out' que permitiu que
a sua equipa se pudesse reequilibrar, garantindo a vitória
à equipa polaca, por 26-22.
Em relação aos destaques
individuais neste segundo
jogo, Helena Côrro, Eduarda
Pinheiro e Maria Pereira estiveram em evidência ao marcar
cinco golos cada.
No conjunto das duas mãos,
o Colégio João de Barros, de
Meirinhas, Pombal, perdeu
por 71-45 e despediu-se da
competição. l
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Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 17,24 x 35,56 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 2
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Âmbito: Regional
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ANDEBOL

Madeira SAD venceu
no pavilhão do Xico
DM

O Madeira SAD venceu,
ontem, o Xico Andebol por
29-23, em encontro da sétima jornada do campeonato de andebol da primeira divisão, disputado
em Guimarães.
No reencontro Tchikoulaev/Donner, o “mestre”
ganhou ao “aluno” e por
isso o Madeira SAD ocupa,
provisoriamente, a segunda posição da tabela classificativa, com 17 pontos,
menos um que o comandante Benfica, mas com
mais um jogo disputado.
O Xico, com onze pontos,
é oitavo.
Os madeirenses chegaram ao intervalo a vencer por quatro golos (1115), margem que conseguiram ampliar na segunda parte, fechando o en-

Sarmento marcou 6 golos

contro com seis golos de
diferença (29-23).
Luís Sarmento, com
seis golos, e Daniel Santos, com cinco, foram os
melhores marcadores do
Xico, enquanto Nélson

Pina e João Pinto, com
Carlos Eduardo (5), Marsete cada, se evidenciaram
co Gil (1), Luís Miguel,
no Madeira SAD.
Diogo Gomes, Luís MarO encontro foi dirigido
ques (4), Pedro Peneda
pela dupla Mário Couti(1), João Pinto (7) e Nélnho e Ramiro Silva, tenson Pina (7).
do as equipas alinhado e
Federação:
marcado:
Ulisses Pereira
Xico: Ricardo Castro,
é o único candidato
Daniel Santos (5), GustaO atual presidente da
vo Castro (1), José Miguel,
Federação de Andebol de
Pedro Correia (2), André
Portugal, Ulisses Pereira,
Caldas (4), Rui Filipe, Luís
é candidato único às eleiSarmento (6), João
ções para a direção do
Pedro, Hugo
Com
organismo, que irá
André, Rui
a vitória em
reunir em assemLourenGuimarães, o
Mableia-geral eleitoço, Jaime
deira SAD (d
e Donral a 10 de novemBarreiros
ner) subiu
bro.
Já o Conselho
(2) e Fiao 2.º lugar
de Arbitragem será
lipe Magadisputado por dois
lhães (1).
candidatos, os ex-árbitros
Madeira: Telmo
António Goulão e António
Ferreira, Gonçalo Vieira
Marreiros.
(1), Leandro Nunes (3),
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Pág: 17

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 7,77 x 0,58 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 2 de 2

• Xico Andebol perdeu em casa
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País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 17,52 x 7,67 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1
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País: Portugal
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Period.: Diária
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Corte: 1 de 1
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Âmbito: Regional
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SAD vence Xico
Em jogo da 7.ª ronda do "nacional" de andebol masculino,
o Madeira SAD venceu ontem o Xico Andebol, em Guimarães, por 29-23. A equipa insular vai agora disputar, entre
sábado e domingo, a dupla ronda da 2ª eliminatória da
Taça EHF com o Diomidis Argous, com os dois jogos a
terem lugar na Grécia.

Página 14

A15

ID: 44296396
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Pág: 24

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 13,81 x 8,08 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Ulisses Pereira é o único candidato à presidência
da Federação de Andebol de Portugal
O atual presidente da Federação de Andebol de
Portugal (FAP), Ulisses Pereira, é candidato único às
eleições para a direção do organismo, que irá reunir em assembleia geral eleitoral a 10 de novembro. Findo o prazo para a entrega das candidaturas
para o mandato coincidente com o ciclo olímpico
de 2012 a 2016, Ulisses Pereira surge sozinho na
corrida à direção, enquanto o Conselho de Arbitragem será disputada por dois candidatos.
Os dois ex-árbitros “internacionais” António Goulão
e António Marreiros irão submeter-se a sufrágio
para a presidência do Conselho de Arbitragem. Na
altura da apresentação da sua recandidatura, Ulisses Pereira reiterou a sua total independência rela-

tivamente aos elementos que compõe o Conselho
de Arbitragem. A lista de Ulisses Pereira, que foi
eleito presidente da FAP a 31 de março, sucedendo
ao demissionário Henrique Torrinha, integra, entre
outros, antigos praticantes de andebol, como Juliana Sousa (vice-presidente) ou Eduardo Filipe.
Ulisses Pereira assume a recandidatura com o objetivo de tomar a modalidade mais sustentável, desenvolvida, competitiva e forte, bem como dar
continuidade ao trabalho já iniciado. Miguel Fernandes integra a lista de Ulisses Pereira como candidato a presidente do Conselho de Disciplina,
António Furtado Sousa para o Conselho de Justiça
e José Manuel Matos Rosa para o Conselho Fiscal.
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País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Diária

Área: 10,85 x 19,47 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1
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ID: 44294853

18-10-2012
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País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Diária

Área: 5,10 x 4,17 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1
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ID: 44294674
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Tiragem: 107145

Pág: 27

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Diária

Área: 5,43 x 5,14 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1
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"Ponto Final" de Ribeiro Cristóvão: Pode ter deixado marcas muito profundas, o empate consentido
ontem à noite no Dragão pela seleção portuguesa, fazendo regressar o fantasma da não qualificação,
neste caso para o Mundial do Brasil em 2014. Chegar ao fim da quarta jornada da fase de apuramento
com o magro pecúlio de sete pontos num grupo que, à partida, parecia não envolver grandes
dificuldades, pode significar o comprometimento de um objetivo que a fragilidade de quase todos os
concorrentes não permitia no início alimentar muitas dúvidas. Só que as carências que já se haviam
tornado visíveis em alguns dos três jogos anteriores, nos quais nunca conseguimos uma só exibição
que a todos deixasse tranquilos, voltaram ontem a acentuar-se perante um adversário de pouca
qualidade, mas que acabou por se tornar um verdadeiro quebra-cabeças. O selecionador terá
recolhido do jogo com os irlandeses alguns ensinamentos que podem ser úteis para o futuro. Insistir
em jogadores de discutível dimensão para integrar um grupo com os pergaminhos e as ambições que
a seleção portuguesa justifica, e não alterar processos de jogo que já se revelaram ineficazes, terão
forçosamente de dar lugar a mudanças se não queremos ficar em casa daqui por dois anos. Tal como
as coisas ficaram após o desafio com a Irlanda do Norte, voltámos a uma situação recorrente: a partir
de agora passamos a depender não apenas das nossas capacidades, mas também dos deslizes de
alguns adversários diretos. Com cinco pontos de avanço, a Rússia tem a qualificação direta ao seu
alcance, restando a hipótese de um bom segundo lugar que assegure a ida aos malfadados play-off.
Convirá, para que tal aconteça, que a seleção portuguesa não se deixe surpreender pelo próximo
adversário, Israel, frente ao qual a atitude terá de ser diferente. Pepe dizia ontem, após o jogo no
Dragão, que há coisas a resolver no balneário . Esperemos que não esteja a caminho mais uma
daquelas turbulências em que o nosso futebol é fértil e que, normalmente, não prenunciam nada de
bom. Este é o momento para unir e não para fracionar.
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RTP Madeira
ID: 44305511
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Meio: RTP Madeira - Telejornal Madeira
Duração: 00:02:37
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Os clubes que participam em competições nacionais estão a ficar sem margem para viajar. Há clubes
do continente a dificultar os adiamentos e federações a ter de intervir para tentar evitar as
desclassificações dos clubes regionais.
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XICO RECEBE MADEIRA SAD

Tchikoulav e Donner
reencontram-se hoje
A sétima jornada do
campeonato de andebol da
primeira divisão arranca
hoje em Guimarães, com o
Xico a receber o Madeira
SAD, a partir das 21h00,
naquele que será também
o reencontro entre Vitor
Tchicoulaev e Aleksander
Donner.
Depois de vários anos a
trabalhar juntos, os dois
encontram-se hoje em
posições diferentes, com
Tchikoulaev a orientar o
Xico e Donner a fazer o
mesmo no Madeira SAD.
A jogar em casa, os pupiVitor Tchikoulaev e Aleksander Donner
los de Vítor Tchikoulaev já
dades ao Sporting que
A jornada completa-se
Os dois fovenceram
venceu em Guimasábado, com os enconram “grandes
”
o AC Fafe
rães
por
24-26.
no ABC de B
tros:
raga, e
e o Behoje reencont
A
partida
será
17h00: ABC-Sporting
ram-s
lenenses
como treinado e
dirigida
pela
du(Duarte
Santos/Ricardo
res
e colocapla de Aveiro, BruVieira, Madeira); 18h00:
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Leiria) e FC Porto-Belenenses (Alberto Alves/
Jorge Fernandes, Braga);
18h30: AC Fafe-Águas Santas (José Bessa/Pedro Fontes, Porto); 20h00: Benfica-Horta (Tiago Monteiro/António Trinca, Lisboa).
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• Tchikoulaev e Donner reencontram-se hoje
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AGENDA DIÁRIA
MODALIDADES
FUTEBOL
• Treinos do Marítimo, às 9h30 na Ribeira Brava e às
17h00 em Santo António. • Treinos do Nacional, às
10h00 e 16h00, na Choupana • Treinos do Marítimo B,
às 10h00 e às 16h00 no complexo de Santo António. •
Treino do União, às 16h30 no Vale Paraíso.
ANDEBOL
• Campeonato Nacional da I Divisão Masculina:Xico Andebol - Madeira SAD, às 21h00 em Guimarães
DIVERSOS
• Exposição "Judo na Ribeira Brava", Espaço Mercado,
até dia 28.
AUTOMOBLISMO
• Inscrições para o Raid Município do Funchal (Viaturas
Clássicas e Históricas), até sexta-feira.
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Madeira SAD
joga hoje
em Guimarães
Em partida a contar para a 7.ª
jornada do “nacional da 1.ª divisão”, seniores masculinos, o Madeira SAD defronta esta noite o
Xico Andebol, no reduto da
equipa de Guimarães, com início
pelas 21h00. À entrada para esta
ronda, os madeirenses ocupam o
quarto lugar, com 14 pontos, resultantes de quatro vitórias e
duas derrotas. Já a turma vimaranense, é oitava da tabela, com
10 pontos, fruto de dois triunfos
e quatro desaires. A jornada só
fica completa sábado, com a
realização dos restantes cinco
jogos. Destaque para a recepção
do líder Benfica (100 por cento
vitorioso com 18 pontos) ao
Sporting da Horta.
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O actual presidente da Federação de Andebol de Portugal (FAP), Ulisses Pereira, é o único candidato às
eleições para a direcção do organismo, que irá reunir em assembleia geral eleitoral a 10 de Novembro.
Findo o prazo para a entrega das candidaturas para o mandato coincidente com o ciclo olímpico de
2012 a 2016, Ulisses Pereira surge sozinho na corrida à direcção, enquanto o Conselho de Arbitragem
será disputada por dois candidatos. Os dois ex-árbitros "internacionais" António Goulão e António
Marreiros irão submeter-se a sufrágio para a presidência do Conselho de Arbitragem. Na altura da
apresentação da sua recandidatura, Ulisses Pereira reiterou a sua total independência relativamente
aos elementos que compõe o Conselho de Arbitragem. A lista de Ulisses Pereira, que foi eleito
presidente da FAP a 31 de Março, sucedendo ao demissionário Henrique Torrinha, integra, entre
outros, antigos praticantes de andebol, como Juliana Sousa (para vice-presidente) ou Eduardo Filipe.
Ulisses Pereira assume a recandidatura com o objectivo de tomar a modalidade mais sustentável,
desenvolvida, competitiva e forte, bem como dar continuidade ao trabalho já iniciado. Miguel
Fernandes integra a lista de Ulisses Pereira como candidato a presidente do Conselho de Disciplina,
António Manuel Furtado Sousa para o Conselho de Justiça e José Manuel Marques de Matos Rosa para
o Conselho Fiscal. A Federação de Andebol de Portugal dispõe agora de cinco dias para validar as
candidaturas entregues, a contar de 17 de Outubro, findo o qual emitirá um parecer.
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Andebol: Campeonato Nacional da II Divisão/Zona Sul

Primeiro tempo desastrado dos vitorianos
comprometeu todo o jogo

DECISIVO – Acção de Bruno Sobreira foi importante na recuperação

António Elias
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VIT
ÓRIA FF.C.
.C. – 25
VITÓRIA
A.C. SISM
ARIA – 25
SISMARIA
Jogo disputado no Pavilhão Antoine Velge; anteontem, pelas 18.30
horas; razoável assistência.
ÁRBITR
OS
ÁRBITROS
OS: José Bessa e Pedro Fontes; oficiais de mesa: Maria Cardoso
e Teresinha Soares.
VIT
ÓRIA: Ricardo Martins e Matteo Corvino; Helder Lourenço (5-1, 7m),
VITÓRIA:
João Fuzeta (1), Rui Mamede, André Praxedes, Bruno Sobreira (6), André Moreira, Mário Fuzeta (2), André Costa (2), Francisco Fuzeta (1),
Gonçalo Almeida (3), Diogo Godinho (3) e Gonçalo Neves (2).
Treinador
einador: Ricardo Palma.
Def
esas: 6:0 e mista.
efesas:
Livres de 7m não concretizados: 2
Disciplina
Disciplina: 6 exclusões; desqualificação de Gonçalo Neves por cartão
vermelho, aos 44 minutos.
A.C. SISM
ARIA: Miguel Sampaio e Ivan Pedrosa (Carlos Simão); Tiago
SISMARIA:
Marto (2), André Gomes (1), Rui Gomes, Filipe Oliveira (11), Daniel Pedro (2), Vítor Pereira, Tiago Cotrim (1), Tiago Torgal (2), Diogo Jerónimo, João Sousa (3-1, 7m) e Luís Portela (3).
Treinador
einador:: Álvaro Campos.
Def
esas
efesas
esas: 5:1, 6:0 e mista.
Livres de 7m não concretizados: 3
Disciplina: 5 exclusões; desqualificação de Tiago Torgal por cartão
vermelho aos 53 minutos.
MAR
CHA DO M
AR
CADOR: 5m, 2-5; 10m, 3-6; 15m, 3-8; 20m, 4-10; 25m,
ARCHA
MAR
ARC
5-13; 30m, 7-14; 35m, 10-16; 40m, 12-18; 45m, 17-18; 50m, 19-19; 55m,
22-23; 60m, 25-25.

O trabalho muito frágil dos vitorianos, por vezes desastrado, na primeira parte do encontro, nos planos ofensivo e defensivo mas essencialmente no primeiro, comprometeu por inteiro o rendimento da
equipa face a ujm adversário que,
embora valoroso, estava perfeitamente ao alcance da equipa do “Antoine Velge”, aliás como se verificou
depois do intervalo, altura em que
os setubalenses conseguiram uma
recuperação excelente e que os colocou à beira do triunfo, o que não
aconteceu por não ter sido aproveitada a derradeira situação de ataque, a 12 segundos do fim.
No período inicial, o Vitória, além
de não ter conseguido atinar defensivamente com as movimentações de Filipe Oliveira e Portela na
primeira linha do AC Sismaria, cometeu uma sucessão anormal de
erros técnicos ofensivos, não apenas ao nível da finalização mas, em
muito, no aspecto da execução, inviabilizando muitas ocasiões de
contra-ataque a ataque planeado
com maus passes, más recepções e
faltas pouco aceitáveis, isto enquanto os homens da região de
Leiria se iam galvanizando e aproveitando para dilatar o marcador a
seu favor.
Até aos 19 minutos de jogo, refira-se, os vitorianos somente haviam
conseguido concretizar por três vezes e a qualidade de jogo da equipa parecia não ter remédio, se bem
que a partir dos 20 minutos, a acção defensiva tivesse subido alguns
pontos e, a partir daí, conferido a
possibilidade de resposta rápida
ofensiva que contribuiu para reduzir um pouco a desvantagem para
sete pontos que se verificava ao intervalo.
TR
ANSFIGUR
A Ç Ã O: Após o desTRANSFIGUR
ANSFIGURA
canso, o Vitória surgiu com um modelo técnico renovado e foi, praticamente, com um “sete” formado a
partir daí, em que os dois “pivots”,
Gonçalo Neves e Diogo Godinho,
alinharam em todas as acções, surgindo Bruno Sobreira como o grande dinamizador da primeira linha,
quer como “central”, quer a aparecer muitas vezes na posição de “lateral”, que a equipa partiu para uma

fase de recuperação que quase anulou a fraquíssima prestação inicial.
“Empurrados” pelo público e, em
termos competitivos, com a noção
de que era preciso “jogar o dobro”
para recuperar, os setubalenses rectificaram muitos aspectos no plano
defensivo e contribuíram assim,
também, para que o guarda-redes
Matteo Corvino pudesse assinar um
punhado de defesas preciosas, ajuda esta que, na primeira parte, Ricardo Martins não teve do bloco, já
que a facilidade com que o Sismaria dispunha de situações fáceis de
remate era alarmante. Nesta linha
de reforço do acerto defensivo, o Vitória passou a ter sucessivas situações de resposta, o controlo do jogo,
e, rapidamente, chegou à igualdade a 18 pontos, cerca dos 47 minutos de jogo, vindo a passar para a
frente do marcador. Só que, o Sismaria, sempre com Oliveira e Portela em grande plano, não se conformou e veio a sacudir a desorientação que lhe havia sido imposta pelos sadinos para continuar a lutar
pelo jogo até ao fim que, diga-se,
compensou, pela emotividade e
também por fases de muita qualidade, os períodos de grande fragilidade técnica da primeira parte.
Nos derradeiros momentos, sucederam-se as situações de vantagem
mínima para as duas formações mas
o momento decisivo veio a estar nas
mãos do Vitória que, a 12 segundos
do fim da partida, dispôs da posse
da bola e não conseguir definir o
ataque da melhor maneira, esgotando-se o tempo com a igualdade
a 25 pontos que, pela forma como
o jogo correu, acaba por ser um mal
menor para os setubalenses. Digase, contudo, que o resultado não
deixa qualquer das formações sorrir: os vitorianos porque estiveram
muito abaixo do que é exigível na
primeira parte, e os leirienses porque não tiveram a solidez necessária para contrariar a reacção do adversário, enervando-se com a grande mudança de ritmo imposta no
jogo.
ARBITR
AGEM: A arbitragem da joARBITRA
vem “dupla” formada por José Bessa e Pedro Fontes, ainda que não
cometendo erros de avaliação téc-

nica decisivos, contribuiu para a que
o jogo fosse sempre muito instável,
com sucessivas paragens devido a
descoordenação com a mesa e permitindo um número anormal de diálogos com os “bancos” que mais
não causavam do que perturbações
contínuas. Clara falta de traquejo
para dirigir jogos com índice emocional alto.

Muito equilíbrio
na “tabela”
A classificação da Zona Sul regista muito equilíbrio entre as dez
formações, se bem que o Marítimo do Funchal, ainda com um
jogo por realizar frente ao Passos
Manuel, tenha uma vantagem relativa no comando. Os resultados
do fim-de-semana:
4.ª JORNAD
A : Vitória, 25-AC SisJORNADA
maria, 25; ADC Benavente, 31-Ginásio do Sul, 23; Marítimo, 36-Vela
de Tavira, 27; Passos Manuel, 33NA Samora Correia, 29; CD Marienses, 28-Boa Hora FC, 24.
PR
ÓXIM
A JORNAD
A (Sábado):
PRÓ
XIMA
JORNADA
Boa Hora FC-Vitória (18.00 horas,
Pavilhão F. Tavares); Vela de Tavira-ADC Benavente; Ginásio do
Sul-CD Marienses; AC SismariaPassos Manuel; NA Samora Correia-Marítimo.
CLASSIFIC
AÇÃO : 1.º MARÍTIMO, 9
CLASSIFICA
pontos e menos 1 jogo; 2.º Vitória, 9; 3.º AC Sismaria, 9; 4.º Vela
de Tavira, 8; 5.º Ginásio do Sul, 8;
6.º CD Marienses, 8; 7.º Passos Manuel, 7 e menos 1 jogo; 8.º ADC
Benavente, 7; 9.º NA Samora Correia, 6; 10.º Boa Hora FC, 5.
ZONA NOR
TE: FC Infesta, 31-São
NORTE:
Bernardo, 30; AC. São Mamede,
34-Maia Ismai, 31; GC Santo Tirso,
34-São Paio de Oleiros, 27; CDC
Santana, 25-Ílhavo AC, 24; Módicus de Sandim, 21-Académico do
Porto, 24.
Lidera o GC Santo Tirso, com 11
pontos, seguido do Académico
do Porto e do CDC Santana, com
10 pontos.
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Vitória empatou jogo
com muitos erros e nervos
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ANDEBOL | 1.ª DIVISÃO

Colégio de Gaia
inicia campeonato
PEDRO MAIA

O Colégio de Gaia inicia
hoje, às 17h30, o campeo nato Nacional de Seniores
Femininos da 1ªDivisão e
quer melhorar o sexto lugar
da última época.
O primeiro jogo é hoje, em
casa, contra o Alavarium/
Love Tiles, numa partida
que se espera equilibrada
entre duas equipas que
querem começar da melhor
forma.
O modelo competitivo da
prova sofreu alterações – na
1ª Fase existe uma Zona
Única, jogando os clubes
todos contra todos e com
jornadas duplas com os

clubes da Madeira; na Fase
Final Grupo A, os clubes
disputam um play-off (1/4,
1/2 e jogos de classificação
final) para apurar a classificação final do 1º ao 8º lugar.
Relativamente ao Colégio
de Gaia, a equipa permanece praticamente sem
alterações. Uma equipa experiente a defender e cuja
consistência é uma mais
valia.
As outras equipas do
campeonato são: Madeira
Sad, Colégio João de Barros,
Juve Lis, Sports Madeira,
Alavarium, JAC Alcanena,
Maiastars, Passos Manuel,
Cale, Juve Mar e Sta. Joana.
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Xico Andebol – 24 # Sporting – 26

Bessa / Fontes
voltam a “atacar”…
Jogo no Pavilhão do DFH
Árbitros: José Bessa / Pedro Fontes (Porto)
XICO ANDEBOL – Ricardo Castro (Hugo
Fernandes), Daniel Santos (7), Gustavo Castro
(1), José Teixeira, Pedro Correia (2), Mário Peixoto
(1), André Caldas (4), Rui Oliveira, Luís
Sarmento (2), João Gonçalves, Rui Lourenço
(2), Jaime Barreiros (4) e Filipe Magalhães (1).
Treinador: VICTOR TCHIKOULAEV
SPORTING – Hugo Figueira (Luís Oliveira),
Pedro Portela (7), Novica Rudovic (2), Bruno
Moreira (4), Sérgio Barros, Frederico Malhão,
Frankis Marzo (2), Rui Silva (2), Pedro Solha
(4), Ricardo Dias (2), Nuno Gonçalves, João
Pinto (2), Nuno Silva, Daniel Muresan e Fábio
Magalhães (1).
Treinador: FREDERICO CARLOS
Ao intervalo: 13 - 12

É muito mau quando se
tem que iniciar uma análise a
um jogo pela exibição da equipa de arbitragem. Mas, infelizmente, para sermos fiéis
àquilo a que assistimos, não
podemos fugir a essa obrigação. Na verdade, não fora a “desastrada” actuação da dupla de
árbitros (???), não temos dúvidas de que a equipa do Xico
não teria perdido o jogo do passado sábado. Mas, mais uma
vez (a outra foi o jogo no Dragão Caixa, frente ao F.C. Porto) o Xico teve que enfrentar
esta dupla sem qualidade mínima para jogos deste cariz e

que, provavelmente por azar,
erram sempre a favor das equipas mais poderosas…
Mas, vamos ao jogo. O
Sporting entrou melhor na
partida e, sem ter mostrado
grande superioridade, conseguiu chegar aos 10 minutos de
jogo com uma vantagem de 3
golos (3-6). Entretanto o Xico
conseguiu equilibrar a partida e, aos 20 minutos, já se verificava um empate (8-8). Nos
últimos 10 minutos da 1ª parte o equilíbrio foi a nota dominante, tendo o intervalo chegado com o Xico a vencer pela
diferença mínima (13-12).
Na 2ª parte o jogo foi quase
tirado a papel químico, com
o Sporting a superiorizar-se
nos primeiros 10 minutos (1518) para o Xico equilibrar a
partida a partir daí (21-21, aos
50 minutos). Daí até final o resultado foi uma incerteza. Aos
57,30 minutos o resultado era
um empate a 24 golos e, aí, os
senhores árbitros que, desde
o início do jogo, vinham “protegendo” a equipa lisboeta,
entenderam “resolver” o jogo

e, através de várias decisões
mais que discutíveis, conseguiram que o Sporting chegasse à vitória final.
Foi, pois, um resultado final “mentiroso” dado que não
retrata aquilo que se passou
dentro dos 40x20. Em nossa
opinião o empate seria o resultado mais ajustado. Mas, a
haver um vencedor, esse teria
que ser o Xico.
Do ponto de vista individual, não há grandes destaques
a fazer porque os jogadores do
Xico foram todos enormes.
Não deixamos, no entanto, de
destacar as exibições do guarda-redes Ricardo Castro e dos
jogadores de campo André
Caldas, Pedro Correia, Daniel
Santos, Rui Lourenço e Mário Peixoto (este a defender).
Em relação à arbitragem está
tudo dito. Não têm qualidade
e ponto final. Nem sequer dizemos que perseguem o Xico,
mas têm tendência para se “encostarem” às equipas mais poderosas. Só fazemos votos é de
que o Xico não volte a encontrálos pelo caminho…
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Andebol

Derrota injusta
Carlos Gomes
. texto

Na passada semana
antevíamos que o Xico iria enfrentar uma missão “quase impossível” ao defrontar o líder
do Andebol 1 – Sporting – equipa com ambições muito superiores às da equipa vimaranense
e com um orçamento a “anosluz” do da turma de Victor
Tchikoulaev. Referíamos ainda que, se o Xico se apresentasse tal como o havia feito contra o F.C. Porto, o Sporting teria que apresentar os seus melhores argumentos para levar os
3 pontos. Pois bem. Acertamos
praticamente em tudo, à excepção de ser uma missão “quase
impossível”. O que, na altura,
nos escapou, foi um pormenor
importante – a arbitragem. Pois
bem. Para ser um jogo semelhante ao F.C. Porto vs Xico,
nada melhor do que o Conselho de Arbitragem ter nomeado exactamente a mesma dupla que havia actuado no Dragão Caixa. E, o resultado foi semelhante, ou seja, o Xico voltou a ser roubado e a equipa
“grande” lá amealhou os 3 pontos…
Esta situação começa a ser
recorrente, o que é preocupante. Aliás, é estranho que, após
5 jogos realizados, o Xico apenas tenha conhecido 3 duplas
de árbitros, dado que em 4 jogos teve árbitros repetidos (os
já referidos José Bessa / Pedro
Fontes frente ao F.C. Porto e
ao Sporting e Mário Coutinho
/ Ramiro Silva nos jogos frente ao A.C. Fafe e Águas Santas).
Será que não há mais árbitros?...
Na 5ª jornada do Andebol
1 não se registaram surpresas.
Apenas no jogo realizado em
Guimarães ela esteve para acontecer, não fossem os senhores
“assopradores”. Na verdade, o
Madeira SAD não sentiu dificuldades para levar de vencida
o Avanca, o ABC desembaraçou-se do Belenenses, o Sp. da
Horta cumpriu a sua “obrigação” ao ir vencer ao terreno do
Camões e o Benfica e o F.C.
Porto venceram Águas Santas
e A.C. Fafe, respectivamente,
em jogos em que as equipas
derrotadas ainda deram alguma réplica.
Após esta 5ª jornada
Sporting e Benfica continuam
a liderar a prova (curiosamente defrontam-se na 6ª jornada),

seguidos do F.C. Porto. Depois
vem um grupo de 4 equipas
(Águas Santas, Madeira SAD,
Sp. da Horta e ABC, que lutam por um lugar nos 6 primeiros, seguidos do Xico que, na
nossa opinião, também poderá ter uma palavra a dizer nessa
luta. Finalmente Belenenses e
A.C. Fafe nas posições 9 e 10 e,
por último, as 2 equipas que,
também na nossa opinião, devem ter a descida de divisão
como destino traçado –
Camões e Avanca, sem dúvida
as equipas com menos argumentos da prova.
Este fim-de-semana jogase a 6ª jornada, com a curiosidade de o principal jogo
(Sporting vs Benfica) ter sido
antecipado para esta 4ª feira, já
depois do fecho da presente
edição, dada a participação da
equipa benfiquista em mais
uma eliminatória das competições europeias.
Ao Xico está reservado um
jogo de extrema dificuldade,
naquela que é a sua deslocação
mais longa da prova, dado que
terá que ir até aos Açores para
defrontar o Sp. da Horta. E, referimos a questão da deslocação,
porque esse poderá ser um factor fundamental. Na verdade
as deslocações àquele arquipélago revestem-se sempre de alguma complexidade que podem ter influência nos resultados desportivos. Mas, nós explicamos. Os voos para a Ilha
do Faial, onde se situa a cidade
da Horta, são só a partir de Lisboa. Por outro lado, só há um
voo diário directo, nos dias em
que há voos. Deste modo, uma
equipa que se queira apresentar em condições minimamente adequadas, terá que partir de
Lisboa ao início da manhã de
6ª feira, jogar no sábado à noite, e regressar no domingo de
manhã a Lisboa, onde chegará ao princípio da tarde. A outra solução, muito mais económica, será a de sair de Lisboa às 8 horas da manhã de sábado (tendo que viajar de madrugada até à capital, no caso
do Xico) para chegar a meio
da manhã à Horta e jogar à noite. Pensamos que será este tipo
de viagem que irá ser feito pela
equipa vimaranense, não só por
motivos financeiros, mas
igualmente pela dificuldade de
alguns dos seus atletas poderem faltar ao trabalho logo na
6ª feira. Assim, o Xico parte
logo em desvantagem para um

jogo em que, em condições
normais, teria sempre capacidade para discutir o resultado. Desta maneira vai depender da maneira como os atletas consigam recuperar da cansativa viagem…
Dos restantes jogos da jornada o destaque vai para o confronto Águas Santas vs ABC que
poderá ser bem interessante.
Nas outras partidas pensamos
que F.C. Porto, Madeira SAD
e Belenenses, não devem ter
grandes dificuldades para levarem de vencida Avanca,
Camões e A.C. Fafe, respectivamente, embora esta última equipa possa causar algumas dificuldades à equipa dos
“Pastéis de Belém”.
Entretanto, e a pedido da
equipa madeirense, o Xico vai
antecipar o seu jogo frente ao
Madeira SAD, relativo à 7ª jornada, para a próxima 4ª feira
(21,00 horas) num jogo que
poderá ser fundamental para
a possibilidade de a equipa de
Guimarães obter uma classificação final dentro dos 6 primeiros.
No Nacional de Juniores
disputaram-se na passada semana 2 jornadas. Na 2ª jornada, disputada no feriado de 5
de Outubro (6ª feira), o Xico
foi até S. Mamede de Infesta
derrotar a Académica local por
números que não deixam dúvidas quanto à diferença de valores entre as 2 equipas. Já no
domingo, em que se disputou
a 3ª jornada, foi a vez da equipa de Guimarães folgar (a prova
é disputada por um número
ímpar de equipas), pelo que
neste momento tem menos
um jogo disputado do que a
maioria das outras equipas.
Ao fim de 3 jornadas a classificação é comandada pelo trio
ABC, F.C. Gaia, F.C. Porto, que
contam por vitórias os jogos
disputados. O Xico está no 9º
lugar, mas, repetimos, tem menos um jogo disputado.
A prova prossegue este domingo estando reservado para
a equipa do Xico o 1º derby
regional, ao defrontar a equipa do A.C. Fafe (17,00 horas),
equipa que tem sido uma das
surpresas da prova. Pese embora tenhamos que considerar a equipa vimaranense como
favorita, não pode haver excesso de confiança porque quando
se trata de derbyes, é sempre
muito complicado fazer previsões…
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Andebol: Nacional da II Divisão

Vitorianos defrontam Sismaria,
amanhã no “Antoine Velge”
O Campeonato Nacional da II Divisão prossegue amanhã, com a realização da quarta jornada da fase inicial, e o Vitória recebe, a partir
das 18.30 horas, no pavilhão Antoine Velge, o “sete” do AC Sismaria.
Os setubalenses estão no topo da classificação, mesmo que haja
equipas com jogos por realizar, e este jogo é importante para que
consolidem a sua posição num período da prova que lhes pode dar
“élan” para arrancarem de forma decisiva na luta pela conquista de
um lugar que dê acesso à Fase Final. As duas últimas jornadas saldaram-se por triunfos e a equipa liderada por Ricardo Palma está a dar
mostras de solidez competitiva, a este nível, esperando-se que perante a forma da região de Leiria possa continuar em bom plano.
JUVENIS II DIVISÃ
O: Vitória-AC Sines, amanhã, 16.00 horas, “AntoiDIVISÃO:
ne Velge”.
INICIADOS: Vitória B- Quinta Nova, domingo, 9.30 horas, “Antoine
Velge”; Vitória A-Alto do Moinho, domingo, 11.30 horas, “Antoine
Velge”.
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ANDEBOL

Jornada dupla da ACV

A equipa de juvenis femininas ACV iniciou a época
com uma jornada dupla. No dia 5 de Outubro, na deslocação
a Esposende, as juvenis ACV deram boa réplica ao Juvemar
(campeão nacional de seniores femininas) e no dia seguinte
levaram de vencida o Clube de Andebol Barrosas (Felgueiras). Com pouco mais de um ano de trabalho regular, as
atletas ACV apresentam um nível evolutivo muito considerável, contando esta época com a orientação do treinador
Luís Pinto e do experiente técnico Carlos Baldaia.
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Duas mãos da Taça das Taças na Polónia

Custos obrigam João de Barros
a jogar Europa longe do País
RICARDO GRAÇA/ARQUIVO

Último jogo europeu em casa foi em Fevereiro de 2010
T Será assim pela terceira vez. O Colégio João de Barros alcança o apuramento para as competições europeias de andebol feminino, mas depois vê-se impedida de jogar em casa
por motivos financeiros. A equipa parte hoje, quinta-feira, para a Polónia,
onde vai disputar as duas mãos da segunda ronda da Taça dos Vencedores
das Taças, frente ao SPR Lublin Sportowa Spólka Akcyjna, um emblema
com história na modalidade e que em
2000/1 venceu a Taça EHF. A tarefa
complica-se, mas numa altura de
crise poupar 3 mil euros não permite discussão.
“É um pouco frustrante”, diz Paulo Félix, o treinador do Colégio João
de Barros. “No entanto, numa altura
destas, temos de compreender que é
muito vantajoso fazer os dois jogos na
Polónia. É óbvio que gostaríamos de
fazer uma partida no nosso pavilhão
novo, onde ainda não jogámos para as
competições europeias, mas financeiramente seria muito difícil de suportar.”
Segundo as regras da Federação Europeia de Andebol (EHF), é o clube an-

fitrião o responsável por todas as
despesas com árbitros, delegados e
equipa adversária. É também a equipa da casa que tem de ir buscar e levar as comitivas ao aeroporto, sendo
ainda responsável pela alimentação,
transporte e alojamento de todas estas pessoas enquanto estiverem sob
sua alçada. Depois de negociar com o
clube polaco, o clube de Meirinhas,
Pombal, que vai para a sua participação consecutivas nas competições
europeias, resolveu fazer as duas
partidas a três mil quilómetros de
casa.
E desportivamente, como vai
ser? “Temos pouco conhecimentos
do adversário, mas será uma equipa forte”, frisa Paulo Félix. “Temos
noção que será difícil ultrapassar a
eliminatória, mas queremos fazer
dois bons jogos para melhorar de
forma. A Supertaça foi uma desilusão, não atingimos os nossos objectivos, mas no campeonato temos de estar fortes.” Os jogos estão
marcados para sábado e domingo,
chegando a comitiva a Portugal
na terça-feira. MS
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O objetivo é alargar a base da pirâmide de formação

Andebol feminino capta atletas

Têm aparecido
mais meninas no
Pavilhão Municipal e as responsáveis acreditam que
o trabalho levado a
cabo aumentará o
número de atletas.

O

departamento de
andebol feminino da
Casa do Benfica em
Castelo Branco (CBCB)
está a reforçar o trabalho de
motivação para a prática da
modalidade nas escolas do
1.º e 2.º ciclos do ensino básico. O intuito é fazer uma boa
captação junto de crianças
dos 8 aos 11 anos.
“Pretendemos aumentar
a base da pirâmide de formação, nomeadamente nos
escalões de minis”, dizem
as responsáveis do departamento. Paulo Espírito
Santo e Mariana Ivanova
lançam mesmo um convite “a todas as crianças do
sexo feminino que queiram
experimentar a modalidade

Uma das representações da Casa do Benfica em Castelo Branco
de forma gratuita”, para
comparecerem nas sessões
de treino: quartas-feiras das
17H30 às 19H00 e sábado
entre as 10H30 e as 12H00,
no Pavilhão Municipal de

Castelo Branco.
Depois de um mês e meio
de preparação, o momento
da competição chega para
as equipas iniciadas e juniores, envolvidas em qua-

dros competitivos nacionais.
Deslocam-se ambos no domingo, dia 14, a Leiria para
defrontarem as congéneres
da Juventude do Lis., um
dos emblemas de referência

no andebol feminino de formação.
O desiderato para estas
duas equipas está definido:
“ficar entre o primeiro e o
quarto lugar, para acederem à
fase seguinte”, dizem aquelas
responsáveis.
Já a representação infantil
vai iniciar o seu campeonato
no dia 21 de outubro, viajando
até Santarém, para defrontar
o Empregados do Comércio.
“Esta é uma equipa muito
jovem e recém- formada,
que vai entrar pela primeira
vez em competição”, refere o
departamento da agremiação
benfiquista.
Este ano a CBCB não
irá jogar em seniores, após
ter reativado uma equipa na
época transata. A razão está
associada à nova regulamentação de escalões emanada
da Federação de Andebol de
Portugal, em que recupera
a categoria júnior. “Como a
base das seniores assentava
em jogadoras com idades de
juvenis, vamos ter de alimentar a equipa júnior”, explicou
Mariana Ivanova.
AJ
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SINAIS DA SEMANA

Skatepark de
Castelo Branco
Enorme entusiasmo nos primeiros dias do skatepark. As infraestruturas são bons investimentos
quando preenchem uma lacuna e
têm utilização.

Andebol da
Casa do Benfica
O andebol feminino continua a enraizar bases para poder
sustentar a pirâmide de formação, mesmo com as ‘fintas’
que a Federação regularmente executa.

E representantes
da autarquia?
Dois dirigentes isolados na apresentação do
grande BTT Trilhos da Raia. A Câmara de
Idanha ajuda a financiar o evento, mas era elementar a
presença na conferência de imprensa.
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ANDEBOL: BENFICA E
SPORTING EM GRANDE
Há dois treinadores alcobacenses em
grande plano na 1ª Divisão nacional de
andebol. Jorge Rito (Benfica) e Frederico
Santos (Sporting) partilham a liderança da
tabela classificativa, contando por vitórias
os cinco encontros realizados até ao momento. Na jornada 6, as águias derrotaram
o Águas Santas (26-21), com o nazareno
Inácio Carmo a anotar 4 golos na conta
pessoal, enquanto os leões foram ganhar
ao reduto do Xico Andebol (24-26). Benfica
e Sporting discutem a liderança na próxima jornada, no pavilhão da Luz, num
dérbi “apimentado” pelo facto de opor
dois técnicos conterrâneos.
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Juvenis Femininas ACV
em grande nível

A equipa de Juvenis Femininas da Associação Cultural de Vermoim
(ACV) iniciou a sua época com uma jornada dupla, nos dias 5 e 6 de
outubro. No feriado de 5 de outubro, na deslocação a Esposende, as
Juvenis ACV deram boa réplica frente ao Juvemar (campeão nacional
de seniores femininas). Já no dia seguinte, levaram de vencida as felgueirenses do Clube de Andebol Barrosas.
As Juvenis Femininas ACV disputam esta época o Campeonato Nacional de Juvenis Femininas. Com pouco mais de um ano de trabalho
regular, as atletas da ACV apresentam “um nível evolutivo muito
considerável”, contando com a orientação do treinador Luís Pinto,
que transita da época passada, e do experiente técnico Carlos Baldaia, conhecido pelo seu trabalho em clubes como o Boavista Futebol Clube e o Andebol Clube de Fafe.
“Trata-se de uma clara afirmação da aposta de todos nesta equipa
de atletas famalicenses”, afirma a coletividade em nota à imprensa.
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