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CAMPEÃO DA AF HORTA DE jUNIORES “B”  

fayal Sport Club
confirma favoritismo
O Fayal Sport sagrou-se 

campeão da Associação de 
Futebol da Horta (AFH), em ju-
niores “B” (juvenis), sucedendo 
ao Salão no título associativo. A 
formação orientada por San-
dro Silva vincou a sua teórica 
superioridade no campeonato 
de ilha com onze vitórias e 
apenas uma derrota, frente ao 
Cedrense, por 1-2, nas doze 
jornadas disputadas.

O triunfo a nível local 
apurou o Fayal Sport para o 
apuramento do campeão da 
AFH com o Lajense, vencedor 

do campeonato na vizinha ilha 
do Pico. Se no primeiro jogo da 
final, a atuar em casa, as coisas 
não correram de feição ao 
conjunto faialense (empate a 
um golo), na deslocação à ilha 
montanha dissipou, contudo, 
quaisquer dúvidas com uma 
goleada por 6-1.

O cetro e o corresponden-
te apuramento para o regional 
mais não foram do que a 
confirmação do cenário que 
era apontado pela maioria no 
início da temporada, ou seja, o 
Fayal Sport superiorizar-se à 

concorrência. Até para o trei-
nador o título não constituiu 
surpresa de maior.

“As vitórias no campe-
onato e no apuramento do 
representante da Associação 
de Futebol da Horta foram o 
confirmar das expectativas ini-
ciais. Fomos ao longo da época 
a equipa mais forte e a melhor 
organizada. A conquista é o 
fruto de um trabalho que vem 
sendo desenvolvido desde os 
infantis”, disse.

Sandro Silva quer agora 
que a sua equipa desfrute da 

experiência que é disputar 
o regional. O Fayal Sport vai 
encarar os quatro jogos da 
competição sem pressão mas 
com ambição de manter o 
título de campeão dos Açores 
no Faial, depois de o Salão ter 
surpreendido pela positiva na 
temporada transata.

“Vamos para o regional sem 
pressão com o primeiro intuito 
de colocar em prática o nosso 
futebol. estou convicto de que 
se nos aplicarmos ao máximo e 
se jogarmos ao nosso melhor 
nível poderemos discutir a 

vitória em todos os desafios. 
Porém, convém realçar que o 
maior favoritismo recai sobre 
o Desportivo de São Roque, 
uma equipa que conheço e que 
aparenta estar mais forte do 
que há dois anos, quando foi 
campeã de iniciados. A base é 
a mesma mas está reforçada”, 
analisou.

Na ilha do Faial já nasceram 
grandes figuras do futebol, mas 
nos tempos mais recentes as 
dificuldades acentuaram-se 
sobremaneira com uma cres-
cente diminuição do número 

de praticantes. A presença do 
Fayal Sport no regional poderá 
servir de motivação para ou-
tros jovens, mas Sandro Silva 
reconhece que outras moda-
lidades têm mais força.

“O andebol tira muitos 
atletas ao futebol e nesta altura 
não auguro um futuro muito 
risonho para o futebol. Os 
clubes estão organizados, as 
vitórias são sempre momentos 
importantes mas é o andebol 
que continua a cativar maior 
número de jovens”, reconhe-
ceu. AM/DI/RTP  di 
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TAÇA DE PORTUGAL 

Sorteio dos quartos a 14 de janeiro 
A segunda eliminatória da 

Taça de Portugal de Voleibol, 
escalão de seniores mascu-
linos, forneceu os seguintes 
resultados: 

Castêlo da Maia 0 – guima-
rães 3, esmoriz 1 – Sporting 
de espinho 3, ginásio Vilacon-
dense 3 – Viana 0, Académica 
S. Mamede 3 – CV Oeiras 1 

e CF Aliança 3 – Nacional 
de ginástica 1. O Caldas 
– Benfica foi adiado para 19 
de dezembro. 

Nos quartos-de-final jun-
tam-se aos apurados desta 
ronda os representantes dos 
Açores (Fonte do Bastardo) 
e da Madeira. O sorteio é a 
14 de janeiro.

andEBOL 
Resultados da 15.ª jornada 

do Nacional 1 de Andebol: 
FC Porto 37 – São Bernar-
do 24, Colégio 7 Fontes 31 
– Madeira SAD 35, Benfica 
26 – ABC 29, Águas Santas 29 
– São Mamede 22, Belenenses 
38 – Xico 28 e Sp. Horta 19 
– Sporting 27.

Classificação: 1.º FC Porto 
41 pontos/15 jogos, 2.º ABC 
39/15, 3.º Sporting 36/15, 4.º 
Benfica 35/15, 5.º Madeira 
SAD 35/15, 6.º Águas Santas 
35/15, 7.º Sp. Horta 32/15, 8.º 
Belenenses 29/15, 9.º São Ma-
mede 22/15, 10.º Xico 21/15, 
11.º Colégio 7 Fontes 19/15, 
12.º São Bernardo 16/15.  di 
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MODALIDADES

> Na próxima jornada há dérbi no Flávio Sá Leite, entre o ABC e o MB/Colégio Sete Fontes.

ANDEBOLCONJUNTO BRACARENSE VENCEU NO PAVILHÃO DA LUZ

> rui miguel graça

Uma vitória de grande nível no
Pavilhão da Luz serviu para ci-
mentar o segundo posto no
campeonato e manter a corrida
pelo primeiro lugar no campeo-
nato nacional de andebol.

O conjunto bracarense esteve
em grande nível, acabando por
vingar a derrota sofrida na pri-
meira volta, num jogo que ficou
atravessado na garganta dos
minhotos.

Luís Bogas esteve em grande
plano ao obter seis golos, mas
também a cantera dos academis-
tas brilhou. José Rolo, Fábio An-
tunes estiveram em evidência no
ataque.

O ABC continua a dois pontos
do comandante Futebol Clube
do Porto e deixou agora o Benfi-
ca a quatro pontos de distância.

Nos outros desafios destaque
para a vitória do líder Futebol

Clube do Porto, bem como do
Madeira SAD na casa do Maria
Balaio/Colégio Sete Fontes. O
desafio foi disputado no pavi-
lhão do Xico Andebol e o em-
blema minhoto acabou por per-
der nos detalhes, num jogo com
uma das formações mais fortes
do campeonato nacional de an-
debol.

Já o Xico Andebol esteve em
grande plano na primeira parte
do desafio diante do Belenenses.
Aliás a formação minhota saíu
mesmo em vantagem por três
golos ao intervalo, mas na se-
gunda etapa acabou por ser uma
verdadeira sombra daquilo que
tinha sido. Obteve apenas nove
golos e acabou por sair derrota-
do. Na próxima jornada, há um
dérbi na capital do Minho, com
o ABC a receber o MB/Colégio
Sete Fontes, equipa que na
primeira volta vendeu bem cara
a derrota.

ABC de alta intensidade
A derrota na primeira volta, bem como a exibição do guardião do Benfica, tinha ficado presa na garganta. ABC vin-
ga-se desse desaire, cimenta segundo lugar e mantém corrida pelo trono nacional.

SL BENFICA 261 
João Ferreirinho, Ricardo Candeias,
Pedro Peneda, David Tavares (6), João
Lopes, Georgy Zaikin (1), Cláudio
Pedroso (3), Nuno Roque (3), Pedro
Graça, João Pinto, Carlos Carneiro (7),
António Areia, José Costa (6) e Milan
Vucicevic.
Tr. José António Silva

ABC DE BRAGA 29

Humberto Gomes, Bruno Dias, José
Rolo (4), Fábio Antunes (5), João
Rodrigues, Tiago Pereira (3), Sérgio
Caniço, Miguel Sarmento, Rui Lourenço
(3), Jaime Barreiros, Carlos Matos (3),
José Ricardo Costa (3), Álvaro
Rodrigues (2) e Luís Bogas (6)
Tr. Jorge Rito

ÁÁrrbbii tt rrooss::   D. Martins e R. Martins
IInntteerrvvaalloo: 10-15

BELENENSES 381 
José Lopes, Hugo Canela, Rui Barreto
(6), Tiago Miranda (2), Belone Moreira
(5), André Vilhena, Pedro Matias, Edgar
Landim (2), Ruben Pacheco, Henrique
Melo (2), João Antunes (6), Tiago
Fonseca (2), Francisco Bacalhau (/2) e
Elledy Semedo (9).
Tr. Luís Monteiro

XICO ANDEBOL 28

Ivo Silva, César Gonçalves (6), Pedro
Barbosa (1), Marino Machado (3), Tiago
Silva (3), Paulo Sampaio, Isac Pinto,
Sérgio Ribeiro, João Baptista, Ricardo
Castro, José Sampaio (9), Tiago Heber
(5), Pedro Correia (1) e Daniel Costa.
Tr. Nuno Santos.

ÁÁrrbbii tt rrooss::   N. Francisco e F. Perregil
IInntteerrvvaalloo: 16-19

MB/C 7 FONTES 311 
Rui Pereira, Francisco Fernandes, José
Teixeira, André Caldas (9), Pedro Pereira,
João Gonçalves (2), Domingos Teixeira
(4), Jorge Pinto (1), Filipe Magalhães
(1), Alberto Basto (5), Bruno Borges,
Gonçalo Gonçalves, José Queirós (7) e
José Fernandes (2)
Tr. Vítor Bastos

MADEIRA SAD 35

Telmo Ferreira, Gustavo Castro (6),
Leandro Nunes (4), Albano Lopes (3),
Mário Costa, João Mendes (2), Daniel
Santos (9), Luís Carvalho, José
Azevedo, Nuno Silva (2), Luís Marques
(1), João Ferraz (3), José Coelho (3) e
Mauro Aveiro (2)
Tr. Paulo Fidalgo

ÁÁrrbbii tt rrooss::   J. Fernandes e C. Branco
IInntteerrvvaalloo: 11-17
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Correio
AABBCC  vveennccee  BBeennff iiccaa  ((2299--2266))

ee  rreeffoorrççoouu  sseegguunnddoo  lluuggaarr   nnaa  
LLiiggaa  ddee  AAnnddeebbooll ..   LLuuííss  BBooggaass,,

aauuttoorr   ddee  sseeiiss  ggoollooss,,   ffooii  
oo  hhoommeemm  ddoo  jjooggoo..   >> 20
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> joana russo belo

É o reconhecimento do duplo
sucesso: académico e desporti-
vo. Cinquenta alunos da Univer-
sidade do Minho foram distin-
guidos com os Prémios de Méri-
to Desportivo, pela consagração
em termos de formação acadé-
mica e conquista desportiva em
modalidades como andebol,
badminton, esgrima, futsal, ka-
raté, taekwondo, ténis de mesa,
voleibol e canoagem. 

Lembrando o acto “nobre” de
reconhecimento do mérito des-
portivo dos alunos - campeões
nacionais e europeus - o reitor,
António Cunha, realçou a aposta
no desporto “como uma vertente
da formação do indivíduo e da
construção de homens e mulhe-
res”, à qual se deve aliar a cria-
ção e difusão do conhecimento. 

A cerimónia de entrega dos
prémios e certificados contou
com a presença do ex-atleta in-

ternacional de futebol, Vítor
Baía, e serviu igualmente para a
apresentação pública dos Cam-
peonatos Mundiais Universitá-
rios de Xadrez e Futsal, que vão
decorrer, em 2012, em Guima-
rães e Braga, respectivamente.

“Com esta atribuição, a UM e
Associação Académica reforçam
a excelente imagem que têm
construído através da organiza-

ção de cinco eventos interna-
cionais no passado. Pretende-
mos com estes eventos, contri-
buir para o fomento e desen-
volvimento da prática desporti-
va”, frisou o presidente da
AAUM. 

Luís Rodrigues considera que
o mundiais universitários devem
ser encarados “como uma opor-
tunidade para acrescentar valor e
consolidar o posicionamento da
região do Minho, como exemplo
de boas práticas”. 

Os eventos - que terão lugar
em Agosto de 2012 (futsal, em
Braga) e Setembro (xadrez, em
Guimarães), vão contar com 40
países e 700 participantes. A or-
ganização vai tentar bater dois
recordes mundiais do ‘Guin-
ness’ em áreas temáticas.

Honra ao mérito desportivo 
A Universidade do Minho distinguiu cinquenta alunos com os Prémios de Mérito Desportivo, consagrando o suces-
so académico e desportivo do ano lectivo 2009/10. Cerimónia serviu, igualmente, para apresentação dos Cam-
peonatos Mundiais Universitários de Xadrez (Guimarães) e Futsal (Braga), que terão lugar em 2012. 

NUNO GONÇALVES

Filipe Duarte, atleta de alto rendimento de canoagem e finalista de engenharia electrónica industrial, recebeu o prémio das mãos de Vítor Baía

ATLETAS REPRESENTAM 
NOVE MODALIDADES
Os cinquenta alunos distinguidos com o Prémio de
Mérito Desportivo representam nove modalidades.
Na cerimónia, foram consagrados os seguintes
alunos: ccaannooaaggeemm: Filipe Duarte, Samuel Duarte,
Pedro Moura, Marta Duarte, Sandra Fernandes e
Ana Oliveira; vvoollee iibbooll: Maria Rodrigues, Ana Sil-
va, Bruna Rodrigues, Sara Barata, Tatiana Soares e
Vânia Lages; ttéénniiss  ddee  mmeessaa: Johnny Sousa;
bbaaddmmiinnttoonn: João Graça; ffuu ttssaa ll: Eduardo Rodri-
gues, João Magalhães, Joaquim Alves, Sérgio Gon-
çalves e Wilson Santos; aannddeebbooll: Filipe Maga-
lhães, João Ferreira, José Teixeira, António Silva e
Pedro Pereira; ttaaeekkwwoonnddoo: Eduardo Rodrigues,
Joaé Fernandes, Rui Bragança e Pedro Póvoa.

UMINHO

> Guimarães e Braga vão receber os campeonatos mundiais universitários de xadrez e futsal, em 2012.

PRÉMIOSCINQUENTA ALUNOS DA UNIVERSIDADE DO MINHO DISTINGUIDOS

Guimarães
e Braga vão rece-

ber os campeonatos
mundiais universitários

de xadrez e futsal, 
em Agosto e Setem-

bro de 2012.

Reforçados protocolos com
ABC e Vitória de Guimarães
A cerimónia serviu, ainda, para a assinatura de
protocolos de cooperação desportiva com o ABC de
Braga e Vitória de Guimarães. Segundo o reitor,
António Cunha, o objectivo da Universidade do Minho
passa por “alargar a rede de interacções”, integrando
esforços com “parceiros de excelência”.
“A perspectiva do ABC como clube formador é o de
dar sequência à importância do desporto na formação
dos jovens, mas também da cultura. O expoente
máximo dessa ligação é a universidade do Minho.
Tem sido uma ligação e intercâmbio de grande
sucesso”, frisou Luís Teles, presidente do ABC.
Do lado do Vitória, o vice-presidente Júlio Mendes,
lembrou “a parceria estratégica” com a UMinho e
lançou o repto “no sentido de alargarmos esta
interacção a outros aspectos na área das modalidades
amadoras ou mesmo com modalidades profissionais”. 

NUNO GONÇALVESPágina 11
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> joana russo belo

A opinião é unânime: não é fácil
conciliar o desporto aos estudos.
Mas investir na formação é o
caminho de futuro para os jo-
vens atletas. A ideia foi partilha-
da por Vítor Baía (ex-atleta in-
ternacional de futebol, licencia-
do em gestão do desporto), Filo-
mena Costa (atleta de atletismo
e licenciada em enfermagem) e
Filipe Duarte (atleta de canoa-
gem e finalista de engenharia
electrónica industrial), num de-
bate que abriu a cerimónia de
entrega de Prémios de Mérito
Desportivo, na Universidade do
Minho.

“Hoje em dia, há a preocu-
pação de proporcionar aos jo-
vens atletas que estudem e pra-
tiquem desporto com cem por
cento de aproveitamento. A
preocupação é formar homens e
não atletas, o que não acontecia
na nossa altura”, referiu Vitória

Baía, lembrando que não con-
seguiu conciliar as duas car-
reiras. “Como atleta de grande
nível, dediquei-me a cem por
cento e apostei na minha car-

reira, não tinha disponibilidade
física e mental para estudar. Mas
quando terminei o futebol, não
tive qualquer problema e come-
cei de novo a estudar. Abriu-se

outro ciclo vinte anos depois”,
sublinhou.

Já Filomena Costa é peremp-
tória: “é preciso muito sacrifício
para conciliar. Não foi muito fá-

cil, tive de abdicar de muitas
coisas. Foi muito difícil no pri-
meiro ano pensar que não ia ter
resultados num lado nem no out-
ro. Pensamos que não estamos a
ser bons em nenhum lado”. No
entanto, a atleta aponta como
caminho um investimento em
termos académicos.

“Investir na formação, porque
é muito importante em termos
de cultura e de comunicação. E,
em termos profissionais, não
temos o nosso futuro compro-
metido. Terminamos o curso e
temos uma área que nos abre
portas para continuar”.

O campeão de canoagem Filipe
Duarte diz ser necessário “gran-
de força de vontade” e “esforço”
para ter sucesso em termos aca-
démicos e no desporto. E reco-
menda. “A par da prática des-
portiva de alta competição é
importante nunca descorar a ver-
tente académica que será o em-
prego de futuro”.

Investir na formação para o futuro
Debate sobre ‘alto rendimento, nos estudos e no desporto’ iniciou cerimónia de entrega de Prémios de Mérito Des-
portivo. Conciliar as duas vertentes “não é fácil”, mas investir na formação académica abre as portas do futuro. 

NUNO GONÇALVES

Vítor Baía, Filipe Duarte e Filomena Costa falaram sobre a conciliação entre desporto e a formação académica

UMINHO

> Vítor Baía deixou o testemunho e lembrou que concluiu a licenciatura após terminar a carreira.

PRÉMIOSDEBATE COM VÍTOR BAÍA, FILOMENA COSTA E FILIPE DUARTE
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UNIVERSITÁRIOS>>22 E 23

Alunos distinguidos 
com prémio de mérito 
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António  � Valdemar
Avelino �     Lima 

“Alto rendimento nos es-
tudos e no desporto” foi o 
tema do debate promovido 
pela Universidade do Minho e 
que antecedeu a entrega dos 
Prémios de Mérito Desporti-
vo e certificados aos 50 alu-
nos e atletas que se sagraram 
campeões nacionais universi-
tários, que alcançaram meda-
lhas no Europeu ou Mundiais 
e que, em simultâneo, obtive-
ram sucesso académico. O de-
bate, que contou com a par-
ticipação do ex-internacional 
português Vítor Baia, os atle-
tas Filipe Duarte (canoagem), 
Filomena Costa (atletismo) e 
do reitor da Universidade do 
Minho, António Cunha, foi mo-
derado por Jorge Ribeiro, jor-
nalista e membro do Comité 
Executivo da Associação In-

Cerimónia contou com a presença do ex-internacional português Vítor Baía

Alunos da UM premiados 
pelo mérito desportivo e académico

Durante a cerimónia, a Uni-
versidade do Minho celebrou 
ainda protocolos com o Aca-
démico de Braga, Vitória de 
Guimarães e Comité Olímpi-
co de Portugal, que visam es-
treitar a relação de coopera-
ção no fomento e desenvolvi-
mento da prática desportiva e 
na cedência de espaços para 
a prática das diversas moda-
lidades como ressalvou, Antó-
nio Cunha, reitor da Universi-
dade do Minho. «A activida-
de desportiva na Universida-
de é muito grande e não po-
demos ter instalações e criar 
espaços de treino para todas 
essas modalidades. No caso do 
Vitória de Guimarães e ABC, 
que são clubes muito reco-
nhecidos em algumas dessas 
modalidades, tentamos be-
neficiar desses espaços. Com 
isso também pretendemos dar 
uma melhor formação aos nos-
sos estudantes», vincou o rei-
tor da UM.

Em 2012

UM recebe Mundiais 
de Xadrez e Futsal 

Os responsáveis da UM aproveitaram ainda para apresentar 

publicamente os Campeonatos Mundiais Universitários de Xadrez 

e de Futsal, em 2012. Dois eventos integrados no programa 

oficial das Câmaras de Guimarães e Braga, que serão capitais 

Europeias da Cultura e Juventude em 2012, respectivamente. 

O Mundial de Futsal vai decorrer em Braga, durante o mês de 

Agosto, e o Mundial de Xadrez na cidade de Guimarães, em 

Setembro. Ambos os eventos vão contar com a participação de 

aproximadamente 40 países e cerca de 550 atletas. 

Vítor Baía entregou prémio a Filipe Duarte (Canoagem)

Reitor da UM congratulou-se com protocolos assinados durante a cerimónia

Alguns dos atletas premiados e convidados

Protocolos com ABC, V. Guimarães e COP 

«Queremos dar melhor formação 
aos nossos estudantes»

Também o presidente do 
ABC, Luís Teles, se mostrou 
satisfeito por continuar a tra-
balhar com uma «grande ins-
tituição» como a Universida-
de do Minho. «Formalizámos 
um protocolo que na práti-
ca tem sido uma constante 
ao longo dos anos. A pers-
pectiva do ABC, como clu-
be formador, é de dar se-

quência à importância, não 
só do desporto, na forma-
ção dos jovens, mas tam-
bém da cultura. E o ex-
poente máximo dessa liga-
ção é a Universidade do Mi-
nho», sustentou.

Já o vice-presidente do Vi-
tória de Guimarães, Júlio Men-
des, lançou um repto ao reitor 
da instituição minhota: «en-

tendo que podemos ir mais 
longe e podemos abranger 
outros aspectos que sejam 
de interesse das partes, se-
jam eles nas áreas amado-
ras ou nas profissionais. Es-
tou convencido que ele [An-
tónio Cunha] vai acolher este 
desafio para termos uma con-
versa mais detalhada sobre o 
projecto», disse. 

ternacional de Imprensa Des-
portiva. O antigo director de 
relações externas do FC Por-
to, que terminou recentemen-

te o curso de Gestão do Des-
porto no Instituto Superior da 
Maia, reconheceu que não fá-
cil para um atleta de alta com-

petição ter sucesso nos estu-
dos. «Quando estamos na for-
mação é completamente dife-
rente, mas quando apostamos 

a sério numa carreira é mui-
to difícil ter sucesso nos estu-
dos e no desporto», revelou o 
ex-guarda-redes do FC Porto 
que, no entanto, incentivou 
os jovens a «nunca abandona-
rem» os estudos. Já Filomena 
Costa, mostrou-se algo preo-
cupada com o facto de cada 
vez mais jovens dedicarem-
-se precocemente a uma car-
reira desportiva em detrimen-
to dos estudos. Os três orado-
res foram unânimes ao afirma-
rem que «não existe sucesso 
sem sacrifícios pessoais». Por 
exemplo, Vítor Baía confiden-
ciou que, enquanto jogador, 
apenas saía à noite uma vez 
por ano, perante uma plateia 
de convidados como o vice-
-presidente do V. Guimarães, 
Júlio Mendes, o presidente 
do ABC, Luís Teles, Angélica 
Santos e Paulo Bernardo, do 
COP, bem como o administra-
dor dos SASUM, Carlos Silva, 
o presidente da AAUM, Luís 
Rodrigues, o presidente da 
FADU, Bruno Barracosa, o ve-
reador da Câmara de Guima-
rães, Amadeu Portilha, e a ve-
readora da Câmara de Braga, 

Palmira Maciel. O presidente 
da Associação de Xadrez do 
distrito de Braga, Fernando 
Costa, entre outros, também 
marcou presença.

50 alunos 
premiados 

Após a conversa, decorreu 
a entrega dos prémios de Mé-
rito Desportivo aos alunos, 
os quais para além do certi-
ficado receberam um cheque 
que varia entre o valor inte-
gral da propina – para os es-
tudantes que conquistaram 
medalhas de Ouro em Com-
petições Internacionais Uni-
versitárias no ano lectivo de 
2009/2010, e 12,5% do valor 
integral da propina, caso dos 
estudantes que se sagraram 
campeões nacionais universi-
tários em modalidades colec-
tivas ou provas por estafetas. 
Os prémios foram distribuídos 
pelas modalidades de Ande-
bol, Badminton, Esgrima, Fut-
sal, Karaté, Taekwondo, Ténis 
de Mesa, Voleibol e Canoa-
gem, sendo que os cursos 
mais representativos foram 
os cursos de Medicina e En-
genharia Civil. 
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ABC venceu na Luz e reforçou 2.º lugar
a O ABC reforçou o segundo lugar 
no campeonato de andebol, fruto de 
uma importante vitória alcançada no 
Pavilhão n.º 2 da Luz sobre o Benfi ca. 
A equipa de Braga ganhou por 26-29 
e manteve a diferença de dois pontos 
para o líder FC Porto, que não teve 
problemas para ultrapassar o São 
Bernardo (37-24) no Dragão Caixa. O 
Benfi ca está agora a quatro pontos 
do ABC e a seis do FC Porto.

Para o Benfi ca, esta foi a quinta 
derrota nas 15 jornadas disputadas, 
a terceira seguida em casa, pois 
também foi derrotado na Luz pelo 

Sporting e pelo Sporting da Horta. A 
forma como o ABC travou a primeira 
linha benfi quista foi determinante 
para o resultado: 18 dos 26 remates 
falhados pelos locais partiram da-
quela zona.  

Bem maior foi a efi cácia do ABC, 
que distribuiu por toda a equipa a 
responsabilidade de tentar bater João 
Ferreirinho e Ricardo Candeias. Sete 
jogadores visitantes marcaram pelo 
menos três golos, com destaque para 
os seis do lateral-esquerdo Luís Bogas 
e para os quatro, sem falhas de rema-
te, do ponta-direita Rui Lourenço. A 

formação bracarense falhou 12 rema-
tes em todo o jogo.

No Benfi ca, que ainda foi apanhado 
na classifi cação pelo Madeira SAD e 
pelo Águas Santas, destacou-se o pi-
vot José Costa, com seis golos, tantos 
quantos obtiveram o ponta-direita 
David Tavares e o central Carlos Car-
neiro, que fez uma segunda metade 
bem melhor do que a primeira. O rus-
so Georgy Zaikin, por outro lado, não 
fez mais do que um golo. 

No Porto, Dario Andrade foi, com 
sete golos, o portista mais concretiza-
dor frente ao São Bernardo. M.A.

Andebol
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 J V E D M-S P
FC Porto 15 13 0 2 511-381 41
ABC 15 12 0 3 416-381 39
Benfica 15 10 0 5 490-419 35
Madeira SAD 15 10 0 5 411-382 35
Águas Santas 15 10 0 5 421-381 35
Sporting 14 9 1 4 382-329 33
Sp. Horta 14 8 1 5 383-381 31
Belenenses 15 6 2 7 425-414 29
Acad. São Mamede 15 3 1 11 343-424 22
Xico Andebol 15 3 0 12 385-470 21
Colégio 7 Fontes 15 2 0 13 362-486 19
São Bernardo 15 0 1 14 369-450 16
Próxima jornada
Sporting-Águas Santas, Madeira SAD-Sp. Horta, 
ABC-Colégio 7 Fontes, São Bernardo-Belenenses, 
Acad. São Mamede-FC Porto e Xico Andebol-Benfica.

Andebol
Jornada 15
Águas Santas-Acad. São Mamede 29-22
FC Porto-São Bernardo 37-24
Benfica-ABC 26-29
Colégio 7 Fontes-Madeira SAD 31-35
Belenenses-Xico Andebol 38-28
Sp. Horta-Sporting *
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Andebol: sorteio da Supertaça 2011 no Portimão Arena
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11/12/2010

Meio: Algarve Press Online

URL: http://www.algarvepress.net/conteudo.php?menu=-
1&cat=Desporto&scat=Indoor&id=9976

 

- 11.12.10

 

 A Câmara Municipal de Portimão e a Federação de Andebol de Portugal organizam o sorteio da

Supertaça Portimão Arena, inciaitiva que se vai realizar no próximo dia 14 de Dezembro, pelas 16

horas, no Auditório do Portimão Arena. A cerimónia vai contar com a presença de um representante

da Câmara Municipal de Portimão, do presidente da Federação de Andebol de Portugal, Henrique

Torrinha, e dos representantes dos seis clubes que vão disputar a competição. Recorde-se que a

Supertaça Portimão Arena decorre entre 19 a 22 de Janeiro de 2011, com a participação do AA Águas

Santas, ABC Braga Andebol Sad, AM Madeira And. Sad, FC Porto, SL Benfica e Sporting CP.

 

 - e-mail
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ANDEBOL I DIVISÃO NACIONALJOSÉ RICARDO COSTA CONFIANTE PARA O JOGO COM BENFICA

> paulo machado

O prato forte da 15.ª jornada do
campeonato nacional de andebol
coloca o ABC frente ao Benfica.
O objectivo da equipa bracaren-
se passa por triunfar e cimentar
o segundo lugar, alargando a
vantagem sobre um concorrente
directo. Depois do jogo para a
Taça de Portugal, a meio da se-
mana, a formação liderada por
Jorge Rito enfrenta um novo de-
safio. “Não há tempo para des-

cansar e pensamos já no próxi-
mo jogo. O nosso plantel está
curto devido a algumas lesões,
mas temos argumentos sufi-
cientes para discutir a vitória”,
salientou José Ricardo Costa ao
‘Correio do Minho’.

O ABC é segundo classificado
(36 pontos) e mede forças com o
Benfica (34 pontos), terceiro
classificado do campeonato. Cu-
riosamente os ‘encarnados’ rou-
baram pontos na primeira volta
do campeonato ao vencer em

Braga (25-27). Mas “cada jogo
tem a sua história”, aponta José
Ricardo Costa. “Sabemos que
vão estar muito moralizados e
contam com o apoio dos seus
adeptos. O Benfica é uma equipa
com valores individuais muito

fortes e nunca sabemos o que es-
perar. Temos de fazer o nosso jo-
go e contrariar esse favoritis-
mo”, referiu o pivot do ABC. 

As individualidades do Benfica
são, de resto, as armas principais
da equipa da Luz. Fábio Vidra-

go, em declarações ao site do
ABC, também fez referência.
“Queremos jogar colectivamen-
te, em equipa, com união, para
travar a maior qualidade indivi-
dual de cada jogador do Benfi-
ca”, referiu o atleta.

“Vamos
discutir
a vitória”
O ABC defronta hoje o Benfica em jogo da
15.ª jornada do campeonato nacional da 
I divisão. José Ricardo Costa adverte para
as dificuldades mas confia na vitória.

ARQUIVO

José Ricardo Costa acredita que o ABC está em condições de discutir a vitória em casa do Benfica
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ABC confiante para 
recepção ao Benfica 
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> p. m.

A equipa do MB/Colégio Sete
Fontes procura a terceira vitória
no campeonato, reconhecendo
as dificuldades acrescidas para o
duelo desta tarde com o Madeira
SAD. 

A formação bracarense está
apostada em recuperar do de-
saire da Taça de Portugal e por
isso centra as atenções em ex-
clusivo para o campeonato. 

Desta feita recorre ao Pavi-
lhão do Xico Andebol para o
duelo com a turma madeirense.
O jogo está agendado para as 16
horas e será arbitrado por Alber-
to Alves e Jorge Fernandes (Bra-
ga). 

O MB/Colégio Sete Fontes é o
penúltimo classificado da prova,
com 18 pontos, e defronta o Ma-

deira SAD, actual quinto classi-
ficado (32 pontos).

Nota de destaque ainda nesta
jornada para a deslocação do Xi-
co Andebol ao Pavilhão Acácio
Rosa para o jogo com o Bele-
nenses (18.30 h).

A lista completa dos jogos de
andebol para hoje é a seguinte.
MB/C. Sete Fontes-Madeira

(16 horas)
Benfica - ABC 
(17.45 h)
Águas Santas - S. Mamede 
(18 horas)
Belenenses - Xico Andebol
(18.30 h)
Sporting da Hora - Sporting
(21 horas)
O jogo entre Benfica e ABC

terá honras de transmissão na
RTP2 e também pela Benfica
TV.

ANDEBOL

MB/Colégio 7 Fontes joga
em Guimarães com Madeira SAD

ARQUIVO

Equipa-técnica do MB/Colégio Sete Fontes
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Luís Filipe  � Silva

O ABC joga hoje mais um 
“clássico” do andebol portu-
guês, frente ao Benfica, no 
Pavilhão da Luz n.º 2 (17h45, 
com transmissão em directo na 
RTP 2), em jogo a contar para 
a 15.ª jornada do Campeona-
to Nacional de Andebol 1, en-
tre o segundo e terceiro clas-
sificados da prova.

Em declarações prestadas ao 
site oficial do ABC, o ponta-es-
querda Fábio Antunes dá a re-
ceita para os academistas serem 
bem sucedidos nesta partida.

Segundo o jovem andebo-
lista do ABC, será necessária 
a união de todo o grupo para 
travar o maior leque de indivi-
dualidades dos lisboetas.

«Queremos jogar colectiva-
mente, em equipa, com união, 
para travar a maior qualidade 
individual de cada jogador do 
Benfica», começou por referir.

O ABC vai procurar a desforra 
do jogo da primeira volta, em 
que o Benfica saiu do Pavilhão 
Flávio Sá Leite com os três pon-
tos na algibeira. «Todos os jo-
gos são difíceis, este talvez seja 
mais, e a classificação compro-
va isso mesmo, mas esperamos 

ganhar», destacou
Este é um jogo talhado para 

as características de Fábio An-
tunes, onde a velocidade do 
ponta-esquerda poderá ser 
aproveitada em situações de 
contra-ataque. Depois de uma 
exibição muito positiva frente 
ao Marítimo na passada quar-
ta-feira, a contar para a Taça 
de Portugal, o jogador espe-
ra exibir-se hoje em bom ní-
vel. «É a minha arma mais for-
te mas também é o resultado 
do meu trabalho e das minhas 
qualidades individuais», lem-
brou o jogador.

Relativamente à temporada 
que está a viver, Fábio Antu-

nes esperava um pouco mais.  
« Posso dizer que está um boca-
do abaixo das minhas expecta-
tivas e podia estar a correr me-

lhor, mas tenho que continuar 
a trabalhar e a evoluir e a cres-
cer em termos de eficácia», su-
blinhou o esquerdino.

Jogos para hoje

Xico Andebol em Belém 
O Xico Andebol joga hoje em Belém ante o Belenenses, no 

Pavilhão Acácio Rosa Freire, ao passo que o MB/Colégio Sete 

Fontes recebe o Madeira (16h00), em Guimarães, no pavilhão 

do Xico Andebol.

Os jogos para hoje são:

FC Porto- S.Bernardo.............................................  (15h00) 

MB/Colégio 7 Fontes-Madeira SAD ....................  (16h00)

SL Benfica-ABC .......................................................  (17h45, RTP 2)

Águas Santas-São Mamede .................................  (18h00)

Belenenses-Xico Andebol .....................................  (18h30)

Sporting Horta-Sporting ......................................  (21h00)

Fábio Antunes antevê a ida do ABC ao pavilhão da Luz

«Jogar com união para travar 
individualidades do Benfica»

Fábio Antunes quer repetir na Luz a exibição feita ante o Marítimo

ARQUIVO DM
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AGENDA DIÁRIA
MODALIDADES

FUTEBOL
• 1.ª Div. Juniores:NACIONAL-Real SC,
16h00,Choupana.Benfica-MARÍTIMO,
15h00,Seixal.
• 3.ª Jornada do Campeonato "Coral"
daMadeira:Choupana-S. da Serra,
18h30,Choupana.União-P.Cruz, 16h00,
Vale Paraíso.B.Argentina-PortoMoniz,
16h00,C.ª Lobos.
•Veteranos: Pontassolense-Barreirense,
18:30,Canhas.Santacuzense-União,
18:00, Eiras.
•TreinoMarítimo,10:00,S.António.
•Treino Nacional, 10:30,Choupana.
ANDEBOL
• 1ª Div.M.:Colégio 7 Fontes-MADEIRA
SAD,18:00.1ª Div. F.:Académica-MA-
DEIRA SAD,18:00.PassosManuel-
SPORTS DAMADEIRA,18:00.2ª Div.M.:
Sismaria-MARÍTIMO,17:00.
BASQUETEBOL
• LigaMasc.: CAB-Barreirense, 15:30,
Pav.CAB. Liga Fem.:S.André-CAB,
15:00,Barreiro. 1.ª Divisão Fem.:Tuba-
rões-MARÍTIMO, 20:15,Quarteira.
VOLEIBOL
• Gira-Vólei 9h30/12h15, com a pre-
sença deMIGUELMAIA, "Levada".
• DivisãoA1Masc.:MARÍTIMO-Sp. Espi-
nho, 17:00,Pav.Marítimo.MACHICO-Es-
moriz, 18:00,Machico.
FUTSAL
• 3.ª Divisão/Série D:Sapalense-NACIO-
NAL, 17h30,VR SantoAntónio.
HÓQUEI EM PATINS
• 2.ª DivisãoMasc.:Mealhada-MARÍ-
TIMO, 17:00.Marco-S ROQUE,18:00.
SLOTS
• 10.ª Prova do Campeonato, 14h00, Es-
talagem“A Quinta”, no S.Serra. Entrega
de troféus de 2010,20h30.
TÉNIS-DE-MESA
• 1.ª Div. F.: GARACHICO-Madalena,
15:00.CÂMARA LOBOS-Toledos, 15:00.
PONTA PARGO-Mirandela, 15:00.S.
JOÃO-Gondomar, 15:00.2.ª Div.M.: 1.º
DEMAIO-Sebastianense, 15h00.Ama-
dora-SPORTING P.SANTO,15h00.Ben-
fica-SÃO JOÃO,15h00.
Serpense-CÂMARA LOBOS,15h00.2.ª
Div. F.: Chaves-ESTREITO,15:00.Miran-
dela B-ACM,15:00.3.ª Div.M.: ES-
TREITO-Torrense, 15h:00.
TÉNIS
•Madeirenses noMasters Nacional
Sub-10, no CAR do Jamor, em Lisboa.
CULTURISMO
• CARLOS REBOLO defende títulomun-
dial de Bodybuilding, naTurquia.
DIVERSOS
• Festa do 1.º deMaio, no P. Ferreiro.
KARATÉ
• 4.ª Jornada doTorneio daMadeira.
NATAÇÃO
•Torneio Regional de Fundo de Infantis
e Juvenis em Piscina Curta, nas Piscinas
Olímpicas do Funchal.
•Madeirenses no Campeonatos de Por-
tugal, na Guarda.
GOLFE
•Torneio de Natal, S. da Serra.
• Campeonato do P.Santo (Pares).
JUDO
•Madeirenses no Nacional de Equipas
Juniores, emTorres Novas.
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Madeira SAD quer voltar às vitórias
Depois das duas derrotas sofridas para o
Campeonato Nacional da I Divisão o Ma-
deira SAD quer já hoje voltar às vitórias,
na visita que vai fazer à casa do Colégio
7 Fontes. Um jogo a contar para a décima
quinta jornada e com início marcado
para as 16h00, no Pavilhão do Francisco
de Holanda.

Estas duas equipas já se defrontaram na
primeira volta, jogo que foi ganho e pelos
insulares por 34-24, pelo que para hoje a
equipa de Paulo Fidalgo é novamente fa-
vorita à vitória não só por possuir um
plantel de qualidade superior ao do ad-
versário, mas também porque lutam por
objectivos diferentes.

Para além do Colégio 7 Fontes - madeira
SAD esta 15.ª jornada tem ainda para
hoje os seguintes jogos: FC Porto Vitalis -
São Bernardo; Benfica - ABC; Belenenses
- Xico Andebol; Águas Santas - Acad.
São Mamede e Sporting Horta - Sporting.

Carlos Jorge
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Andebol: Sorteio da Supertaça Portimão Arena envolve 6 equipas
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11/12/2010

Meio: Observatório do Algarve.com

URL: http://www.observatoriodoalgarve.com/cna/noticias_print.asp?noticia=41173

 

11-12-2010 13:56:00

 

 O sorteio da Supertaça Portimão Arena em andebol realiza-se a 14 de Dezembro pelas 16 horas, no

auditório do pavailhão. Estão envolvidas 6 equipas que irão disputar a competição em Janeiro.

 

 A Supertaça Portimão Arena decorre entre 19 a 22 de Janeiro de 2011, com a participação do AA

Águas Santas, ABC Braga Andebol Sad, AM Madeira And. Sad, FC Porto, SL Benfica e Sporting CP.

 

 O sorteio conta com a presença do presidente da Federação de Andebol de Portugal, Henrique

Torrinha, e dos representantes dos seis clubes que vão disputar a competição e da autarquia local,

que organiza o torneio.
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Andebol

O ABC de Nelas conseguiu
a vitória mais folgada da
última jornada da primeira
volta do campeonato.
Os conimbricenses foram
'cilindrados', tendo
perdido por 14 golos
de diferença  

SILVINO CARDOSO 

O Académico de Viseu con -
se guiu um excelente triunfo no
re duto do Benavente, o líder da
pro va e que até então apenas ti -
nha somado uma derrota. Com
a vitória, os academistas confir-
mam a sua subida de for ma e a
disposição para chegar aos lu -
ga res da fase da discussão da su -
bida. 

Mas o resultado mais surpre -
endente foi, sem sombra de dú -
vida, a vitória concludante e
que arrasou a Académica de
Coim bra, que averbou um de -

saire de 14 golos de diferença.
Os nelenses continuam, assim,
na luta pela presença no 'top-fi -
ve' que dá acesso à 'guerra' pela
promoção à 2.ª Divisão Nacio -
nal. 

Entre tanto, a outra equipa da
região que milita no mesmo es -
calão, o Tondela Andebol
Clube, não jogou pois cabia-lhe
a 'folga' forçada, o que quer di -
zer que não pontuou e ficou
iso lada no último lugar da ta -
be la classificativa 

Na próxima jornada, será o
Académico a folgar, cabendo ao
ABC de Nelas receber o Al bi -
castrense, esperando-se que es ta
equipa não vingue a derrota so -
frida, em casa, na primeira vol -
ta. 

Já o Tondela Andebol Clube
vai ter de deslocar-se ao reduto
do Batalha Andebol Clube, es -
pe rando-se que consiga iniciar
ali a sua recuperação.

3.ª Divisão Nacional - Zona Centro

Académico de Viseu continua a subir 

ABC de Nelas 'cilindra'
Académica de Coimbra

RESULTADOS
11.ª JORNADA

Benavente-Ac. Viseu 25-29 

Pombal-SIR 1º Maio 27-26

20KM Almeirim-Albicastrense 26-23 

Batalha AC-Samora Correia 26-29

ABC de Nelas-Académica 33-19

CLASSIFICAÇÃO

J V E D GM-GS P

ADC Benavente   10   8   0   2  280-265  26

Samora Correia   10   7   0   3  305-293  24

SIR 1º Maio        10   6  1   3   268-230 23

Ac Coimbra         10   6  0   4  256-252  22 

20KM Almeirim   10   5  1   4   279-282  21

ABC de Nelas      10   5  0   5   298-285 20 

Ac. Viseu            10   5  1   4   241-252 19

Batalha AC 10   4   0   6   292-282 18

Pombal 10   3   0   7   263-294 16 

Albicastrense      10   2  1   7   266-292 15

Tondela AC      10  1   2  7  268-289  14

PROXIMA JORNADA

Batalha AC-Tondela AC; 20KM Almei -
rim-Samora Correia; Pombal-Ac Co im -
bra; Benavente-SIR 1º Maio e ABC Ne -
las-Albicastrense
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ANdeBoL

Brincandebol
nos Biscoitos 
a associação de andebol da ilha terceira vai promover 

amanhã, sábado, no pavilhão da escola Básica e integrada dos 
Biscoitos, das 10:00 às 12:00, o denominado iii encontro de 
Mini-andebol – designado Brincandebol.

O Brincandebol constitui uma festa de animação sócio-
desportiva para crianças dos 7/8 aos 10/11 anos de idade e 
está integrado no projeto da direção regional do desporto/
escolinhas do desporto.
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AGENDA DIÁRIA
MODALIDADES

FUTEBOL • Curso de Treinado-
res de Futebol UEFA Basic - II
Nível, época 2010/2011, organi-
zado pela Associação de Futebol
da Madeira (AFM), até dia 31 de
Janeiro. • "Mundial" de Clubes
em Abu Dhabi, nos Emirates Ára-
bes Unidos, com o Inter de Milão,
campeão da Europa, até dia 18. •
Treino do Marítimo, 10h, Santo
António. • Treino do Nacional,
10h30, Choupana. • Centenário
do Nacional: Ciclo Cinema, Sessão
18h - GOLO! , de Danny Cannon.
Sessão 21h, UM DOMINGO QUAL-
QUER, de Oliver Stone.
BASQUETEBOL • Torneio Esco-
lares ABM na Escola B1/PE da La-
deira, escalões Mini-8 e Mini-10.
• O CD "Os Especiais" faz divul-
gação/Promoção de Basquetebol
em Cadeira de Rodas na Escola
dos Louros .
NATAÇÃO • Campeonatos Abso-
lutos de Portugal de Piscina Curta
- Juniores e Seniores, na Guarda,
até domingo.
ANDEBOL • Regional Juvenis
Masc.: Madeira SAD-Marítimo,
20h00, Pav. Salesianos.
VELA • Inscrições para as Rega-
tas “São Silvestre”, a ter lugar no
Funchal, nos dias 18 e 19. O vele-
jador internacional madeirense
João Rodrigues participa num es-
tágio no Brasil, até dia 20.
ATLETISMO • Inscrições para a
I Caminhada de Natal, no Funchal,
no dia 18.
TÉNIS-DE-MESA • Maria Xiao
e a treinadora Yao Li no Campeo-
nato do Mundo de Juniores, em
Bratislava (Eslováquia).
CULTURISMO • O madeirense
Carlos Rebolo defende título mun-
dial de Bodybuilding (Masters), na
cidade de Kemer, Antalua, na Tur-
quia, até segunda-feira.
JUDO • Leandra Freitas (CD Na-
cional) nas nomeações para “Os
Melhores 2010” da revista "Jo-
gada do Mês", até quarta-feira.
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Com o aproximar do final do primeiro período, as actividades organizadas pelo Gabinete
Coordenador do Desporto Escolar também sofrem uma interrupção.
Assim sendo, o regresso dos campeonatos, concentrações e torneios só voltarão a suceder
no próximo mês de Janeiro.
Na ocasião, para a maioria dos casos será o terceiro ‘ponto alto’ de actividades. Isto no que
toca aos alunos do Segundo e Terceiro Ciclos e Ensino Secundário.
Mas a grande novidade anunciada para Janeiro tem a ver com os alunos do Primeiro Ciclo
que terão a sua primeira actividade. No caso com a semana do futebol, a primeira das qua-
tro modalidades colectivas presentes no programa anual. As restantes três são andebol,
basquetebol e voleibol.

Vasco Sousa

Campeonatos e Concentrações
regressam em Janeiro
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Andebol Feminino Internacional
4 Atletas do JAC Alcanena em destaque!

• Portugal é Medalha de Ouro no 6º Campeonato do Mediterrâneo!
Depois da vitória nos Jo-

gos Internacionais da Luso-
fonia em Agosto passado, 
depois do excelente 2º lugar 
no Scandibérico em Outubro, 
à frente de grandes potencias 
mundiais  como a Dinamarca, 
Suécia e Espanha, eis outra 
grande vitória internacional 
desta selecção para o ande-
bol feminino nacional e em 
particular, para as 4 atletas do 
JAC Alcanena (Neuza Valen-
te, Rita Henriques, Vanessa 
Oliveira e Patrícia Rodrigues) 
que, com a Selecção Nacional 
de Juniores B (Sub 17), con-
quistaram a medalha de ouro 
no VI Campeonato do Medi-
terrâneo.

Será também importante 
realçar o reconhecimento in-
ternacional da atleta Neuza 
Valente, que foi eleita a Melhor 
Jogadora do Campeonato!

A Selecção Nacional de 
Juniores B femininas, sob o 
comando de Filomena Santos, 
venceu a final com a Eslovénia 
por 25-21 e conquista o 1º lu-
gar no 6º Campeonato do Me-
diterrâneo, que hoje chegou ao 
fim em Polce, na Croácia.

Sobre a final, com a Eslo-

vénia, a quem Portugal ontem 
já tinha vencido por 26-22, no 
último jogo do main-round, a 
seleccionadora nacional refe-
riu que “apesar de termos co-
meçado mal hoje, estivemos 
algum tempo sem marcar golo 
no início e a guarda-redes ad-
versária foi muito eficaz, esti-
vemos a perder por três mas 
depois recuperámos. Conse-
guimos passar para a frente e, 
a partir daí, conseguimos ter o 
controlo do jogo e ganhar”. 

Naturalmente satisfeita 
com o resultado alcançado 
no Campeonato do Mediter-
râneo, Filomena Santos afir-
ma: “Esta foi, de facto, uma 
excelente participação neste 
Campeonato. Fomos a equipa 
mais regular, não perdemos 
nenhum jogo e fomos regu-
lares o suficiente para chegar 
à final com confiança. Todas 
estão de parabéns, fizeram um 
excelente trabalho”, concluiu. 

Classificação Final

1º - Portugal 
2º - Eslovénia  
3º - Croácia 
4º - Turquia 

5º - Espanha 
6º - Montenegro 
7º - Tunísia 

8º - Itália
9º - Grécia 
10º - Bósnia
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Organismo Autónomo de Andebol

Campeonato Nacional da 2ª divisão (iniciados)

27/11/10 - 16h30  Pavilhão “Artur Gonçalves”

CDTN "O.A.A", 20 – N.A. SAMORA CORREIA, 32

CDTN - Guilherme; André Leandro (1), José Santos; 
Luis Patrão; João Dinis (3); Edu (1); Diogo Duarte; André 
Alves; Josué (4); Telmo; Miguel Monteiro; Miguel Matos; 
Luis Martins (4) e Miguel Malaca (4).

 
Responsável técnico: Prof. Sérgio Galvão.
Dirigente: Paulo Costa.

"ASSIM ESTÁ MELHOR"

Após o apagão da semana passada, a equipa torrejana 
apareceu neste jogo contra o 1º classificado (só com vitó-
rias), completamente desinibida.

Nos primeiros minutos de jogo, praticando uma boa 
circulação de bola e acima de tudo com algumas jogadas 
bem delineadas, os torrejanos conseguiram surpreender o 
adversário.

Pena que não tivessem conseguido manter essa boa pres-
tação inicial.

Para isso, também contribuiu alguma rectificação opera-
da pelo técnico de Samora (que tinha opções para poder alte-
rar).

Embora o resultado seja negativo, fica a certeza de que o 
que se tem escrito sobre o valor da equipa, foi confirmado.

Parece-nos também que para este quase ressurgimento 
do valor destes atletas, muito contribuiu o facto de ter existi-
do alguma transformação no modo como os treinos eram 
geridos.

Campeonato Nacional da 2ª divisão (infantis)

28/11/10 - 11H00 (Pavihão Municipal de Salvaterra)
 
 
C.A. SALVATERRA DE MAGOS, 14

CDTN (TI ANTÓNIO), 20
 
CDTN- Ivan Alves (3); José Santos (5); João Antunes; 

Ricardo Margarido; António (1); João (3); José Silva; Almei-
da (8); Iúri Alves; Diogo Costa; Simão Antunes.

Responsável técnico: Vitor Alhais.
Dirigente: Paulo Costa.
 

"LÁ VÃO FAZENDO PELA VIDA"
 
Nesta sua deslocação a Salvaterra os atletas torrejanos 

encontraram pela frente, uma equipa disposta a alterar o 
rumo dos acontecimentos no que diz respeito à sua classifi-
cação.

Sabendo do seu valor, os torrejanos não se intimidaram 
e jogando ainda contra muitas decisões erradas dos 
árbitros, impuseram  o seu valor acabando por conseguir um 
triunfo sem qualquer contestação.

 
CARTAZ  DESPORTIVO

04/12/10 - 17h00  (Pavilhão de Charneca da Caparica)
Campeonato Nacional da 2.ª Divisão (iniciados)

Quinta Nova - CDTN “O.A.A”
 
05/12/10 - 15h30 (Pavilhão Municipal de Samora Correia)

Campeonato Nacional da 2.ª Divisão (Infantis)
Samora Correia - CDTN “O.A.A” (Ti António)
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No último fim-de-semana estiveram em acção 
todos os escalões do andebol do Alto do Moinho. 
Desde os seniores aos bambis entraram em cam-
po quase 100 atletas apoiados por 12 treinadores 
e cerca de 10 dirigentes. Estes números revelam 
bem a dimensão do andebol desta colectividade 
do Seixal. Muitos outros atletas gostariam de tam-
bém terem jogado mas o número de convocados 
por equipa tem um máximo de 14 jogadores. Por 
isso nem todos puderam ser convocados.

Os seniores, juniores e infantis ganharam 
os respectivos jogos. Os juvenis e os iniciados 
não conseguiram alcançar a vitória e averbaram 

mais uma derrota, cada um.
Os seniores deslocaram-se ao Paço de Arcos. 

O jogo foi inteiramente dominado pela equi-
pa visitante, que acabou por ganhar por 28-25, 
com 16-10 ao intervalo. Na segunda parte as 
coisas não correram tão bem como na primeira 
mas a vitória nunca esteve em causa. Ganhou a 
melhor equipa. No escalão de juniores o Alto do 
Moinho recebeu o Salvaterra de Magos. Apesar 
da forte oposição do adversário o resultado aca-
bou em 39-30 a favor da equipa da casa. 

Nos juvenis o Alto do Moinho recebeu o Be-
navente. Deu a resposta possível a uma equipa 
que se revelou mais forte e que, muito justa-
mente, acabou por ganhar por 28-22.

Os iniciados deslocaram-se a Santiago do 
Cacém para jogar com a equipa local. O re-
sultado final foi de 27-17 para a Juventude do 
Santiago do Cacém.

Nos infantis ainda não foi desta que o Alto 
do Moinho conheceu o amargo sabor da derro-
ta. No primeiro jogo desta segunda fase, recebeu 

o Torrense, uma equipa bem organizada e servi-
da de bons executantes. Mas num forcing final 
o Alto do Moinho acabou por levar de vencida o 
adversário por 24-23. Pela segunda vez esta épo-
ca também os minis e bambis participaram em 
encontros de andebol que acabaram por ser uma 
festa para todos. Os minis deslocaram-se à Esco-
la António Gedeão. Também os bambis se des-
locaram à Torre da Marinha. Ali puderam jogar 
vários jogos com diversas equipas. Os resultados 
são o que, menos interessa. O importante foi o 
divertimento, a alegria e a reinação destes miú-
dos que, estão agarrados ao andebol com laços 
cada vez mais fortes. É assim que se iniciam os 
grandes vencedores. Não só no desporto mas 
também na vida na sua globalidade. E isso é 
o mais importante. A aposta é formar futuros 
adultos conscientes, equilibrados e preparados 
para enfrentar as dificuldades que a vida lhes vai 
colocar, tanto nas vitórias como nas derrotas.

José Torres 

Andebol do Alto do Moinho em acção 
DR 
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Andebol
Encontro de Bambis 
na Torre da Marinha

Realizou-se no sábado, dia 27 de 
Novembro 2010, no Pavilhão da 
Torre da Marinha, um encontro de 
Bambis, com a entusiasta partici-
pação dos pequenos andebolistas 
do Torrense; Centro Cultural Alto 
do Moinho; ESAG; Quinta Nova 
e União e Progresso. A iniciativa 
promovida pela secção da moda-
lidade do IFC Torrense, envolveu 
dezenas de atletas e prolongou-se 
durante toda a manhã. 
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ANDEBOL
NACIONAL 2.ª DIVISÃO - INICIADOS
CD TORRES NOVAS, 20 - SAMORA CORREIA, 32
CDTN: Guilherme, André Leandro (1), José Santos, Luís Patrão, João Dinis
(3), Edu (1), Diogo Duarte, André Alves, Josué (4), Telmo, Miguel Monteiro,
Miguel Matos, Luís Martins (4), Miguel Malaca (4). Treinador: Sérgio Galvão.
Dirigente: Paulo Costa. Pav. ESAG (27/11).

CDTN MELHOROU, APESAR DA DERROTA  
Após o apagão da jornada anterior, a equipa torrejana apa-

receu neste jogo completamente desinibida frente ao líder da
prova que só tem vitórias. Nos primeiros minutos de jogo, o
CDTN praticou uma boa circulação de bola e, acima de tudo,
com algumas jogadas bem delineadas, surpreendendo o adversário.
Os torrejanos não conseguiram manter essa boa prestação inicial,
embora para isso também tenha contribuído alguma rectifi-
cação operada pelo técnico de Samora. O resultado foi negati-
vo, mas fica a certeza de que o que se tem escrito sobre o valor
da equipa se confirma. Para este (quase) ressurgimento do valor
destes atletas muito contribuiu o facto de ter existido alguma
transformação no modo como os treinos eram geridos.
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Carlos Gomes

Mário Rodrigues
texto

fotos

A equipa do Xico Andebol
voltou a mostrar a sua
apetência para os jogos das
competições europeias. Na
verdade, depois de na época
passada ter feito um brilharete
na Challenge Cup, onde atin-
giu sensacionalmente os 1/4
de final (sendo eliminada pela
equipa que acabou por ir à fi-
nal frente ao Sporting), a equi-
pa vimaranense voltou agora a
causar surpresa ao eliminar os
montenegrinos do HC
Lovcen Cetinje nos 1/16 (e
não 1/32, como erradamente
informamos na edição da pas-
sada semana) de final da
Winner�s Cup, comummen-
te conhecida como Taça das
Taças. E, se na época passada o
feito dos jovens comandados
por Nuno Santos foi uma sur-
presa, este ano a surpresa é ain-
da maior se tivermos em li-
nha de conta a muito maior
dificuldade da prova e, prin-
cipalmente, a sangria sofrida
pela equipa no início da pre-
sente época.

É óbvio que o facto de o
Xico ter disputado os 2 jogos
em Guimarães acabou por ser
uma vantagem, não pelo nú-
mero de espectadores presen-
tes nos 2 jogos que, infeliz-
mente, foram poucos, quer no
1º, quer no 2º apronto, mas,
principalmente por não se te-
rem sujeitado a uma viagem
longínqua, com o desgaste
que tais deslocações provo-
cam. Este facto (a realização

Xico segue em frente na Taça das Taças

Alemães do Gummersbach são
os adversários nos 1/8 de final

dos 2 jogos em Guimarães)
acaba por ser um �castigo�
merecido pela equipa do
Montenegro que, iludidos por
informações que os tranqui-
lizavam quanto ao desfecho da
eliminatória (ao que parece da
autoria do treinador do F.C.
Porto Ljubomir Obradovic)
acederam a discutir a elimi-
natória totalmente no nosso
país, convencidos de que iri-
am vencer os 2 jogos por dife-
renças de para aí 10 golos. Ali-
ás, o espírito dos responsáveis
da equipa na noite de 6ª feira,
após o 1º jogo, era esse mes-
mo, confiantes de que, no dia
seguinte, iriam facilmente re-
cuperar dos 2 golos de des-
vantagem e seguir em frente,
conforme tivemos oportuni-
dade de constatar pessoalmen-
te. Felizmente as contas saí-

ram-lhes erradas e, a estas ho-
ras, deverão estar
arrependidíssimos de terem
aceite a proposta que, inteli-
gentemente, os dirigentes do
Xico lhes haviam feito�

Entretanto, o destino do
Xico na Taça das Taças deve
estar traçado. Na verdade o
sorteio dos 1/8 de final, reali-
zado esta 3ª feira, em Viena,
Áustria, destinou para a equi-
pa vimaranense defrontar �só�
o vencedor da prova na época
passada (onde eliminou o
ABC nos 1/8 de final por 30-
26 e 28-27), a poderosíssima
equipa alemã do Vfl
Gummersbach. É óbvio que,
se desportivamente esta era
uma das �favas� do bolo, não
deixa de ter partes positivas,
tais como tratar-se de uma
deslocação bem menos
dispendiosas e dar a oportu-
nidade aos vimaranenses de
verem ao vivo uma das me-
lhores equipas do mundo. Na
verdade, o palmarés do
Gummersbach é impressio-
nante, destacando-se, para
além da já citada vitória na Taça
das Taças da época passada, a
vitória na Taça EHF em 2008/
2009 e o ter sido finalista ven-
cido em 2005/2006. Para além
disso, a equipa alemã é uma
autêntica �constelação de es-
trelas�, possuindo no seu
plantel nada menos que 8 atle-
tas estrangeiros (4 croatas, 2
franceses, 1 húngaro e 1
montenegrino). Pedir pior era
difícil�

Mas, ainda faltam dispu-
tar os 2 jogos�

Entretanto, disputou-se a
13ª jornada do Andebol 1 (em-
bora os jogos Águas Santas vs

Xico Andebol e F.C.Porto vs
ABC apenas tenham tido lu-
gar esta 4ª feira, já depois do
fecho da presente edição), jor-
nada na qual a grande surpresa
foi a vitória do Sporting da
Horta no terreno do Benfica,
o que permitiu que ABC e
F.C. Porto, embora com me-
nos 1 jogo realizado (precisa-
mente entre as 2 equipas), te-
nham assumido a liderança da
prova, em igualdade de pon-
tuação. Destaque ainda para a
vitória do Madeira SAD no
terreno do Belenenses, o que
permitiu à equipa madeirense
manter o 4º lugar e ainda para
a vitória da Académica de
S.Mamede frente ao
S.Bernardo o que, conjugado
com o facto de o Xico ainda

dade invicta�. No entanto, ain-
da faltam disputar os 60 minu-
tos nos 40x20�

Destaque ainda na jornada
para o jogo Madeira SAD vs
Benfica que poderá clarificar a
luta pelo título nacional e ain-
da, por motivos bem diferen-
tes (fuga à descida de divisão)
para os confrontos Sporting vs
Ac. S.Mamede e S.Bernardo vs
Águas Santas.

No nacional da 3ª divisão,
cuja prova esteve parada no pas-
sado fim-de-semana, realiza-
ram-se apenas 2 jogos que es-
tavam em atraso. O
Fermentões foi a Estarreja
vencer o Arsenal de Canelas
e, fruto dessa vitória, voltou a
entrar na luta para o
apuramento para a fase seguin-
te da prova (apuram-se os 2
primeiros de cada zona). No
outro jogo realizado o Ílhavo
perdeu o seu 1º ponto na pro-
va ao não conseguir melhor
que o empate no jogo em que
visitou o Feirense.

Este sábado realiza-se a 9ª
jornada, última da 1ª volta e o
Fermentões recebe o
Madalenense. Este é um da-
queles jogos em que os pupi-
los de Marco Guimarães são
�obrigados� a vencer, sob pena
de deitarem por terra qual-
quer projecto de uma época
acima da média. Com uma
(como é esperado) vitória, a
equipa de Guimarães aproxi-
mar-se-á pontualmente das
equipas que lideram a prova
(Ílhavo e F.C. Infesta), que cu-
riosamente jogam entre si. Va-
mos aguardar para ver� !

O mundo é pequeno�

�Zico� regressou a Guimarães
Ao longo dos tempos fo-

ram muitos os jogadores es-
trangeiros que representaram
o Xico d�Holanda, tendo
mesmo alguns continuado a
sua vida no nosso país e até na
nossa cidade (caso de Dimitri
Nikolov). Muitos deles vol-
tam à nossa cidade pelas mais
variadas razões, o que é natu-
ral.

Agora, aquando da visita à
nossa cidade da equipa do
HC Lovcen Cetinje nada nos
faria �desconfiar� de que irí-
amos encontrar uma �cara co-
nhecida�. Mas, foi exacta-
mente isso que nos aconte-
ceu ao depararmos com
Zeljko Petricevic, conhecido
no andebol como �Zico�, que

actualmente exerce funções
como director técnico da
equipa montenegrina. Ora
�Zico� foi atleta do DFH na
época de 1992/1993 e tivemos

oportunidade de relembrar
tempos passados. E como re-
cordar é viver� consegui-
mos mais algum tempo de
vida. BOA SORTE, ZICO!!!

Winner’s Cup

não ter jogado (no momento
em que escrevemos esta cró-
nica), permitiu à turma
matosinhense subir ao 9º lu-
gar. Naturalmente que, embo-
ra o Xico não seja o favorito
no jogo que falta disputar (an-
tes pelo contrário), um resul-
tado positivo da equipa de
Nuno Santos no jogo desta 4ª
feira poderá ter alterado sig-
nificativamente esta classifica-
ção das equipas que lutam pela
manutenção.

Este fim-de-semana dispu-
ta-se a 14ª jornada, toda
agendada para amanhã, sábado,
a qual reserva para o Xico uma
missão �quase impossível� ao
receber a visita do campeão em
título F.C. Porto. O favoritis-
mo é total para a equipa da �ci-
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XICO: SEGUE EM FRENTE NA TAÇA DAS TAÇAS
ANDEBOL
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Xico Andebol – 34  #  H.C. Lovcen – 32
H.C. Lovcen – 25  #  Xico Andebol – 26

Vitórias do querer

Jogo no Pavilhão do DFH

Árbitros: Oyvind Togstad / Rune
Kristiansen

HC LOVCEN – Nebojsa Simic
(Goran Vujovic), Slobodan
Mladenovic (3), Nikola Markovic,
Petar Kocalo (1), Vuk Milosevic (2),
Drasko Kaludjerovic, Andrija
Pejovic (1), Marko Draskovic (8),
Mirko Radovic, Milan Popovic (1),
Milos Vujovic (1), Vuk Latkovic (3)
e Ivan Perisic (5).
Treinador: RATKO DURKOVIC

XICO ANDEBOL – Ivo Silva (Pau-
lo Sampaio, Ricardo Castro), João
Silva (2), Diogo Oliveira (2), César
Gonçalves (8), Pedro Barbosa (2),
Marino Machado (1), Tiago Silva,
Isac Pinto (1), José Eduardo
Sampaio (6), Tiago Heber (1), Pedro
Correia (2) e Daniel Costa (1).
Treinador: NUNO SANTOS

Ao intervalo: 15 - 13

As 2 vitórias da equipa do
Xico Andebol sobre o HC
Lovcen Cetinje foram, sem
dúvida, fruto do querer que a
equipa vimaranense pôs em
campo. Na verdade, foi níti-
do, quer na 6ª feira, quer no
sábado, que a equipa oriunda
do Montenegro tinha bem
maiores argumentos físicos (e,
igualmente, de experiência in-
ternacional) que a turma de
Guimarães. No entanto, a equi-
pa de Nuno Santos realizou 2
jogos �à Xico� e conseguiu
vencer a eliminatória de for-
ma perfeitamente justa e clara,
escrevendo mais uma página
d�oiro no seu historial. Mas,
vamos por partes.

Xico Andebol � 34
H.C. Lovcen � 32

Na 6ª feira, dia do 1º jogo,
era natural a expectativa junto
dos (infelizmente poucos) es-
pectadores presentes em rela-
ção à réplica que os pupilos de
Nuno Santos iriam conseguir
opor aos seus muito mais cor-
pulentos (e experientes nestas
lides) adversários.

Jogo no Pavilhão do DFH

Árbitros: Oyvind Togstad / Rune
Kristiansen (Noruega)

XICO ANDEBOL – Paulo Sampaio
(Ricardo Castro, Ivo Silva), João
Silva, Diogo Oliveira, César Gon-
çalves (7), Pedro Barbosa, Marino
Machado, Tiago Silva (6), Isac Pin-
to, José Eduardo Sampaio (9),
Tiago Heber (8), Pedro Correia e
Daniel Costa (4).
Treinador: NUNO SANTOS

HC LOVCEN – Nebojsa Simic
(Goran Vujovic), Slobodan
Mladenovic (2), Nikola Markovic,
Petar Kocalo, Vuk Milosevic (4),
Drasko Kaludjerovic (1), Andrija
Pejovic (2), Marko Draskovic (13),
Mirko Radovic, Milan Popovic (2),
Milos Vujovic (3), Vuk Latkovic e
Ivan Perisic (5).
Treinador: RATKO DURKOVIC

Ao intervalo: 22 – 16

se havia passado em cam-
po.

Infelizmente o intervalo
foi mau conselheiro para a
equipa de Guimarães (ou terá
sido bom para os
montenegrinos) e, os 1ºs 16
minutos foram de domínio
da equipa dos Balcãs que,
com naturalidade, consegui-
ram de novo alcançar a igual-
dade no marcador (26-26). A
partir daí os homens de ama-
relo voltaram a �acordar� e
conseguiram de novo liderar
o marcador até final, pese
embora nunca tenham con-
seguido alcançar as vantagens
da 1ª parte. O resultado final
de 34-32 acabou por ser o
�menos mau� para a equipa
vimaranense que, apesar de
ter conseguido a vitória, fazia
contas à magreza do resulta-
do e ainda ao facto de ter so-
frido �em casa� 32 golos, o
que poderia ser perigoso para
o jogo da 2ª mão a realizar no
dia seguinte, dado que uma
derrota por 2 golos e menos
de 32 marcados poderiam
significar a eliminação.

H.C. Lovcen � 25
 Xico Andebol � 26

No dia seguinte, sábado,
o jogo teve um cariz comple-
tamente diferente. Apoiados
nas observações feitas na vés-
pera, os 2 treinadores altera-
ram significativamente as suas
opções tácticas e o jogo foi
bastante mais equilibrado que
o da véspera. Durante a 1ª par-
te o domínio do marcador foi
quase sempre da equipa �visi-
tada� (HC Lovcen) mas o
Xico nunca deixou que o
marcador se desequilibrasse,
bem pelo contrário, como se
poderá verificar pelos parci-

ais a cada 10 minutos (6-4, aos
10 minutos, 9-11, aos 20 e 15-
13, aos 30).

No 2º tempo, e embora o
equilíbrio tenha sido igual-
mente a nota dominante, a
marcha do marcador foi alte-
rada passando o domínio (em-
bora ténue) a ser quase sem-
pre da equipa portuguesa.

No final o Xico Andebol
acabou por conseguir uma vi-
tória que podemos conside-
rar de épica, tal a diferença de
experiência entre os atletas das
2 equipas, sendo a vitória do
jogo fruto da melhor capaci-
dade física (sob o ponto de
vista da resistência) da equipa
portuguesa, a que não foram
também alheias a boa presta-
ção do guarda-redes Ricardo
Castro, entrado na 2ª parte, e
o �estouro físico� do �bom-
bardeiro� Marko Draskovic.

Sob o ponto de vista in-
dividual destaques para as
prestações de José Eduardo
Sampaio (nos 2 jogos),

Acabou por ser um jogo
dividido em 4 partes. Nos pri-
meiros 15 minutos foi eviden-
te o �receio� para não dizer �te-
mor� da equipa vimaranense
frente aos seus adversários. A
partir daí os atletas do Xico
perceberam finalmente que
não tinham nenhum �bicho-
papão� pela frente e resolve-
ram desinibir-se e passar a jo-
gar o �seu� andebol, sem inibi-
ções e conscientes de que �era
possível�. Com alguma natu-
ralidade conseguiram vulgari-
zar os seus adversários e os 22-
16 verificados ao intervalo
espelhavam a realidade do que

Tiago Heber e Tiago Silva
(no 1º) e do já citado
Ricardo Castro na 2ª parte
do 2º jogo.

A arbitragem, a cargo da
dupla norueguesa Oyvind
Togstad e Rune Kristiansen
teve a (grande) vantagem de
não deixar os atletas
montenegrinos abusarem da
violência física que, ao que
parece, costuma ser uma das
suas características. ! Página 63
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Andebol | Challenge Cup e Super-Taça
Adversário e calendário conhecidos

As equipas da Juve Lis (Leiria) e Colégio João de 
Barros (Pombal) – seniores femininos – já conhecem os 
adversários e datas para os 1/16 final da Challenge Cup 
e Super-Taça, respectivamente. Muratpasa Belediyesi 
S.K. (Turquia) será o obstáculo a transpor nos dias 5/6 
de Fevereiro de 2011 e 12/13 Fevereiro pela equipa 
leiriense. Ao nível das competições nacionais, o CJB 
já sabe quais são as datas e local onde se realizará a 
Super-Taça: 8 e 9 de Janeiro, em Coimbra. Quanto aos 
adversários, esses já eram conhecidos, em virtude da 
classificação no campeonato nacional da 1.ª Divisão 
2009/10: C. D. E. Gil Eanes (1.º lugar), Madeira SAD 
(2.º) e Colégio de Gaia (4.º).
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Andebol

Resultados do fim de semana

> O GAP durante o primeiro tempo sentiu
algumas dificuldades em se distanciar no
marcador, chegando ao intervalo a vencer
apenas por dois golos (16-18). No segundo
tempo aumentou a vantagem, mas sem
realizar uma grande exibição, para o que
contribuiu também a dupla de arbitragem
com uma actuação desastrada e caseira,
que enervou os jovens de Portalegre. Na
próxima jornada defrontam o Zona Azul, de
Beja, num jogo que pode ser determinante
para a passagem à fase seguinte.

Pelo GAP jogaram e marcaram: João Rijo,
Miguel Silva (1), Edgar Tavares, João Viegas
(3), Diogo Farinha (2), Guilherme Gil (3),
Miguel Pinheiro, Francisco Rebola (6), Rui
Gonçalves, João Flores (14), Gonçalo
Miranda (8) e Henrique Grenho.

> A equipa de Portalegre averbou mais
uma derrota perante um adversário com
uma compleição física e uma experiência
na modalidade superior. No entanto, mais
uma vez lutaram até ao último segundo,
numa atitude que se louva. Apesar dos
resultados negativos, esta pode ser uma
equipa com futuro, atendendo à sua idade,
pois é a equipa mais jovem do campeonato.

Pelo GAP jogaram e marcaram: Paulo Grilo,
Filipe Trindade, André Jesus, Nuno
Gandum, João Valério (1), Luís Mendonça
(1), Rui Fonseca (2), Diogo Lopes, Tiago
Pinto, Francisco Camejo e Diogo Felizardo.

> O resultado final acaba por ser bastante
enganador quanto ao que se passou no
jogo, pois a 5 minutos do final o marcador
registava 23-20. O jogo foi sempre bastante
equilibrado, parecendo que a vitória podia
sorrir a qualquer equipa. No entanto, os
minutos finais foram desastrosos para o GAP
que rapidamente deixou avolumar o
marcador para números que não deixam
transparecer o que se passou na maioria
do tempo de jogo.

Pelo GAP jogaram e marcaram: Renato
Antunes, Tiago Pintão (1), André Antunes
(4), Miguel Santos (4), João Castro (6), Rafael
Ceia (2), José Mourato, João Pedro, João
Fragoso (5), Valter Restolho e Álvaro Neves.

Jogos do próximo fim-de-semana do
Ginásio Andebol Portalegre:

> Iniciados, dia 4/12, em Portalegre, às
15 horas, com o Zona Azul (Beja);

> Seniores, dia 4/12, em Portalegre, às
18 horas, com o Náutico Guadiana (V. Real
Santo António);

> Infantis, dia 5/12, em Beja, com o Zona
Azul.

Campeonato Nacional de Iniciados

Masculinos – 2ª Divisão

Évora Andebol Clube - 29
Gin. And. Portalegre – 36

Campeonato Nac. de Infantis Masculinos

Gin.  And. Portalegre – 4
C.C.P. Serpa – 28

Campeonato Nacional de Acesso à 3ª

Divisão - Seniores

N.A. Redondo – 33
Gin. And.  Portalegre – 22
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ANDEBOL

Juniores
triunfam

Os juniores do Póvoa
Andebol venceram (32x29)
o Santana, na 14.ª jornada
do Nacional da II Divisão.
Os poveiros terminaram
em sétimo (19 pontos).

Os infantis empataram a
nove golos no reduto do S.
Mamede.
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Oitavos-de-final da Taça das Taças

Xico defronta poderoso 
alemães do Gummersbach

O Xico Andebol vai defrontar os alemães do VfL 
Gummersbach nos oitavos-de-final da Taça das Taças. 
Depois de ter ultrapassado os montenegrinos do Lovcen 
Cetinje, a equipa de Nuno Santos terá pela frente um 
colosso do andebol europeu, o actual detentor do troféu. 
Nesse sentido, o sorteio veio de encontro às pretensões 
do treinador do Xico, que pretendia ter pela frente um 
adversário valoroso.

Nuno Santos gostaria de realizar pelo menos um jogo 
em Guimarães, diante do Gummersbach, porque isso 
traduzir-se-ia num grande prazer para os amantes do 
andebol.

A presidente do Xico Andebol também ficou 
extremamente agradada com o sorteio. Paula Ferrão só 
deseja que a sua equipa não seja tão cilindrada quanto 
foi o anterior adversário do Gummersbach.

Relativamente aos locais onde será disputada a 
eliminatória, Paula Ferrão admite que deverá ser 
respeitada a ordem do sorteio, ou seja, com a 1ª mão a 
jogar-se em Guimarães e a 2ª na Alemanha.

A 1ª mão disputa-se a 19 ou 20 de Fevereiro do 
próximo ano e a 2ª a 26 ou 27 do mesmo mês.

Triunfos sobre o Lovcen Cetinje

No fim-de-semana o 
Xico Andebol fez uma vez 
mais história no Andebol. 
Na sexta e no sábado 
levou a melhor sobre os 
montenegrinos do Lovcen 
Cetinje, por 34-32 e 26-
25. Dois triunfos que o 
treinador Nuno Santos 
considerou inesperados, 
mas importantes para 
dar força anímica à equipa.
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