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José Roque

� A equipa do AC Sismaria con-
seguiu uma importante vitória
no arranque da fase final da 2.a

divisão nacional de andebol ao
bater do Pavilhão da Gândara, a
equipa do Marítimo por 26-21.

Naquela que terá sido a
melhor exibição dos comanda-
dos de Pedro Violante no campe-
onato, o Sismaria preparou o
jogo da melhor forma anulando
uma equipa forte que tinha fica-
do em primeiro lugar na fase
regular numa série onde estava
inserido o clube de Leiria.

Com uma defesa sólida aliada

a um ataque eficaz, cedo o AC
Sismaria assumiu o controlo do
jogo conseguindo uma vanta-
gem alargada. O Marítimo não
conseguiu encontrar o antídoto
para contrariar a defesa alta do
Sismaria pelo que, ao intervalo,
não se estranhava a vantagem
de cinco golos da equipa leirien-
se (13-8), que premiava o exce-
lente espectáculo que os jogado-
res do Sismaria proporciona-
vam ao seu público.

Na segunda parte a equipa
madeirense conseguiu equili-
brar a contenda mas sem nunca
conseguir pôr em perigo a vanta-
gem do Sismaria que, nesta eta-

pa, se viu privada de vários joga-
dores que foram excluídos por
dois minutos. 

Aproveitando esse facto, o
Marítimo passou a fazer mar-
cação individual a Sérgio Sigis-
mundo - mais uma vez um dos
destaques da equipa azul com
oito golos -, mas a boa presta-
ção dos jogadores do Sismaria
sobrava para as encomendas
com destaque para o guarda-
-redes Pedro Almeida, que só
actuou na segunda parte, com
um punhado de boas defesas
na fase final e de Luís Portela, a
mostrar-se magistral na con-
dução e organização ofensiva

da equipa.
A quatro minutos do final, o

Marítimo chegou a estar a dois
golos de diferente mas, mais
uma vez, o espírito guerreiro
do Sismaria fez-se notar, apro-
veitando para dilatar a vanta-
gem em contra-ataques vene-
nosos e uma excelente capaci-
dade defensiva.

Destaque ainda na partida
para Tiago Torgal que mostrou-
-se eficaz na conversão de três
livres de sete metros que permi-
tiram à equipa cimentar uma
vitória que possibilita à equipa
do Sismaria sonhar com a subi-
da à 1.a divisão. l

Sismaria entra em grande na fase final
CAMPEONATO NACIONAL DA 2.A DIVISÃO DE ANDEBOL

PRÓXIMO adversário do Sismaria é o Avanca, no dia 19 de Março

D
.R
.
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Insulares cometeram erros e falhas que acabaram por ser “fatais”.

Em jogoacontarpara a fasefi-
nal do “Nacional” de Andebol
da 1.ª Divisão feminina, o Ma-
deira SAD não foi além de um
empatea20bolas, frenteaoCo-
légio JoãodeBarros, queontem
veioaoFunchal complicar a vida
às insulares eproporcionaruma
surpresa. Foi um jogo atípico
para a “sociedade”, que come-
teumuitos erros, falhou inúme-
ros passes e não esteve bem na
finalização. Madeira SAD que
apenas se pode queixar de si e,
exemplo disso, aos 17 minutos

vencia por 7-1, nada fazendo
prever o resultado final. Ao in-
tervalo, asmadeirenses estavam
na frente por 10-6. Esperava-se
mais da equipa insular no 2.º
tempo, mas foram as visitantes
que estiverammelhor e chega-
rammesmo à vantagem (13-14),
aos 10minutos.Apartir desta al-
tura, o jogoeomarcadorpassa-
ramporuma fasedeequilíbrio ,
semsuperioridadedequalquer
dos conjuntos. Assim, a igual-
dade a 20 bolas acaba por ser
um resultado justo, mas pena-

liza oMadeira SAD,dequemse
esperava (muito) mais, pois é
um dos candidatos assumidos
ao título nacional.
Pelo Madeira SAD alinharam

emarcaram:VirgíniaGanau, Es-
meralda Gouveia, Andreia An-
drade (4), Rita Alves (1), Cláudia
Aguiar (1), Ana Correia, Bebiana
Sabino (2), Márcia Abreu, Da-
niela Silva (2), Ana Andrade (1),
Filipa Silva, Mariela Gonçalves
(2), Renata Tavares (1) e Juliana
Sousa (6). 1

Carlos Jorge

OColégio João Barros veio ao Funchal e impôs uma
igualdade (20-20) ao actual comandante da prova.

Madeira SAD cede
empate surpresa

7 ANDEBOL - 1.ª DIVISÃO FEMININA/FASE FINAL

Du
ar

te
Go

m
es
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Selecção obrigada a vencer a Ucrânia se quer ir ao Europeu

Jogo da terceira ronda
do Grupo 3 da fase
de apuramento para
o Campeonato da Europa

a A selecção portuguesa de andebol 
disputa esta noite (20h25, RTP2), em 
Moimenta da Beira, o terceiro jogo 
de qualifi cação para Campeonato da 

Europa de 2012. Após uma derrota 
(Eslovénia) e um empate (Polónia), o 
seleccionador nacional Mats Olsson 
assume que Portugal tem que ganhar 
para continuar a manter aspirações de 
estar presente na fase fi nal da prova.

“É o primeiro de dois jogos [con-
tra a Ucrânia], estamos em casa e se 
queremos estar no Europeu temos 
de ganhar” afi rmou o sueco Mats Ols-

son, treinador da equipa portuguesa 
que ocupa o terceiro lugar do Grupo 
3, atrás da Eslovénia e da Polónia, e 
à frente da Ucrânia, adversário de 
hoje. Apenas os dois primeiros se 
qualifi cam.

Para este jogo, Olsson não pode 
contar com Tiago Pereira. O central 
do ABC sofreu uma lesão no joelho 
durante o estágio da selecção e foi 

substituído pela portista Filipe Mota.
Em declarações ao site da Federa-

ção Portuguesa de Andebol, Inácio 
do Carmo descreveu os jogadores 
ucranianos como “muito altos, de 
grande envergadura, o que os torna 
mais lentos”. “Vamos tentar aprovei-
tar. Em estatura e força somos infe-
riores, mas vamos ser mais rápidos 
para poder ultrapassá-los. Sabemos 

que vai ser difícil mas vamos tentar 
ser mais rápidos e inteligentes que 
eles”, acrescentou o internacional 
português que espera em Moimenta 
da Beira “uma casa cheia”. “É com es-
se sentimento que fi camos quando 
nos cruzamos com as pessoas na cida-
de. Uma casa cheia, um grande apoio, 
seria uma excelente ajuda para todos 
nós”, concluiu. D.A.

Andebol
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Uma Outra Educação

Uma Outra Educação
Título original: An Education
De: Lone Scherfig
Com: Carey Mulligan, Olivia 
Williams, Alfred Molina
GB, 2010, 95 min.
TVC1/HD, 22h30
Inglaterra. Início da década de 60. 
Jenny (Carey Mulligan) é uma aluna 
brilhante, prestes a terminar o 
liceu, cuja grande ambição é entrar 
para a Universidade de Oxford. 
Um dia, conhece David (Peter 
Sarsgaard), um homem mais velho, 
sedutor e carismático, que parece 
despertar nela uma nova paixão 
pela vida. Mas este homem não é 
exactamente quem aparenta ser... 
Filme realizado por Lone Scherfig 
(Wilbur Quer Matar-se, Italiano 
para Principiantes), a partir de um 
ensaio autobiográfico da jornalista 
inglesa Lynn Barber. Nomeado 
para três Óscares (filme, actriz e 
argumento adaptado).

Um Corpo Perfeito [The Hot Chick]
Hollywood, 21h30
Jessica Spencer é a miúda mais gira 
do liceu, além de a mais popular, 
de líder da claque e de namorada 
do rapaz mais giro da escola. Mas 
um dia acorda no corpo de um 
homem de 30 anos (Rob Schneider) 
e descobre que não é nada fácil ser 
mulher e estar sempre sexy quando 
se tem de fazer a barba todos os 
dias! Até conseguir recuperar o seu 
corpo, Jessica tem de arranjar uma 
forma de ganhar o concurso de 
claques, ir ao baile e reconquistar 
o namorado. Mas como conseguir 
tudo isto na pele de um homem?

15 Minutos [15 Minutes]
RTP1, 23h28
Filme de acção de John Herzfeld. 
Eddie Flemming (Robert De 
Niro) é um polícia nova-iorquino 
elevado ao estatuto de herói dos 

telejornais pelo seu desempenho 
profissional. Mas, quando enfrenta 
um par de assassinos incendiários, 
vê-se obrigado a associar-se a 
Jordy Warsaw (Edward Burns), um 
jovem investigador que despreza a 
cobertura mediática em torno do 
polícia-estrela.

Sweeney Todd: O Terrível 
Barbeiro de Fleet Street 
[Sweeney Todd]
RTP1, 01h35
De Tim Burton, uma adaptação 
de uma peça musical de Stephen 
Sondheim. Johnny Depp (nomeado 
para o Óscar) é Sweeney, um 
barbeiro condenado às galés por 
um juiz que cobiça a sua mulher. 
Quando regressa a Londres, para 
reencontrar a mulher e a filha, 
descobre que a primeira morreu e 
a segunda está nas mãos do pérfido 
juiz. Com a ajuda de uma amiga, 
a senhora Lovett (Helena Bonham 

Cinema

Cerimónia de Tomada de Posse 
do Presidente da República
RTP1, 14h15 às 17h00
Aníbal Cavaco Silva toma posse 
como Presidente da República 
para o segundo mandato de cinco 
anos, em cerimónia que decorre 
na Assembleia da República. 
Transmissão em directo.

Especial Informação – Tomada de 
Posse Presidencial
TVI24, a partir das 10h00
Especial informação na TVI24 no 
dia da tomada de posse de Cavaco 
Silva para um segundo mandato 
presidencial. Às 10h00, debate com 
a presença de Ana Sá Lopes ( jornal 
i) e São José Almeida (PÚBLICO) 
e moderação de Pedro Pinto. Das 
14h30 às 18h00, emissão conduzida 
por Carla Moita, com intervenções 
de Constança Cunha e Sá e Helena 
Matos. Às 18h00, Diário da Tarde 
apresentado por José Carlos Araújo 
e com a presença dos convidados 
Paula Espírito Santo, politóloga, e 

José Fontes, sociólogo. “Rescaldo” 
do dia na Edição das Dez (com 
Paulo Magalhães e os comentadores 
Isabel Galriça Neto, Teresa Morais, 
João Semedo e Ana Catarina 
Mendes) e um especial às 23h00 
com Maria João Avillez, José Manuel 
Fernandes, Constança Cunha e Sá e 
moderação de Júlio Magalhães.

Actualidade

Reportagem
Linha da Frente – Perdidos por 
Compras
RTP1, 21h00
Uma reportagem de Rita Ramos, 
com imagem de Vitor Amorim, 
sobre pessoas que sofrem de 
oniomania, a compulsão das 
compras. O Linha da Frente 
acompanhou pessoas às compras, 
ouviu psicólogos, psiquiatras e um 
consultor financeiro e questionou 
onde fica a fronteira entre comprar 
por doença e o consumismo.

Desporto
Futebol: Tottenham – AC Milan
SportTV1, 20h40
Jogo da segunda mão dos oitavos 
de final da Liga dos Campeões. 
Na SportTV2, à mesma hora, 
transmissão do jogo Schalke 04 – 
Valência. Os dois em directo.

Futebol: Peñarol – LDU Quito
SportTV2, 23h20
Jogo da Taça dos Libertadores da 
América. Em directo.

Andebol: Portugal – Ucrânia
RTP2, 20h18

Toda a Verdade – Quénia – 
Prisioneiros da Indústria das 
Flores
SIC Notícias, 02h15
É uma indústria florescente no 
Quénia. Só em redor do Lago 
Naivasha há 65 estufas de flores, 
que são exportadas para todo o 
mundo. No total, o sector – que 
nem sempre respeita as leis do 
trabalho e do ambiente – emprega 
cerca de 300 mil pessoas. O Toda 
a Verdade traça o retrato de uma 
indústria que é uma das principais 
fontes de receita para o Quénia.

O Nosso Mundo – Máfia Russa
Odisseia, 23h00
Antigos chefes do submundo 
criminal da Rússia, que se 
transformaram em importantes 
homens de negócios, partilham a 
sua história e revelam os detalhes 
de como influenciaram a economia 
do país, após décadas de domínio 
soviético, e como utilizam a sua 
vasta riqueza para construir uma 

Documentários
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Magazine
Janela Indiscreta com Mário 
Augusto
RTP2, 23h45
Nicolas Cage – protagonista de mais 
um filme de aventuras, Época das 
Bruxas, que estreia esta semana 
em Portugal – e a actriz Claire Foy 
receberam o Janela Indiscreta em 
Londres. Destaque ainda para as 
filmagens de A Moral Conjugal, 
de Artur Serra Araújo, com José 
Wallenstein, São José Correia e 

Catarina 
Wallenstein. E 

para o 
regresso de 
Matt Damon 
aos cinemas 

nacionais 
com Os 
Agentes do 
Destino.

Carter), dá início à sua vingança, 
fazendo a barba a cavalheiros de 
quem nunca mais se ouve falar. 
E a amiga Lovett também lucra: 
subitamente as suas empadas 
tornam-se as mais desejadas da 
cidade... Óscar para a melhor 
direcção artística.

Quatro Irmãos [Four Brothers]
TVI, 01h58
Depois do assassinato da mãe 
adoptiva, durante um assalto 
a uma pequena loja, os irmãos 
Mercer – Bobby, Angel, Jeremiah 
e Jack – reúnem-se para tratar 
pessoalmente do caso. Mas, à 
medida que tentam descobrir 
quem foi o assassino, rapidamente 
percebem que o modo tradicional 
de “resolver o assunto” acarreta 
novas consequências... Um thriller 
de John Singleton (Shaft, Velocidade 
+ Furiosa), com um elenco liderado 
por Mark Wahlberg.

base política num território onde 
eram tratados como delinquentes 
comuns.

À Caça do Doutor Morte
Canal História, 22h00
O documentário segue a pista 
do criminoso de guerra nazi vivo 
mais procurado, o doutor Aribert 
Heim, ao longo de mais de quatro 
anos, dez países e três continentes. 
Acredita-se que Aribert Heim tenha 
assassinado centenas de pessoas no 
campo de concentração austríaco 
de Mauthausen. Após a guerra, 
trabalhou como ginecologista sem 
ter que enfrentar qualquer 
tipo de obstáculo. Em 1962, 
foi emitida uma ordem 
de detenção, mas Heim 
escapou. À Caça do Doutor 
Morte investiga como 
conseguiu desaparecer 
por completo e por 
que fracassaram 
todas as tentativas 
de captura.

Catarina 
Wallen

para 
regre
Matt
aos c

nacio
com O
Agent
Destin

de pessoas no 
ão austríaco 
a guerra,
ologista sem 
lquer 
1962,

m
m
outor 

er

Infantil
Navegantes da Lua
Canal Panda, 13h00/20h30
A história de uma rapariga que se 
transforma na justiceira Navegante 
da Lua. Um dia, a caminho da escola, 
ajudou um gato preto que estava 
a ser incomodado por algumas 
crianças. Como recompensa, o 
estranho gato, que tinha uma meia-
lua na testa, disse-lhe que ela devia 
proteger a Terra e a Lua… Segunda a 
sexta às 13h00 e 20h30.

Família Panda
Canal Panda, 10h20/14h50
Pais e filhos devem reflectir sobre 
as dúvidas e medos que os mais 
novos vivem no dia-a-dia, como 
ir ao médico, a importância da 
escola ou a necessidade de ter uma 
alimentação saudável, e enviar para 
o Canal Panda as suas questões. A 
apresentadora Rita Jardim, com 
a ajuda do pediatra Paulo Oom, 
respondem. Perceber o Não é o tema 
da semana. Às segundas, quartas e 
sextas às 10h20 e 14h50, sábados e 
domingos às 12h00 e 18h00.

Entretenimento
Festival dos Festivais – 1992
RTP Memória, 23h15
A história dos festivais RTP da 
Canção, desde a sua origem, e uma 
viagem pelo que se produziu na 
música ligeira portuguesa. Neste 
episódio, destaque para o ano 1992. 
Apresentação de Anabela da Mata.

Nicolas Cage 
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  Tiragem: 103109

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 32

  Cores: Preto e Branco

  Área: 5,15 x 5,29 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 34416105 09-03-2011
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  Corte: 1 de 1ID: 34416127 09-03-2011
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   	Meio: Antena 1 - Informação de Desporto

 	Duração: 00:00:19

 	Hora de emissão: 12:52:00 
ID: 34413120

 
08/03/2011

Selecção Nacional de Andebol

 

Terminou hoje o estágio da Selecção Nacional de Andebol.
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Diário de Notícias da Madeira   Tiragem: 13769

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 30

  Cores: Cor

  Área: 4,80 x 6,65 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 34421465 08-03-2011
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Diário de Notícias da Madeira   Tiragem: 13769
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  Period.: Diária
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  Pág: 33
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  Corte: 1 de 1ID: 34421602 08-03-2011
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  Tiragem: 46462

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 21,21 x 14,64 cm²

  Corte: 3 de 3ID: 34408376 08-03-2011
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  País: Portugal

  Period.: Diária
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Selecção de Andebol prepara Campeonato do Mundo em Resende
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 08/03/2011

Meio: Jornal Norte Online

URL: http://www.jornalnorte.com/?p=6226

 

Março 8, 2011

 

 A Selecção Nacional de Andebol Juniores A vai concentrar-se em Resende, entre os dias 7 e 13 de

Março, num estágio de preparação para garantir a sua presença na fase final do Campeonato do

Mundo de sub-21, que vai decorrer na Grécia.

 

 O programa inclui diversas actividades desportivas e de lazer nas Termas de Caldas de Aregos e

encontros amigáveis com as selecções da Noruega e Dinamarca, a realizar no Pavilhão Municipal de

Anreade.

 

 Assim, Portugal defronta a Noruega nos dias 8 (às 18 horas) e 9 de Março (às 16 horas) e a

Dinamarca nos dias 11 (às 18 horas) e 12 de Março (às 17 horas).

 

 No dia 09 de Março, quarta-feira, pelas 11h30, as três Selecções vão ser recebidas pelo Presidente da

Câmara Municipal de Resende, António Borges, numa cerimónia a realizar no Salão Nobre do Edifício

dos Paços do Concelho.

 

 Recorde-se que a Selecção Portuguesa ficou automaticamente apurada para a fase final do

Campeonato do Mundo, já que conseguiu o segundo lugar no último campeonato da Europa de sub-

20, disputado na Eslováquia, não necessitando de realizar a fase de apuramento que decorreu em

Janeiro.

 

 De referir ainda que entre os dias 11 e 13 de Março vai decorrer em Resende o 2º Bloco do 1º Curso

de Treinadores de Grau 4/ EHF PRO Master Coach, o 2º Bloco do 4º Curso de Grau 3 e o 3º Bloco do

3º Curso de Grau 3.

 

 Estes cursos são organizados pela Federação Portuguesa de Andebol ao abrigo do Despacho

5061/2010, de 22 de Março e do Programa Nacional de Formação de Treinadores de 7 de Abril de

2010, que contempla a carreira de Treinador Desportivo.
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 O Curso de Grau 4/ EHF Pro Master Coach, curso de topo de carreira, vai contar com a presença de

79 técnicos participantes. No Curso de Treinadores de Grau 3 irão participar um total de 90 técnicos.

 

 O programa dos cursos prevê uma componente prática onde os participantes irão observar os jogos

entre Portugal e a Dinamarca e uma componente teórica que será leccionada por 7 prelectores

nacionais e internacionais.
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  Tiragem: 103109

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 38

  Cores: Cor
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  Corte: 1 de 1ID: 34407809 08-03-2011
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  Tiragem: 103109
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  Tiragem: 103109

  País: Portugal
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  Pág: 39
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  Área: 15,95 x 21,50 cm²
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Diário de Viseu   Tiragem: 2327

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 6

  Cores: Cor

  Área: 26,07 x 25,77 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 34391450 07-03-2011

TOME NOTA

HOJE EM VISEU... HOJE NA REGIÃO...

... E NOS PRÓXIMOS DIAS

Alunos da Escola Emídio
Navarro na RTP

Alunos da Escola Secundária
de Emídio Navarro vão estar
presentes no ‘Especial Príncipes
do Nada – Um Por Todos’, pro -
gra ma apresentado por Ca -
tarina Furtado que será trans-
mitido hoje à noite na RTP1.

Caretos de Podence
do Palácio do Gelo

O Palácio do Gelo Shopping
co memora o Carnaval com
uma exposição fo tográfica inti-
tulada ‘Cara de Lata’, que retrata
a forma como é vivido o Car -
naval pelos Ca re tos de Podence.

‘Reencontro com
o passado’ no Auditório
Mirita Casimiro

‘Reencontro com o passado’ é
o título da exposição de fo to -
gra fia que se encontra patente
no Auditório Mirita Casimiro
até final do mês. A mostra con -
s titui um desafio aos visitantes,

que pode optar pelos diferentes
‘itinerários’ que o olhar do ar -
tista lhe propõe.

‘Transportes’
na Câmara

Está patente no espaço
Atendimento Úni co, da Câma -
ra Municipal, uma exposição

retrospectiva de pintura do IV
Encontro de In ver no de Pintura
ao Ar Livre, su bordinada ao
tema ‘Trans por tes’. Conta com
trabalhos de Ana de Jesus Fer -
reira, Carlos Al berto Almeida,
Isabel Es te fâ nia Almeida, João
Luís Soares de Almeida, Jorge
Ale xandre, Mar lene Sofia Soa -
res, Pedro An dré Figueiredo, Pe -

dro Gon çal ves Marques, Sílvia
Marieta Galvão Faia e Vítor
Manuel Pe reira Marques.

‘Às Artes’ em exposição

Encontra-se patente no Tea -
tro Viriato a exposição fotográ-
fica ‘Às Artes’, da autoria de José
Al fredo.

Deputados do PS visitam Vouzela

Os deputados do PS eleitos pelo distrito de Viseu realizam uma
vi sita de trabalho ao concelho de Vouzela. A visita terá início às
10h00, na Câmara Municipal, e terminará às 17h30, na Junta de
Fre guesia de Queirã, onde terá lugar uma conferência de imprensa.

Rastreio de Cancro da Mama em Mangualde 

Uma unidade móvel de mamografia do Núcleo Regional do
Centro da Liga Portuguesa Contra o Cancro está junto ao Centro
de Saúde de Mangualde – onde permanecerá até meados de Maio.
O serviço gratuito de exame mamográfico digital estará disponível
de segunda a sexta-feira, das 9h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h00.
O programa está aberto à população feminina entre os 45 e os 69
anos, residente no concelho e interessada em fazer o exame.

... E NOS PRÓXIMOS DIAS

Desfile de veículos antigos em Castro Daire

Castro Daire receber amanhã o VI Convívio de Desfile de Carros
Antigos, Clássicos e Vespas. O desfile parte das Termas do Car -
valhal, e vai passar por diversas freguesias do concelho.

Desfiles de Carnaval em Nelas e Canas de Senhorim

Centenas de figurantes, muita música, humor e animação são os
in gredientes dos corsos carnavalescos de Nelas e Canas de Se -
nhorim, que saem amanhã à rua, a partir das 14h30.

Desfile em Oliveira de Frades

O desfile de Carnaval de Oliveira de Frades realiza-se amanhã, no
centro da vila, a partir das 15h00, com música ao vivo com a Banda
Europa.

Jogo das selecções de Portugal
e Ucrânia em Moimenta da Beira

A selecção nacional sénior
de andebol defronta quarta-
feira, às 20h30, a sua con-
génere da Ucrânia, no Pa -
vilhão Municipal de Moi -
menta da Beira. O jogo tem
transmissão televisiva na
RTP2.

Exposição no Museu de Lamego

O Museu de Lamego inaugura amanhã, a exposição ‘Escultura. Jo -
ão Ferreira’, da autoria do artista plástico João Ferreira. A mostra reú ne
peças reveladoras da criatividade de um artista que com a madeira e
os metais cria modelações inesperadas.

Pinturas faciais
para crianças

No ‘Fórum Fnac’, todos po -
dem dar largas à imaginação e
ser o que quiserem, desde prin -
cesas, heróis, leões ou borbole-
tas. São muitas as personagens
que as crianças podem experi -
men tar na pele este Carnaval,
atra vés de pinturas faciais. A
ini ciativa realiza-se amanhã, às
16h00.

Exposição sobre
as Cavalhadas
de Vildemoinhos

Está patente na Biblioteca
Mu nicipal, uma exposição de
car tazes das Cavalhadas de Vil -

demoinhos. Com o nome ‘Tra -
dições’, a mostra apresenta car -
ta zes desde 1949 e estará pa ten -
te ao público até ao próximo
dia 19.

Apresentação
dos Jogos Desportivos

Realiza-se quarta-feira, pelas
19h00, no Solar dos Peixotos, a
apresentação pública da 20.ª
edi ção dos Jogos Desportivos de
Viseu.

Apresentação de
‘Deixas-me CienciAr-te?’

Alunos da Escola Secundária
Emídio Navarro apresentam
quinta-feira, pelas 15h30, o pro-

jecto ‘Deixas-me CienciAr-te?’,
que levará à escola personalida -
des ligadas à música, astrono-
mia, teatro e fotografia. 

Nuno Prata actua
no Teatro Viriato

Nuno Prata actua na próxi-
ma quinta-feira, às 22h00, no

café-concerto do Teatro Viriato.
Depois dos Ornatos Violetas e
da estreia a solo em 2006, o mú -
sico regressa com o disco ‘Deve
Haver’, um trabalho que vale a
pena ouvir e ver e que se assu -
me como um retrato dos tem-
pos actuais.

Inauguração
de ‘Figuras
e Abstracções’

É inaugurada no próximo
dia 11, pelas 18h30, na ArteG –
Ga leria de Arte a exposição ‘Fi -
gu ras e Abstracções’. A mostra
conta com obras de Aureliano
Agu iar, Arlindo Arez, Raul Car -
doso, Rosa Pereira, Manuel Pin -
to e Moisés Preto Paulo.

Passeio
de comboio
ou charrete

O comboio turístico e a
charrete circulam até amanhã
por Viseu. Por 1 euro, será pos-
sível passear no comboio, en -
tre as 10h00 e as 12h00, e das
14h30 às 18h30. Já o percurso
da charrete é apenas no centro
histórico, com os bilhetes a
cus tarem 5 euros para adultos
e 3,5 euros para crianças (dos 3
aos 10 anos). As viagens de co -
r rem das 10h00 e as 12h00, e
das 14h30 às 17h30.
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Selecção de Andebol prepara Campeonato do Mundo em Resende
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07/03/2011

Meio: Farol da Nossa Terra.com

URL: http://www.faroldanossaterra.net/seleccao-de-andebol-prepara-campeonato-do-mundo-
em-resende/

 

- Segunda-feira, 7 Março 2011 -

 

 A Selecção Nacional de Andebol Juniores A vai concentrar-se em Resende, entre os dias 7 e 13 de

Março, num estágio de preparação para garantir a sua presença na fase final do Campeonato do

Mundo de sub-21, que vai decorrer na Grécia.

 

 O programa inclui diversas actividades desportivas e de lazer nas Termas de Caldas de Aregos e

encontros amigáveis com as selecções da Noruega e Dinamarca, a realizar no Pavilhão Municipal de

Anreade.

 

 Assim, Portugal defronta a Noruega nos dias 8 (às 18 horas) e 9 de Março (às 16 horas) e a

Dinamarca nos dias 11 (às 18 horas) e 12 de Março (às 17 horas).

 

 No dia 09 de Março, quarta-feira, pelas 11h30, as três Selecções vão ser recebidas pelo Presidente da

Câmara Municipal de Resende, António Borges, numa cerimónia a realizar no Salão Nobre do Edifício

dos Paços do Concelho.

 

 Recorde-se que a Selecção Portuguesa ficou automaticamente apurada para a fase final do

Campeonato do Mundo, já que conseguiu o segundo lugar no último campeonato da Europa de sub-

20, disputado na Eslováquia, não necessitando de realizar a fase de apuramento que decorreu em

Janeiro.

 

 De referir ainda que entre os dias 11 e 13 de Março vai decorrer em Resende o 2.º Bloco do 1º Curso

de Treinadores de Grau 4/ EHF PRO Master Coach, o 2.º Bloco do 4.º Curso de Grau 3 e o 3.º Bloco do

3.º Curso de Grau 3.

 

 Estes cursos são organizados pela Federação Portuguesa de Andebol ao abrigo do Despacho

5061/2010, de 22 de Março e do Programa Nacional de Formação de Treinadores de 7 de Abril de

2010, que contempla a carreira de Treinador Desportivo.
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 O Curso de Grau 4/ EHF Pro Master Coach, curso de topo de carreira, vai contar com a presença de

79 técnicos participantes. No Curso de Treinadores de Grau 3 irão participar um total de 90 técnicos.

 

 O programa dos cursos prevê uma componente prática onde os participantes irão observar os jogos

entre Portugal e a Dinamarca e uma componente teórica que será leccionada por 7 prelectores

nacionais e internacionais.

 

 Ainda em relação ao campeonato do Mundo de sub-21, já se encontram apuradas as selecções

nacionais da Dinamarca, França, Espanha, Alemanha, Hungria, Rússia, Eslovénia, Sérvia, Suécia e

Grécia, esta na qualidade de país organizador.

 

 Calendário de jogos

 

 Pavilhão Municipal de Anreade, Resende

 

 08.03.11, 18h00 - Portugal : Noruega

 

 09.03.11, 16h00 - Portugal : Noruega

 

 11.03.11, 18h00 - Portugal : Dinamarca

 

 12.03.11, 17h00 - Portugal : Dinamarca
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Jornal da Madeira   Tiragem: 6500

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 30

  Cores: Preto e Branco

  Área: 23,27 x 15,87 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 34391091 07-03-2011

Iniciativa prendeu a atenção de jovens e treinadores.

Os Jogos das
Ihas de 2011
aproximam-se -
em finais de
Maio - e as di-
versas selec-
ções regionais
entram na fase
final da prepa-
ração. Assim, a
Selecção Regio-
nal feminina de
Voleibol realiza
hoje
(10h30/13h00),
mais um treino
no Pavilhão da
“Levada”. O
mesmo se pas-
sando com a
Selecção Regio-
nal de Andebol,
que treina entre
as 16h00 e as
17h30, no Pavi-
lhão do Funchal.

Falou-semuito (ebem) sobreAn-
debol, nos últimos três dias, por
ocasião do 21.º Clinic promovido
pela Associação madeirense desta
modalidade. Entre os convidados,
destaquepara apresençado selec-
cionador nacional de Juniores A,
Rolando Freitas, responsáveis que
conviveu com os 60 técnicos que
marcaram presença neste evento.
O líder da turma das “quinas”mos-
trou-se muito contente com o que
viu, ouviu, e sobretudo, pela en-
tregae interessedemonstrado,quer
por treinadores, querpor jovens jo-
gadores (equipa júnior doCSMarí-
timo), queoajudaramnaparteprá-
tica das suas prelecções. Rolando
Freitas deu muito destaque ao tra-
balho individual, queconsidera fun-
damental para os atletas poderem
evoluir. «Portugal tem evoluído em
termos tácticose issoéditonãopor
mim para por outros técnicos con-
ceituados, mas há pormenores em
termos de trabalho individual que

tem de ser feito e dar passos nesse
sentido. É esta a grandemensagem
que deixo para estes jovens joga-
dores e técnico. Vi gente interes-
sante, que apesar de poderemnão
ter espaço imediato nas selecções,
não deixam de ser interessantes.
São jogadores comqualidade,bem
orientados, gente alta, esquerdinos,
que podem também ajudar a au-
mentar onível das nossas competi-
ções nacionais», disse em balanço
ao Clinic. A manhã de ontem foi
preenchida com duas prelecções.
Ricardo Aguiar abordou o sempre
polémico tema da força. O prelec-
tordeu “Umavisão sobreo trabalho
de potência. Qual a sua importân-
cia ecomoa trabalha”, aoque se se-
guiuHélder Lopes: “Rentabilização
doprocesso de treino noAndebol
- da formação à alta competição”.
Dois temasquedramque falar, face
a algumas ideias que foram defen-
didas. 1

vascosousa@jornaldamadeira.pt

7 21.º CLINIC DA ASSOCIAÇÃO DE ANDEBOL DA MADEIRA CHEGOU ONTEM AO FIM

60 técnicos em debates sobre a modalidade

DR
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Setubalense (O)   Tiragem: 6300

  País: Portugal

  Period.: +2 por Semana

  Âmbito: Regional

  Pág: 8

  Cores: Preto e Branco

  Área: 27,26 x 19,97 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 34396523 07-03-2011

 Andebol: Fase Final do «nacional» da II Divisão-Grupo A

Vitorianos foram argutos nos momentos complicados

DIFÍCIL – Sadinos tiveram de cerrar fileiras para vencer

Jogo de grande intensidade, mesmo que no plano técnico-tácti-
co não atingisse um plano elevado, em que os setubalenses sen-
tiram muitas dificuldades mas acabaram por vencer com mereci-
mento por terem sido o «sete» mais esclarecido nos momentos
críticos, ultrapassando a panóplia de sistemas defensivos apre-
sentada pelos homens de Avanca, quando se encontravam em
situação de inferioridade numérica e os números no marcador
estavam muito equilibrados.

VITÓRIA F.C. – 33
A.A. AVANCA – 31
Partida realizada anteontem, pelas 18.00 horas, no Pavilhão Antoine Velge
perante razoável assistência.
ÁRBITROS: Eurico Nicolau e Ivan Caçador; oficiais de mesa: Fernando Valério
e Luís Pereira.
VITÓRIA: Ricardo Martins e Hugo Dinis; Artem Kuybida, Bruno Sobreira (5),
Ivan Dias (5-3, 7m), Pedro Almeida, André Moreira, Pedro Carvalho (3), An-
dré Fonseca, André Costa (1), João Silva (2), Gonçalo Neves (7), Rui Mamede
(8) e Rolando Costa (2).
Treinadores: Jorge Fernandez e Konstantin Dolgov.
Defesa: 6:0.
Todos os livres de 7m foram concretizados.
Disciplina: 3 exclusões.
A.A. AVANCA: Bruno Gaspar e Luís Silva; Bruno Pinho (3), Pedro Silva (2),
Tiago Cunha (10-1, 7m), Alberto Silva (1), Gustavo Silva (1), Pedro Coelho
(1), Marco Ferreira (2), Ricardo Pinho (1), Luís Galvão (3), Ricardo (1) e Nuno
Ferreira (6).
Treinador: Luís Filipe Santos.
Defesa: 5:1, 4:2, 3:3 e mista.
Livres de 7m não concretizados: 2.
Disciplina: 2 exclusões.
MARCHA DO MARCADOR: 5m, 2-2; 10m, 6-3; 15m, 9-4; 20m, 10-9; 25m, 12-
12; 30m, 17-16; 35m, 18-17; 40m, 22-20; 45m, 26-23; 50m, 29-25; 55m, 31-
27; 60m, 33-31.

Os vitorianos estrearam-se na Fase
Final da II Divisão com um resultado
positivo mas conquistado em condi-
ções muito difíceis, uma vez que o
«sete» de Avanca (freguesia do con-
celho de Estarreja, distrito de Avei-
ro) se revelou muito aguerrido no pla-
no competitivo, acelerando desde

cedo o ritmo das acções ofensivas e
pondo em jogo uma diversidade de
sistemas tácticos defensivos muito
agressivos que, em dados momentos,
levantaram grandes dificuldades aos
homens de Setúbal. O grande trunfo
destes seria, por tal, a sua capacida-
de para nas fases mais complicadas,

com o marcador a registar números
muito aproximados, conseguirem re-
solver um punhado de situações de
ataque em inferioridade numérica, já
que no aspecto defensivo a presta-
ção esteve, geralmente, alguns fu-
ros abaixo do que era exigível, com
as marcações a não acertarem com
as várias «entradas» do adversário na
posição e «pivot» e nas «pontas».

A partida, diga-se, começou bem
para o Vitória que aos quinze minu-
tos já arrecadava uma vantagem de
6 pontos e parecia ter o controlo to-
tal, só que, bruscamente, uma suces-
são de erros técnicos ofensivos e de
finalizações desperdiçadas, levou a
que, em acções de contra-ataque, o
Avanca chegasse à igualdade a 12
pontos, mantendo o equilíbrio total
até ao intervalo.

Após o intervalo, o jogo manteve-
se oscilante para os sadinos na pri-
meira fase mas, aqui, foi a vez da
equipa adversária conceder vanta-

gens técnicas com um punhado de
erros ofensivos, aproveitados pelo
Vitória para atingir uma diferença de
3 pontos que, todavia, não duraria
muito, entrando-se então num novo
período em que o resultado estava a
ser discutido ponto a ponto, situação
esta que se manteve quase até final.
Surgiu, pois, a fase mais crítica e
decisiva do encontro e em condições
de alta dificuldade para os vitoria-
nos que sentiram os efeitos de duas
exclusões quase sucessivas e depa-
raram com um reforço de agressivi-
dade defensiva, táctica, do Avanca,

mas acabaram por superar essas di-
ficuldades com serenidade, aspecto
este que viria a ser crucial para en-
cararem os últimos três minutos com
relativa tranquilidade, mas sempre
sem a certeza do triunfo adquirida.

A capacidade de concretização de
Rui Mamede nas fases mais importan-
tes do jogo, resolvendo muitos pro-
blemas; a leitura táctica de Pedro
Carvalho e a acção muito forte e
enérgica do «pivot» Gonçalo Neves
foram determinantes para o triunfo
setubalense, no que diz respeito a
acções individuais. No Avanca, gos-
támos de Tiago Cunha, o jogador mais
experiente da equipa, e do jovem
Nuno Ferreira.

Arbitragem excelente de Eurico
Nicolau e Ivan Caçador, à altura dos
pergaminhos da «dupla».
RESULTADOS: Na primeira jornada do
Grupo A/Fase Final, verificaram-se os
seguintes resultados: Vitória, 33-AA
Avanca, 31; ADA Maia/Ismai, 27-AC
Fafe, 27; AC Sismaria, 26-Marítimo do
Funchal, 21.
1.º AC SISMARIA, 3 pontos; 2.º Vitó-
ria, 3; 3.º AC Fafe, 2; 4.º ADA Maia, 2;
5.º AA Avanca, 1; 6.º Marítimo, 1.
Próxima ronda (19 de Março): ADA
Maia-Vitória (17.30 horas, municipal
da Maia); AC Fafe-Marítimo; AA Avan-
ca-AC Sismaria. Sobem à I Divisão os
dois primeiros classificados.

António Elias

Jo
sé

 L
ui

s

Página 36



Setubalense (O)   Tiragem: 6300

  País: Portugal

  Period.: +2 por Semana

  Âmbito: Regional

  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 21,75 x 4,27 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 34396523 07-03-2011

Andebol                                                                                                                                                             Pág. 8

Sadinos entram a ganhar na Fase Final
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No passado fim-de-sema-
na, as equipas de ande-
bol do centro Cultural 

e Recreativo do Alto do Moinho 
(CCRAM) estiveram impará-
veis.

No sábado jogaram os Inicia-
dos e os infantis. No Domingo 
os juniores e os juvenis, sendo 
que ambos os resultados acaba-
ram com duas vitórias e duas 
derrotas.

De registar as vitórias dos 
Juniores e dos Infantis, as duas 
equipas a disputar as fases inter-
médias da competição, que dão 
acesso às fases finais. 

No Sábado os primeiros a jo-
gar foram os iniciados, contra o 
adversário CA Salvaterra de Ma-
gos, a equipa que se encontra em 
antepenúltimo  na classificação 
geral, pelo que, a jogar em casa, 
a equipa esperava vencer.

Ainda assim, a equipa não 
conseguiu impor-se e apesar do 
equilíbrio registado, acabou por 
perder o jogo por 31-32.  Uma 

derrota com sabor a “quase“, já 
que pouco faltou para alcançar 
a vitória.

Ainda no Sábado seguiram-se 
os infantis. A fase nacional ini-
ciou em casa, contra o GE Ponte 
de Sor. 

As equipas não se conheciam, 
pelo que havia alguma curiosi-
dade e expectativa sobre o que 
se iria passar durante o jogo. O 
CCRAM entrou muito forte e 
cedo se instalou no comando do 
marcador. No final acabámos 
por ganhar por uns claros 29-22, 
resultado que reflecte bem o que 
se passou durante o jogo. 

No Domingo, foram os junio-
res os primeiros a jogar. Desloca-
ram-se ao Algarve para jogar em 
casa do Vela de Tavira. Este jogo 
integrava a segunda jornada da 
segunda fase e a nossa equipa, 
estava moralizada para ganhar 
este jogo, atendendo ao objecti-
vo que é passar à Fase Final. 

Também este jogo nos correu 

de feição. Liderámos sempre o 
marcador e no final acabámos 
por ganhar o jogo com inteira 
justiça. Marcaram-se muitos go-
los, o que revela uma superiori-
dade clara dos ataques sobre as 
defesas. O resultado final acabou 
por ficar em 39-35 a favor do 
CCRAM. 

O grupo ultrapassou assim 

mais uma final das 8 que ainda 
faltam. 

A equipa não tem dúvidas, “o 
nosso treinador está a fazer um 
belíssimo trabalho, a equipa está 
moralizada, os jogadores co-
nhecem o seu valor e acreditam 
que podem ganhar os jogos que 
faltam. Estão reunidos assim os 
ingredientes para o sucesso”. 

Por último actuaram os Juve-
nis, disputando a Fase de Apura-
mento. Contra o forte adversário 
de Samora Correia.

Apesar da resposta, o CCRAM 
não conseguiu ganhar o jogo e o 
resultado acabou por se ficar em 
29-34 com vantagem para os vi-
sitantes. 

 

alto do moINho Imparável No aNdeBol
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A equipa do Xico Andebol
viu, no passado sábado, confir-
mada a sua saída da �aventura�
que foi a sua participação na Taça
das Taças. Mas, saiu de cabeça
bem erguida. Na verdade, logo
após o sorteio dos 1/8 de final da
prova, só um �louco� poderia
sonhar com outro desiderato que
não fosse o afastamento da equi-
pa vimaranense perante um  dos
�monstros� do andebol mundi-
al. Então, depois de uma derrota
na 1ª mão em Guimarães por uns
conclusivos 20-39, só um autên-
tico �atrasado mental� poderia
sonhar com outro resultado que
não uma derrota, e por números
bem mais humilhantes.

Por outro lado, poderia
perspectivar-se que a formação

Jogo no Eugen Haas Halle
(Gummersbach � Alemanha)
Árbitros � Amar Sigurjonsson /
Svavar Pertusson (Islândia)

VfL GUMMERSBACH �
Vjenceslav Somic (Goran
Stojanovic), Geoffroy Krantz (2),
Adrian Wagner (5), Christoph
Schindler (2), Drago Vukovic (2),
Igor Anic (3), Barna Putics (4), Jorg
Ltzelberger (5), Josip Valcic (4),
Adrian Pfahl (8), Jukian Mayer e
Vedran Zrnic (4)
Treinador: EMIR KURTAGIC

XICO ANDEBOL � Ivo Silva
(Ricardo Castro, Paulo Sampaio),
João Silva, Diogo Oliveira (1), César
Gonçalves (2), Pedro Barbosa (4),
Marino Machado (2), Tiago Silva
(6), José Eduardo Sampaio (2), Tiago
Heber (6), Pedro Correia (1) e Daniel
Costa (3)
Treinador: NUNO SANTOS

Ao intervalo: 18 � 15

VfL Gummersbach – 39  #  Xico Andebol – 27

Sair, sim, mas de cabeça erguida

alemã, fruto da �facilidade� en-
contrada no jogo da 1ª mão, pu-
desse �facilitar� e apresentar no
jogo em casa, uma �2ª equipa�
(que possui) e que, seguramente,
teria capacidade para, a partir do
resultado conseguido no jogo re-
alizado em Portugal, assegurar a
confirmação para o apuramento
para os 1/4  de final.

Nada mais falso. O Vfl
Gummersbach, para alem de ter
primado por receber muito bem
o seu adversário português, fez
gala de, repetindo o seu alto
profissionalismo já demonstrado
no jogo realizado em Guimarães,
apresentar a sua melhor equipa,
de forma a não defraudar os seus
cerca de 1500 adeptos que esgo-
taram a lotação do Eugen Hass
Halle. Que diferença com o que
se passa em Portugal�

Obviamente que não pre-
senciamos a partida. Como tal,
todos os nossos comentários ape-
nas se podem basear naquilo que
nos é transmitido pelo boletim
oficial do jogo e por alguns co-
mentários que nos foram feitos
por alguns dos participantes na
mesma.

No entanto, e face às infor-
mações que conseguimos, pode-

mos salientar alguns factos. Des-
de logo a excelente 1ª parte da
equipa portuguesa que ao inter-
valo perdia apenas por 3 golos de
diferença (18-15). Depois o fac-
to de ter conseguido marcar 27
golos ao seu adversário. Tendo
em conta que, no jogo da 1ª mão,
realçamos o facto de terem con-
seguido 20 golos, em relação a
este jogo a �performance�
conseguida é de sublinhar.

Face ao desenlace final da
eliminatória, temos que consi-
derar que se verificaram os re-
sultados que eram esperados,
pese embora terem sido espera-
dos resultados ainda mais desni-
velados, principalmente no jogo
da 2ª mão. No entanto, a equi-
pa do Xico, mesmo perdendo os
2 jogos por números significa-
tivos (19 golos, na 1ª mão e 12
golos, na 2ª mão) ultrapassou
largamente aquilo que era cons-
cientemente expectável e, como
tal, pode considerar que saiu,
sim, mas de cabeça bem
erguida� Os nossos sinceros
parabéns!
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Xico (naturalmente) eliminado
da Taça das Taças

Conforme era esperado,
e só um louco poderia espe-
rar outro desiderato, a equipa
do Xico Andebol viu-se afas-
tada da continuidade da dis-
puta da Taça das Taças frente à
poderosa equipa (lembramos
que é a vencedora em título
da prova e que, na época de
2008/2009 havia já vencido a
Taça EHF, para só falar das
conquistas mais recentes) ale-
mã do VfL Gummersbach.
No entanto, e embora derro-
tados nos 2 jogos disputados
por números que não deixam
dúvidas, os pupilos de Nuno
Santos não têm do que se en-
vergonhar, dado que tiveram
um comportamento a todos
os títulos digno, que não en-
vergonhou nem o país, nem
Guimarães.

Entretanto, nas outras eli-
minatórias das competições
europeias, as restantes equi-

pas portuguesas foram (infe-
lizmente) todas eliminadas, à
excepção do Benfica que
conseguiu (com naturalida-
de) seguir em frente na
Challenge Cup, enquanto
que o F. C. Porto não conse-
guiu ultrapassar o Ademar
Leon na Taça EHF (o que é
normal), ao passo que o
Sporting, titular em título da
prova, se viu, de algum modo
surpreendentemente, ultra-
passado pelos gregos do AEK
na Challenge Cup.

A nível interno o campe-
onato principal, Andebol 1,
teve mais uma jornada, em-
bora jogada a �conta-gotas�.
Na verdade, o jogo Madeira
SAD vs Xico já havia sido re-
alizado em 30 de Janeiro (29-
19), ao passo que os confron-
tos ABC vs Sporting,
Belenenses vs F.C. Porto e
Benfica vs Águas Santas ape-
nas se realizaram esta 4ª feira,
já depois do fecho da presen-
te edição, pelo que não pode-
mos referir-nos aos resulta-

dos dos mesmos. Assim, no
sábado, realizaram-se apenas
2 partidas, curiosamente en-
volvendo 3 dos adversários
directos do Xico na �luta pela
sobrevivência�.

Assim, verificou-se a der-
rota natural do S. Bernardo
na sua deslocação aos Açores
para defrontar ao Sp. da Hor-
ta, ao mesmo tempo que, cu-
riosamente em Guimarães, a
Académica de S.Mamede
veio derrotar o MB / Colé-
gio 7 Fontes. Com este con-
junto de resultados o Xico
viu-se ultrapassado na classi-
ficação pela Académica de S.
Mamede, mas tem um jogo a
menos (frente ao Sp. da Hor-
ta, em Guimarães, a contar
para a 18ª jornada e que se irá
realizar em 16 de Março), o
que, em caso de vitória da
equipa vimaranense, voltará a
recolocar o Xico no 9º lugar.

A prova sofre agora mais
uma paragem de quase um
mês, derivado dos compro-
missos da Selecção Nacional,

retomando o seu caminho
apenas a 19 de Março, altura
em que o Xico receberá o
ABC. Nesse entretanto rea-
lizar-se-ão, 2 partidas: o Sp.
Horta vs Águas Santas, já este
sábado, em partida antecipa-
da da 21ª jornada, e o já referi-
do Xico vs Sp. Horta, no dia
16, referente à 18ª jornada.

No nacional da 3ª divisão
o Fermentões, que na jornada
anterior havia hipotecado de-
finitivamente as suas ténues
esperanças de disputar a fase
final da prova, conseguiu as-
segurar o 3º lugar da fase re-
gular ao vencer pela margem
mínima (33-32) precisamen-
te a equipa, Arsenal de Cane-
las, que consigo discutia o
último lugar do �pódio�. Esta
vitória da equipa de Marco
Guimarães pode, no entanto,
ter sido importantíssima,
dado dar à equipa um folgo
extra na disputa da fase de
apuramento (que irá ditar as
2 equipas que descem de di-
visão) que se segue.

Esta semana a prova cum-
pre também uma paragem,
retomando no dia 12 de Mar-
ço, altura em que se disputará
a última jornada desta 1ª fase.
O Fermentões desloca-se ao
terreno do penúltimo classi-
ficado, Ideal Madalenense, e
uma vitória será importante
dado que irá permitir à equi-
pa vimaranense passar à fase
seguinte com 20 pontos (50%
dos conquistados na 1ª fase)
e, previsivelmente, com pelo
menos 1 ponto de avanço so-
bre o seu mais directo perse-
guidor.

No nacional de Juniores
da 1ª divisão � Next < 21, a
equipa do Xico Andebol po-
derá ter hipotecado todas as
suas hipóteses de aspirar a pas-
sar à 2ª fase da prova (e
consequente fuga à disputa dos
lugares que hão-de decidir as
equipas que descem à 2ª divi-
são) ao não conseguir evitar a
derrota na sua deslocação ao
terreno do Ginásio do Sul.
Este era, na nossa opinião, um

jogo cujo resultado poderia ser
fundamental para a possibili-
dade de alcançar o 8º lugar, que
agora está já a 5 (longínquos)
pontos.

A classificação desta equi-
pa é, sem dúvida, a grande
desilusão da época, dado que,
se não lhe era exigível que
lutasse pelo título nacional,
ninguém esperaria que aca-
basse a época a lutar por não
descer. E, infelizmente, esse
parece-nos ser o destino da
equipa comandada por Artur
Fernandes. Na verdade, o ca-
lendário da equipa de Guima-
rães para as 6 jornadas que fal-
tam disputar nesta 1ª fase
(Águas Santas (casa),
Belenenses (fora), F.C. Por-
to (casa), Sp. Espinho (fora),
ABC (casa) e F.C. Infesta
(fora)) é tudo menos agradá-
vel e parece-nos que a distân-
cia para o 8º lugar já é muito
grande. Mas, ainda faltam dis-
putar 360 minutos de jogos.
E, como tal,� há que ter es-
perança�

Carlos Gomes
texto
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O Afifense adensou a sua crise de
resultados com nova derrota (26-30) no
reduto do FC Gaia, em jogo da 17ª e
penúltima jornada da zona norte da III
divisão nacional de Andebol.

No terreno de uma adversário directo,
o conjunto verde e branco não encon-
trou fórmula para suster a força gaiense
que está a fazer uma recuperação notá-
vel. O Afifense está em maus lençóis,
podendo terminar esta primeira fase do
campeonato nos lugares perigosos da
classificação.

Os vianenses não realizaram um mau
jogo contra o FC Gaia, porém não foi o
suficiente para evitar a segunda derrota
consecutiva, a nona na competição.
Novamente privado de alguns jogadores
fundamentais, por castigo, o Afifense
sentiu algumas dificuldades no ataque.
Do outro lado, esteve uma formação a
quem tudo lhe saiu bem, em termos
ofensivos. O FC Gaia esteve quase sem-
pre na frente do marcador, controlando
a vantagem que cedo adquiriu.

O Afifense ocupa, neste momento, o
sexto lugar com 31 pontos, os mesmos
que o FC Gaia, embora os gaienses
tenham um jogo em atraso, com o Mon-

te, que está a somente dois pontos do
emblema de Afife. Em caso de vitória do
Monte, nesse encontro em atraso, o Afi-
fense poderá cair para o oitavo lugar,
sendo que descem de divisão as duas
últimas classificadas.

Importa realçar que depois desta fase
“regular” haverá a fase da manutenção.
O campeonato irá parar duas semanas,
regressando apenas a 12 de Março para
o encerramento desta fase.

JoVens afifenses
aVerBam Derrotas

O fim-de-semana também não foi sim-
pático para as equipas jovens do Afifen-
se no acesso à I divisão nacional de Juve-
nis e Iniciados. Entre os mais velhos, na
segunda jornada da prova, o Afifense
perdeu (31-35) na receção ao FC Infesta,
caindo para a quinta posição, após sofrer
o seu primeiro desaire. Por seu lado, os
iniciados não tiveram uma estreia feliz,
perdendo (31-33) na deslocação ao
reduto do Académico FC.

iNteNsifica-se a prática
da Queda liVre em afife
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Os juvenis masculinos da SIR 1º de Maio 
venceram, no domingo, o Arsenal de Canelas 
(Estarreja - Aveiro)

Num jogo com um enorme diferencial físico entre as 
duas equipas, mas também jogado a duas velocidades, 
a equipa do Arsenal apresentou uma equipa com alguns 
jogadores de dimensões impressionantes, jogando a equi-
pa num ritmo lento e fisicamente duro (dois cartões ver-
melhos directos e outro por acumulação de amarelos). A 
mais-valia dos marinhenses foi o ritmo avassalador impos-
to nos contra-ataques, o que lhes permitiu chegar ao inter-

valo com um resultado de 14-14. Já na segunda parte, a 
rapidez do jogo forçada pela SIR 1º de Maio deu o resul-
tado esperado na “depuração” dos atletas de Canelas, 
que apresentavam já bastante desgaste físico, deixando 
antever um contador favorável à equipa de Picassinos. O 
resultado terminou em 30-33. Jogaram e pontuaram os 
seguintes atletas: Tiago Santos, David Ramos, André Go-
mes (5), João Carreira, Pedro Silva (4), Afonso Gonçalves 
(2), João Gomes (6), Daniel Duarte, Bruno Dinis (2), Nuno 
Lopes, João Lopes (11) e Gonçalo Duarte (3).

No próximo domingo (5 de Março) a equipa mari-
nhense jogará em casa com o Lamego, 15h. ß

ANdebOL

1º de Maio bate Arsenal… de Canelas
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A SIR 1º de Maio/Imosonho 
ganhou, no passado fim-de-
semana, ao Almeirim, num jogo 
em que dominou durante os 
sessenta minutos jogados

Como se previa, este não foi um 
jogo fácil para as cores marinhenses, 
no entanto, desde cedo que a SIR 1º 
de Maio/Imosonho se colocou na 
frente do marcador, donde não mais 
sairia, até ao final do encontro. Aos 8 
minutos de jogo já vencia por 3 golos 
de diferença (5-2) e essa seria a dife-
rença com que se chegaria ao interva-
lo (14-11).

No segundo tempo, o Almeirim 
iniciou o jogo com uma defesa mista, 
com marcação individual ao Bruno 
Figueiredo, a criar alguns problemas 
de adaptação à equipa da casa, con-
seguindo reduzir o marcador para a 
diferença mínima (15-14). 

Dois minutos depois, quando a SIR 
1º de Maio/Imosonho já vencia no-
vamente por três golos de diferença 
(17-14), dá-se a desqualificação do 
Bruno Figueiredo, fazendo temer que 
o Almeirim pudesse aproximar-se no-
vamente no marcador, mas aqui foi a 
vez da equipa de Picassinos alterar o 
seu sistema defensivo para um 5+1, 
com marcação individual ao lateral 
esquerdo adversário, continuando a 
dominar o jogo e a afastar-se no mar-
cador que chegaria a ter uma diferen-
ça máxima de seis golos a dez minutos 
do final (23-17) e que terminaria com 
o resultado em 28-23, com o destaque 
nos últimos doze minutos, para o guar-
da-redes da casa, Ricardo Gomes, en-
tretanto entrado e que defendeu sete 
remates em doze.

A SIR 1º de Maio/Imosonho alinhou 
e marcou com João Sousa e Ricardo 
Gomes (guarda-redes), Carlos Arrimar 

(3, 2 de 7m), Bruno Figueiredo (4), Fili-
pe Nunes (1), André Ramos (6), Tiago 
Almeida (2), Luís Monteiro, Paulo Oli-
veira (3), Fábio Rodrigues (9), Pedro 
Gomes e João Mendes.

No próximo fim-de-semana, a SIR 
1º de Maio/Imosonho pode-se colo-
car a apenas um ponto do Benavente, 
actual 2º classificado, que descansa 
nesta jornada. 

No entanto, o jogo será de dificulda-
de máxima para as cores marinhenses, 
com uma deslocação a Nelas, para o 
jogo com uma equipa muito forte a jo-
gar em casa, ao que há a acrescentar 
o facto da SIR 1º de Maio/Imosonho 
ter dois “primeiras linhas” castigados 
para este jogo. Espera-se que a con-
fiança que a equipa de Picassinos vem 
mostrando nas últimas jornadas, com 
três vitórias consecutivas, venha mais 
uma vez a ser decisiva no desfecho do 
encontro. ß

ANdebOL

SIR 1º DE MAIO/
IMOSONHO MANTéM 
“PERSEGuIçãO” AO LíDER
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A47

Jornal do Algarve   Tiragem: 11500

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 12,50 x 4,29 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 34393887 03-03-2011
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A48

Jornal do Algarve   Tiragem: 11500

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 12,65 x 4,06 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 34393922 03-03-2011
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A49

Mensageiro (O)   Tiragem: 3000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 15

  Cores: Preto e Branco

  Área: 6,62 x 7,72 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 34362926 03-03-2011

Andebol | Leiria
Estreia com 1X
Uma derrota e um empate foram o saldo 
da estreia do Colégio João de Barros (CJB) 
e Juventude Desportiva do Lis, respectiva-
mente, na fase final do campeonato na-
cional da 1.ª Divisão. O CJB deslocou-se a 
Lagos, Algarve, para defrontar o campeão 
nacional, Gil Eanes, e perdeu (20-26). Já 
a Juve Lis, a jogar em casa, empatou (26) 
com o Alavarium. Na próxima jornada, 5 
de Março, ambas jogam em casa. O CJB 
com o Colégio de Gaia, 15h00, Pavilhão 
Eduardo Gomes, Pombal, e a Juve Lis com 
o Gil Eanes, 17h00, São Romão, Leiria.
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A50

Terras da Beira   Tiragem: 5000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 18

  Cores: Preto e Branco

  Área: 9,30 x 4,61 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 34396400 03-03-2011
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A51

Voz de Trás-os-Montes (A)   Tiragem: 6500

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 31

  Cores: Cor

  Área: 9,49 x 36,07 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 34361060 03-03-2011

A Associação Des-
portiva de Godim 
conseguiu vencer o 

«derby» de Juvenis, frente ao 
Sport Vila Real e Benfica, por 
28/25. 

Os vila-realenses come-
çaram melhor e lideraram 
o marcador durante toda a 
primeira parte, chegando aí 
com o resultado em 12/10. 
No reinício, a toada de equi-
líbrio manteve-se, com os lo-
cais a comandarem ainda até 
cerca dos 15 minutos, altura 
em que os reguenses, fruto de 
mais e melhores opções, con-
seguiram passar para a frente 
e aí permanecer até final, pese 
embora o SVR Benfica nun-
ca tenha desistido de lutar por 
um resultado diferente. Com 
este resultado, a AD Godim 
assumiu o comando desta 
Fase Complementar.

No início da Fase Com-
plementar de Infantis Mas-
culinos, o Sport Vila Real e 

Benfica deslocou-se a Resen-
de e venceu a equipa da casa 
por 31/13, confirmando o fa-
voritismo atribuído, fruto das 
duas vitórias alcançadas fren-
te a este adversário na 1ª Fase 
da prova.

No Nacional da 1ª Divi-
são de Iniciados Femininos, 
o Grupo Desportivo de Cha-
ves recebeu e perdeu frente ao 
CP Almeida Garrett de Vila 
Nova de Gaia por 31/24. Des-
ta forma, ainda não foi desta 
que as flavienses consegui-
ram o primeiro triunfo nesta 
fase de manutenção e com a 
vitória da AA Espinho, fren-
te ao Académico do Porto, o 
próximo jogo das flavienses 
frente as espinhenses (dia 13 
de Março, às 15h00, no Mu-
nicipal de Chaves) é decisivo 
na luta pela manutenção, visto 
que as equipas estão separadas 
somente por dois pontos, fa-
vorável às flavienses.

Andebol

AD Godim vence  
“derby” equilibrado 

Nacional da 2ª Divisão Juvenis Masculinos – Fase Complementar, A

Camp. Nacional da 1ª Divisão Ini Fem – 2ª Fase, Grupo B, Zona 1

Classificação

Classificação

Equipa Pts JG V E D GM GS GD
AD Godim 6 2 2 0 0 60 53 7

SVR Benfica 4 2 1 0 1 63 62 1
CASA P. V. N. PAIVA 4 2 1 0 1 70 70 0

ACADÉMICO VISEU FC 2 2 0 0 2 60 68 -8

Equipa Pts JG V E D GM GS GD
C.A.S. FÉLIX MARINHA 30 10 10 0 0 419 192 227

ARC Alpendorada 24 10 7 0 3 302 182 120
C.J.A. GARRETT 23 10 6 1 3 249 207 42
COLEGIO GAIA 22 10 6 0 4 250 217 33

C. S. JUV. MAR 19 10 4 1 5 260 245 15
GD Chaves 17 10 3 1 6 245 246 -1

A Ac. Espinho 15 10 2 1 7 194 261 -67
Académico FC 9 10 0 0 10 103 472 -369

Equipa Pts JG V E D GM GS GD
SVR Benfica 3 1 1 0 0 31 13 18

APECEM – Resende 1 1 0 0 1 13 31 -18
AD Godim 0 0 0 0 0 0 0 0

CFCP Cinfães 0 0 0 0 0 0 0 0

Nacional de Infantis Masculinos – Fase Complementar, Série A

Classificação
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A52

Alto Alentejo   Tiragem: 1500

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 20

  Cores: Cor

  Área: 9,05 x 25,95 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 34361157 02-03-2011

> Campeonato Nacional de Iniciados
Masculinos / 2ª Divisão - 2ª Fase – Zona Sul

Ginásio Andebol Portalegre 36
NAAL Passos Manuel – 28

Depois de terem realizado uma excelente 1ª fase, os
iniciados do GAP iniciaram a 2ª fase do campeonato com
uma excelente vitória perante aquela que teoricamente
pode ser a equipa mais forte, já que foi a 1ª classificada na
série de Lisboa. Com excepção de alguns instantes da 1ª
parte, o GAP esteve sempre na frente do marcador, não
conseguindo ampliar a vantagem porque na baliza da equipa
adversária o guarda-redes brilhava com excelentes defesas,
perante os jovens do GAP que lhe apareciam isolados pela
frente, cotando-se como o melhor jogador em campo.

A equipa do GAP imprimiu sempre muita velocidade ao
jogo, realizando uma boa exibição, só pecando um pouco
na concretização pois falhou demasiados remates de 6
metros, o que poderia proporcionar um resultado mais
dilatado.

Com esta vitória o GAP demonstrou que tem todas as
hipóteses de subir à 1ª divisão (sobem os três primeiros)
ou até ir disputar o título de campeão nacional, para o
que teria que ficar em 1º lugar nesta zona sul. Têm é que
acreditar no seu valor e continuar a trabalhar.

No próximo dia 5 de Março deslocam-se a Beja para
defrontar o Zona Azul.

Pelo GAP jogaram e marcaram: João Rijo, Manuel Furtado
(4), Miguel Silva (1), João Viegas (2), Diogo Farinha (4),
Guilherme Gil (2), Francisco Rebola (4), João Flores (10),
Miguel Pinheiro, Afonso Nabo, Rui Gonçalves, Gonçalo
Miranda (9) e Henrique Grenho.

Andebol

Resultados
do fim-de-semana
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A53

Alto Alentejo   Tiragem: 1500

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 20

  Cores: Cor

  Área: 9,13 x 10,54 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 34361135 02-03-2011
> Campeonato Nacional de Acesso
à 3ª Divisão - Seniores

Náutico Guadiana – 27
Ginásio Andebol Portalegre – 26

O GAP na longa deslocação ao Algarve averbou mais uma
derrota pela margem mínima. Como tem sido habitual, a
equipa realizou uma pior exibição no 1º tempo, chegando
ao intervalo a perder por 16-12. No segundo tempo a equipa
melhorou, conseguindo superiorizar-se ao adversário,
acabando por perder o jogo a 5 segundos do final da
partida, num livre de 7 metros. Mais uma vez ficou a ideia
que esta equipa poderia ter alcançado resultados bem
melhores, pois tem valor para isso e porque os jogos que
perdeu aconteceram quase sempre por pequenas
diferenças no marcador. A juventude da equipa poderá
ser um dos factores que explique que a equipa nos
momentos decisivos do jogo acabe por falhar.

Pelo GAP jogaram e marcaram: Renato Antunes, Tiago
Pintão, Diogo Tavares (3), André Antunes (5), Miguel Santos
(5), João Pedro, Rafael Ceia (1), João Fragoso (2), Henrique
Gonçalves (9) e Valter Restolho (1).
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A54

Jornal da Mealhada   Tiragem: 4200

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 14

  Cores: Cor

  Área: 12,89 x 5,07 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 34361848 02-03-2011

Andebol
Ricardo no estágio da Selecção
Nacional, em Tarouca
Ricardo Ferreira, andebolista da Casa do Povo da Vacariça,  integra a convocatória da Selecção

Nacional de Júniores D, para participar no Torneio Internacional de Tarouca.
O atleta não integrou o grupo de trabalho com os colegas da selecção regional no estágio que se

realizou em Braga, por lesão na perna, estando já recuperado e a procurar mostrar todo o seu potencial
como jovem promessa no Andebol nacional.
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