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A1

ID: 32422260

23-10-2010

Tiragem: 13109

Pág: 39

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 16,14 x 12,21 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1
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A2

ID: 32422236

23-10-2010

Tiragem: 52787

Pág: 38

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 9,01 x 28,03 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1
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23-10-2010

Tiragem: 52787

Pág: 32

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 14,80 x 5,03 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1
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ID: 32421249

23-10-2010

Tiragem: 106688

Pág: 60

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Diária

Área: 5,78 x 32,84 cm²

Âmbito: Informação Geral

Corte: 1 de 1
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Correio do Minho
A5

ID: 32411481

22-10-2010

Tiragem: 8000

Pág: 27

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Diária

Área: 5,32 x 12,94 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Selecção Distrital
de iniciados
em andebol
A Associação de Andebol de
Braga leva a efeito na próxima
terça-feira um treino de
observação para iniciados.
Foram convocados os seguintes
jogadores: Paulo Abreu
(Fermentões), Afonso Lima,
Carlos Abreu, Francisco
Magalhães, Rui Xavier e Rafael
Rodrigues (Xico); Celso
Barbosa, Alexandre Carvalho,
Ricardo Costa, Filipe Monteiro,
José Queirós, André Gomes,
Miguel Barbosa e Luós Oliveira
(ABC); Luís Vieira, Ivo Silva e
Nuno Henrique (AC Fafe); Jorge
Afonso Ribeiro, Daniel Carvalho,
Daniel Coelho e Oleksandr
Nekkrushets (MB/Colégio 7
Fontes).
O treino realiza-se nio Pavilhão
de Urgezes, em Guimarães, a
partir das 19 horas.
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Diário de Aveiro
A6

ID: 32410077

22-10-2010

Tiragem: 7014

Pág: 27

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 4,42 x 14,18 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

ANDEBOL

S. Bernardo
soma sétima
derrota na
1.a Divisão
O Liberty São Bernardo voltou,
anteontem, a perder em casa, desta vez frente aos açorianos do
Sporting da Horta, por uma diferença de um golo (27-28), em jogo
do Campeonato Nacional da 1.a
Divisão. Em oito jornadas, a equipa aveirense soma sete derrotas e
apenas uma vitória, continuando
a ocupar o último lugar da tabela
classificativa, com nove pontos.
Numa partida equilibrada, o
São Bernardo perdia por três golos
(13-16) ao intervalo, acabando por
não evitar a derrota por um golo
no final do encontro. Nem mesmo
o facto de João Pinto, com sete golos e Pedro Maia, com seis, terem
dos jogadores mais efectivos do
jogo, evitou o desaire com o Sp.
Horta, equipa que teve em Youriy
Kostetskiy o melhor marcador
do encontro (oito golos).l
I

Página 6

Diário Insular
A7

ID: 32409589
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ANdeBoL
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Pág: 9

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Diária

Área: 9,64 x 7,86 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Sporting da Horta
vence São Bernardo
o sporting da Horta alcançou uma preciosa vitória (27-28)
no terreno do são Bernardo, em partida válida para a oitava
ronda da Liga Portuguesa de andebol, subindo, assim, ao quarto
lugar. Por seu turno, o fC Porto isolou-se na liderança.
resultados completos da jornada: sporting 21 – aBC 28, fC
Porto 37 – Belenenses 24, Águas santas 31 – Benfica 28, são
Bernardo 27 – sporting da Horta 28, xico andebol 26 – Madeira
saD 32 e são Mamede 21 – Colégio 7 fontes 22.
Classificação: 1.º fC Porto 22 pontos/8 jogos, 2.º Benfica
20/8, 3.º aBC 20/8, 4.º sporting da Horta 18/8, 5.º Águas santas
18/8, 6.º Madeira saD 18/8, 7.º sporting 16/8, 8.º Belenenses
16/8, 9.º são Mamede 13/8, 10.º Colégio 7 fontes 12/8, 11.º
xico andebol 10/8, 12.º são Bernardo 9/8.
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Grande Porto
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Corte: 1 de 1
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Jornal da Madeira
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Tiragem: 6500

Pág: 15
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Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Acontece hoje
FUTEBOL
• Treino do Marítimo, às 10h00, no Complexo, em
Santo António.
• Curso de Treinadores de Futebol UEFA Basic - II Nível,
época 2010/2011, organizado pela Associação de Futebol da Madeira (AFM), até dia 31 de Janeiro.
• Selecção Nacional Sub-17 em estágio de competição.
Hoje, jogo com o Azerbeaijão, em Fão.
AUTOMOBILISMO
• Última prova do Campeonato da Madeira "Coral" de
Ralis - Rali do Faial, organizado pelo Clube Automobilístico 100 À Hora, até amanhã. Superespecial do Kartódromo, 21h30.
• Abertas inscrições para o Circuito da Calheta/Rampa
do Paul do Mar, prova organizada pelo CD Nacional que
terá lugar no dia seis de Novembro.
GINÁSTICA
• Aula de Ginástica no Pav. do CAB, na Nazaré,
19h15/20h00.
ANDEBOL
• Selecção Nacional Sénior masculina prepara Qualificação ao Euro2012, em Rio Maior.
TÉNIS-DE-MESA
• Énio Mendes e Marcos Freitas no Open da Áustria Penúltima prova do Circuito Mundial ITTF, até domingo.
BADMINTON
• Madeirenses no 6th Luxembourg Youngsters International Tournament, no Luxemburgo, até domingo.
BODYBOARD
• Rita Pires E Luís Pereira estão na Madeira para surfar alguns "spots", experienciar os costumes, hábitos e
cenários da vida madeirense e captar algumas imagens
para o seu programa "A onda da Rita", até segundafeira.
CANOAGEM
• Assinatura de um protocolo de colaboração entre o
Clube Naval do Funchal e a Fundação Gil, às 12h30 na
sede do Clube Naval, na Quinta Calaça.
VELA
• Seth Sailing Team, com Rúbrio Basílio, no Masters de
Espanha, em Match Race, na localidade de Baiona, até
domingo.
• “Rallye Des Îles Du Soleil” (sete catamarans e 15 monocascos) estão em direcção ao Brasil/Amazónia.
MOTOCICLISMO
• Inscrições para a 6.ª e última prova do Campeonato
da Madeira de Cross Country 2010, até segunda-feira.
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Jornal de Estarreja
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// Andebol //

Dérbi distrital
dá vitória avancanense
A Artística de Avanca deslocou-se até
Ílhavo para defrontar o Alavarium,
dérbi distrital relativo à 6ª jornada do
Nacional da 2ª Divisão, Zona Norte-1ª
Fase em Andebol. Depois de duas
derrotas nas anteriores deslocações, a
formação avancanese conquistou a sua
primeira vitória forasteira, mantendose, assim, nos lugares cimeiros da tabela
classificativa. A vitória da Artística
começou a ser construída ainda na
primeira metade da partida, chegando
ao intervalo a vencer por 16-19, toada
de jogo que se manteve na segunda
metade, chegando ao final do
confronto com o resultado favorável
de 28-34.
Destaque na formação da Vila de
Avanca para Tiago Cunha, Bruno Pinho
e Ricardo Pinho que marcaram 19 dos
34 golos da Artística de Avanca.
Nesta partida alinharam pela formação da Artística:
Ricardo Gaspar, Bruno Pinho (seis golos), Pedro
Silva (quatro golos), Tiago Cunha (sete golos), Alberto
Silva (quatro golos), Gustavo Silva, Luís Silva, Marco
Ferreira (um golo), Ricardo Pinho (seis golos), João
Santos, Luís Galvão (três golos), Ricardo Pinho (dois
golos), Vítor Valente e Nuno Ferreira (um golo).

Nos restantes jogos da jornada: o MaiaIsmai cimentou a liderança só com
vitórias, após bater o S. Paio de Oleiros
por 35-25 na Maia; o Callidas foi
derrotado em casa pelo Académico do
Porto por 25-31; o Fafe empatou em casa
a 33 golos com o Santana; e o ModicusSandim recebeu e bateu o Santo Tirso por
24-23. Continua na liderança a formação
da cidade da Maia, com 18 pontos (seis
jogos, seis vitórias), seguida pelo Fafe com
15 pontos, e um trio reparte a 3ª posição:
Artística de Avanca (seis jogos, quatro
vitórias e duas derrotas), e Santana e
Académico do Porto, todos com 14 pontos.
Na próxima jornada, a turma da Artística
recebe no Comendador Adelino Dias Costa,
em Avanca, a turma líder da prova, o MaiaISMAI, no dia 6 de Novembro, pelas 18
horas, no que promete ser um grande jogo
de andebol, onde a turma concelhia tentará
defender a invencibilidade caseira. Antes, no
dia 23 de Outubro, a turma avancanense
receberá a formação vizinha do Monte, em
jogo relativo à 2ª eliminatória da Taça de
Portugal, às 19h30.
Ricardo Brandão
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Setubalense (O)
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Andebol
Vitorianos
recebem Oriental
Amanhã, pelas 18.00 horas, no
Pavilhão Antoine Velge, o Vitória
defronta o Oriental em jogo a
contar para a segunda eliminatória da Taça de Portugal. Outros
jogos em Setúbal: Iniciados I Divisão: Vitória-Independente Torrense, amanhã, 15.30 horas, Antoine Velge. Juvenis II Divisão:
Vitória-Andebol C. Sines, domingo, 15.30 horas, Antoine Velge.
Infantis: Vitória-Independente
Torrense, domingo, 12.00 horas,
Antoine Velge.
BASQUETEBOL: Sub-19 femininos: Scalipus-Casa Benfica de
Palmela, amanhã, 15.00 horas,
Aranguez. Sub-18 masculinos:
Scalipus-Barreirense A, amanhã,
17.00 horas, Aranguez. Sub-14
masculinos: Scalipus-Barreirense
A, amanhã, 11.00 horas, Aranguez.
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Cidade Hoje
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Área: 8,76 x 7,33 cm²
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ANDEBOL

Didáxis envolve
50 atletas
A equipa infantil de andebol feminino da Didáxis venceu
o AC Fafe, por 12-5, a contar para o Campeonato Nacional
de Infantis Femininos. À segunda jornada, esta vitória faz
aumentar as perspectivas para esta equipa que, este ano,
apresenta elementos novos.
No dia 17, as iniciadas começaram o Campeonato da
2.ª Divisão, com uma derrota tangencial, por 20-22, na
recepção ao AC Lamego.
O projecto de andebol na Didáxis envolve 50 atletas,
divididas pelos escalões de minis, infantis, iniciadas e juvenis.
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Correio do Ribatejo
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Andebol

Sem “Xeiros” agradáveis,
esta equipa só “Cai”
Do futebol ao andebol, trocaram-se literalmente os
pés pelas mãos. Vitória era aquilo que a equipa de juvenis dos Caixeiros buscava na deslocação a Setúbal
e… Vitória foi aquilo que encontrou: um Vitória sadino imponente e esmagador, que, com esclarecedores
48-14 (!), obriga os escalabitanos a repensar seriamente a atitude a adoptar num Campeonato Nacional da 2ª
Divisão.
Inacreditável a falta de fervor e de entrega ao jogo
dos andebolistas caixeiros, desleixo de gravidade, que
se multiplica se atendermos ao facto de, num passado
recente, este grupo de atletas ter exibido argumentos
mais consentâneos com os pergaminhos do emblema
que carregam ao peito.
Os técnicos Nuno Graça e Hugo Franklin lançam o
aviso: nos desafios que se seguem, os cheiros desagradáveis provocados por esta exibição “vergonhosa” terão obrigatoriamente de voltar a dar lugar aos aromas
de bom andebol que proliferavam em Santarém.
No próximo domingo, às 11h00, os Caixeiros tentarão puxar dos galões para colocar o Alto do Moinho
a andar à roda, no Pavilhão Municipal de Santarém.
SF
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Andebol |

Xico: Finalmente
a 1ª vitória
Carlos Gomes
carlosgomes@noticiasdeguimaraes.com

Ao fim de 5 derrotas
consecutivas, o Xico
Andebol conseguiu, na 6ª
jornada do Andebol 1, a 1ª
vitória na prova. E, diga-se
desde já, venceu sem qualquer margem para dúvidas
de quem quer que fosse. É
verdade que era uma vitória
esperada, até porque o MB
/ Colégio 7 Fontes é, sem
dúvida, a equipa mais fraca
da prova. No entanto, a
equipa vimaranense teve
que provar no campo as razões do seu favoritismo e
fê-lo.
Esta vitória, que como
acima dissemos era quase
“obrigatória”, tem a importância que tem. No entanto
a equipa de Guimarães precisava urgentemente de uma
vitória que “acalmasse” os
ânimos porque um dos
grandes problemas do grupo de Nuno Santos era, sem
dúvida, a parte psicológica.
A equipa jogava “sobre brasas”, a falta de confiança de
alguns jogadores era gritante e, como tal, as exibições
da equipa eram o reflexo daquilo que se passava no interior do grupo.
O Xico não produziu
uma exibição por aí além.
Mas, temos esperança de
que esta vitória tenha sido o
“tónico” de que, na nossa
modesta opinião, a equipa
precisava para começar a
produzir exibições mais de
acordo com a sua valia. Vamos aguardar para ver se o
tempo nos dá razão…
A 6ª jornada do Andebol
1, cujo último jogo (Águas
Santas vs F.C. Porto) se terá
realizado esta 4ª feira, já depois do fecho desta edição,
recheou-se de surpresas.
Desde logo a vitória do Madeira SAD no terreno do
Sporting, num jogo que pela
1ª vez em jogos oficiais pôs
frente a frente os dois irmãos Silva, que esta época
saíram do Xico rumo a
Sporting (Rui) e Madeira
SAD (Nuno). Não era
expectável a vitória da equipa madeirense. Mas, os jogos vencem-se no campo e
duram 60 minutos… Ainda

de realçar a vitória da neoprimodivisionária Ac. S.
Mamede
sobre
o
Belenenses, provando assim que a vitória frente ao
Xico Andebol na 1ª jornada
não foi obra do acaso. Ainda
de destacar a luta que o S.
Bernardo deu ao Benfica,
depois de ter feito o mesmo ao F.C. Porto. No outro
jogo da jornada o ABC não
sentiu grandes dificuldades
para derrotar o Sp. Horta.
Analisando as 6 primeiras jornadas, começam a esboçar-se alguns cenários. A
luta pelo título afinal não irá
confinar-se às equipas que
havíamos apontado no início da prova. A contrariar as
nossas previsões aparece o
ABC a apresentar credenciais para se imiscuir nessa
luta, ao passo que um dos
grandes favoritos – Sporting
– parece dar mostras de uma
instabilidade que na época
passada foi a sua imagem de
marca. Na parte inferior da
tabela, pelo seu lado há 2
equipas (Ac. S.Mamede e
Belenenses) que parecem
não querer fazer parte do
“lote dos aflitos”. Vamos ver
a evolução dos resultados…
As 2 próximas jornadas,
a realizar este fim-de-semana e na próxima 4ª feira, reservam para o Xico 2 jogos
de enorme grau de dificuldade. Este sábado a equipa
de Nuno Santos viaja até à
Ilha do Faial, nos Açores,
para defrontar o Sporting da
Horta, equipa onde, para
além de outras referências,
pontifica o “eterno” Yuri
Kostetski que, apesar da sua
provecta idade, continua a
ser o “perigo público nº 1”
graças à sua capacidade
goleadora que lhe permitir
ser actualmente o melhor
marcador da prova com 55
golos apontados nos 6 desafios realizados. É, pois, um
jogo onde o favoritismo tem
que ser atribuído à equipa
local mas pensamos que,
como se provou na jornada
anterior, as surpresas podem acontecer…
Na 4ª feira a equipa de
Nuno Santos tem mais um
obstáculo enorme, chamado Madeira SAD, com a curiosidade de, na equipa
madeirense, pontificarem 2
atletas ex-Xico – Nuno Silva e João Miguel Ferraz.
Aquilo que dissemos em relação ao jogo de sábado,

repetimo-lo para o jogo de
4ª feira. Vamos ter esperança…
Nestas 7ª e 8ª jornadas o
que mais existe são jogos interessantes. Este fim-de-semana um F.C. Porto vs
Sporting, um Madeira SAD
vs ABC, um Belenenses vs
Águas Santas e, por motivos
diferentes, um MB / Colégio 7 Fontes vs S.Bernardo.
Na 4ª feira os confrontos Sporting vs ABC, Águas
Santas vs Benfica e, por motivos diferentes, Ac.
S.Mamede vs MB / Colégio 7 Fontes, são jogos com
interesse acrescido e de resultados imprevisíveis.
No Nacional da 3ª Divisão o Fermentões, depois
de na 3ª feira anterior ter
sido eliminado da Taça de
Portugal frente ao A.C.
Sismaria, clube de Leiria
que milita na 2ª Divisão,
não conseguiu evitar a derrota na deslocação ao terreno do Afifense, sendo assim
ultrapassado na classificação
pela equipa do Alto Minho.
Amanhã, sábado, a equipa de
Marco Guimarães recebe o
F.C. Gaia num jogo que se
prevê equilibrado mas onde
o factor casa pode ser preponderante.
No Next < 21 – Campeonato Nacional de
Juniores da 1ª Divisão a
equipa do Xico Andebol
deu um enorme passo atrás
ao sair derrota da sua visita
ao terreno do Boavista, num
jogo com um resultado
atípico (41-40), que mais
parece um resultado de
Basquetebol, em que foram
marcados quase 1,5 golos
por minuto, o que dá a entender que foi um jogo no
qual “ninguém defendeu”. A
equipa de Artur Fernandes
caiu para o penúltimo lugar
e tarda a encontrar o “seu”
caminho, o que não seria
expectável. A equipa demonstra fragilidade nos jogos fora (e já disputou 3 em
que coleccionou igual número de derrotas), pelo que
é urgente fazer uma
introspecção para descobrir
os motivos. Será que o facto de os jogos se disputarem
ao domingo terá algo a ver?
Este domingo o Xico recebe o Ginásio do Sul e está
“obrigada” a vencer, sob
pena de começar a afastarse de mais dos lugares onde
tem obrigação de andar…

Xico Andebol – 25 # MB /C. 7 Fontes – 20

Sem margem
para dúvidas

Jogo no Pavilhão do DFH
Árbitros: Alberto Alves / Jorge
Fernandes (Braga)
XICO ANDEBOL: Ricardo Castro (Paulo
Sampaio), João Silva (2), Jorge Rodrigues,
Diogo Oliveira (2), César Gonçalves (3),
Pedro Barbosa, Marino Machado (1), Tiago
Silva, Isac Pinto, José Eduardo Sampaio (5),
Tiago Heber (6), Pedro Correia (4) e Daniel
Costa (2)
Treinador: NUNO SANTOS
MB / COLÉGIO 7 FONTES: Rui Pereira
(Nuno Pires), Francisco Fernandes, José
Teixeira (1), José Júnior, André Caldas, João
Gonçalves (1), Domingos Teixeira (6), Jorge Pinto, Filipe Magalhães (3), Alberto Basto, Bruno Borges (2), José Queirós Costa
(5) e José Meira (2)
Treinador: PEDRO FERREIRA
Ao intervalo: 13 - 9

O jogo a que assistimos
no passado sábado no pavilhão do DFH foi um jogo
de “sentido único” dado
que o Xico dominou por
completo a equipa do Maria Balaio / Colégio 7 Fontes. Na verdade, tirando o
empate (1-1) verificado no
início do jogo, nunca mais
a equipa de Nuno Santos
deixou de comandar o
marcador. A ilustrar aquilo
que dizemos bastará atentar para os resultados verificados de 10 em minutos:
4-2 (10 minutos), 9-5 (20),
13-9 (30), 17-11 (40), 20-14
(50) e 25-20 (60).
Foi, pois, um jogo onde
nunca esteve em causa que
a vitória seria da equipa
vimaranense, pese embora
todo o empenhamento posto no jogo pela equipa agora sedeada em Braga e onde
o
elemento
mais
inconformado foi (como é
nele habitual) o jovem Domingos Teixeira, um atleta
que este ano abandonou a
equipa vimaranense.
O jogo não foi um primor, quer táctica, quer tecnicamente mas foi interessante de seguir. O Xico
continua a lutar contra um
problema que é a falta de
entrosamento de alguns
dos atletas que este ano
conseguiu contratar, muito
por força dos “hábitos”
com que alguns deles estão
“impregnados”, o que tor-

na o trabalho de Nuno Santos muito mais difícil, face
à diferença de conceitos
“tácticos” destes seus pupilos. Mas, estamos convencidos de que, com o tempo, estas diferenças hão-de
ser esbatidas.
Do ponto de vista individual gostamos da exibição do guarda-redes
Ricardo Castro que, sem
ter feito uma exibição de se
lhe tirar o chapéu, teve intervenções positivas em
momentos importantes
que acabaram por transmitir confiança à equipa. Gos-

tamos igualmente de José
Eduardo Sampaio que atravessa um bom momento de
forma. Também gostamos
da 1ª parte de Tiago Heber.
Foi pena ter-se “eclipsado”
na 2ª parte. Por último pensamos que Pedro Correia,
apesar de fora do seu lugar
habitual (ponta direita)
mostrou ao técnico
vimaranense que é a melhor
opção de que dispõe para a
difícil posição de lateral direito.
O trabalho da dupla de
arbitragem esteve como o
jogo: fraquinho.
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Notícias de Guimarães
ID: 32342893

15-10-2010
ANDEBOL |

Tiragem: 5000

Pág: 1

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 8,38 x 1,68 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 2 de 2

Xico: Finalmente a 1ª vitória
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Audiência
A17

ID: 32377091

13-10-2010

Tiragem: 15000

Pág: 19

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Semanal

Área: 15,22 x 7,84 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1
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