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A1

  Tiragem: 3000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 12

  Cores: Preto e Branco

  Área: 10,27 x 15,12 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 38584883 18-11-2011

   No passado sábado, a Associação Artística de Avanca (AAA) deslocou-
se a Aveiro para defrontar o Alavarium. A equipa de Avanca partia como
favorita, dado que liderava o campeonato tendo apenas cedido um empate
caseiro, enquanto a equipa de Aveiro, ocupava a 8ª posição com 4 derrotas
e 2 vitórias. O jogo começou equilibrado com a equipa Aveirense com
ligeiro ascendente. A meio da primeira parte os Avancanenses reagiram,
justificando a diferença na tabela classificativa, no entanto a vantagem de 3
golos alcançada nessa altura foi perdida até ao intervalo.
   Na 2ª parte o jogo manteve-se equilibrado com a equipa da casa a manter
uma vantagem ligeira. O Avanca nunca foi capaz de estar ao seu nível,
sobretudo a nível defensivo onde se foram somando erros atrás de erros.
Apesar disso a Artística nunca perdeu a possibilidade de lutar pela vitória,
mas esteve toda a 2ª parte atrás no marcador, até conseguir igualar muito
perto do final. Foi empolgante, a recta final do jogo, em que tanto uma
equipa como a outra desperdiçaram hipóteses soberanas de vencer, assim
este terminou empatado e pode-se dizer que foi o resultado menos mau
para a Artística que esteve longe dos níveis que demonstrou até aqui. Ainda
assim, este empate garante à equipa de Luís Santos manter a liderança isolada
do campeonato nacional da 2ª divisão, mas agora sem margem de erro
para manter esta mesma liderança, os próximos dois jogos, contra equipas
a lutar pelos mesmos objectivos, ganham uma importância ainda maior.
   Assim sendo, no próximo Sábado pelas 18 horas, a partida contra o
C.D.C. Santana não será fácil e espera-se um jogo equilibrado e cheio de
emoção, mas com o apoio de um pavilhão cheio vamos conseguir todos
um resultado positivo. Juntos por um sonho!

Nuno Santos

// Andebol //

Artística empata mas
mantém liderança isolada
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  Period.: Diária
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  Pág: 12

  Cores: Cor

  Área: 12,74 x 21,05 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 38602235 17-11-2011

Académico vence
em Leiria e já está em 2.º 
Conjunto orientado por João José regressou a casa 
com uma importante vitória, graças a uma exibição
colectiva de luxo

Silvino Cardoso

� O Académico de Viseu foi a
Lei ria mostrar que é uma das
melhores equipas da prova.
Ven ceu e só não convenceu,
por  que o adversário é uma
equi  pa que tem muita expe ri ên -
cia, que adquiriu na época pas -
sada com a disputa da 2.a Divi -
são sempre muito exigente. 

Com a vitória, os academistas
estão em segundo lugar e, se
vencerem, no próximo sábado,
em casa, assumem a liderança
isolada, tendo em conta que é a
vez da Académica de Coim bra
folgar. 

A equipa que folgou na 8.a

jornada foi o Ílhavo Andebol
Clu be, mas o representente do
dis trito aveirense manteve o
qu arto lugar, embora tenha
visto aproximar-se a Ju ven tude
Lis que, apesar de ter perdido,
somou um ponto. 

Curiosamente, nesta jornada,
todas as equipas ganharam fora
de portas, mas a grande sur -
presa aconteceu em Samora Co -
r reia, com os locais a perderem
a invencibilidade pela margem
mí nima (28-29), contra o sur pre -
en dente Batalha Andebol Clube
que, assim, conquista duas vi tó -
rias consecutivas pe rante equi -
pas do topo da tabela. 

A Académica Coimbra foi à
Marinha Grande ganhar por 22-
23. Foi um resultado que dei xa
antever uma luta bastante dura
entre as duas equi pas, pois o
con junto da casa en trou na pro -
va com ambi ções de marcar pre -

sença na fase da subida, tal como
acontece com os 'estu dan tes' 

A turma conimbricense as -
su miu, assim, uma liderança
provisória no campeonato, dei -
xando o SIR 1.o de Maio cada vez
mais longe dos lugares do ace -
sso à luta pela subida. 

No entanto. a subida ao pri -
meiro lugar na 'véspera' de fol -
gar não deixa de ser importan te,
porque os seus adversários
mais directos, vencendo não
irão afastar a Académica da lu ta
pela presença na fase da subida. 

Como se espe rava, a Associ a -
ção Desportiva Albicastrense
ven ceu, sem dificuldade, o lan -
ter na vermelha, em Almeirim,
por um expressivo 24-31.

Sem dúvida que a Associ ação
20 km de Almeirim é de ma -
siado frágil e, dificilmen te, irá
conseguir alguma vitória no
campeonato. 

ACADÉMICO e Académica na luta pelo primeiro lugar (arquivo)

RESULTADOS

SIR 1º Maio-Académica              22-23
20KM Almeirim-Albicastrense    24-31
Samora Correia-Batalha AC       28-29 
Juv. Desp. Lis-Ac. Viseu            25-27 

CLASSIFICAÇÃO
J V E D   GM-GS   P

Académica           8 6 0 2 203-179 20
Ac. Viseu             7 6 0 1 199-169  19
Samora Correia    7 5 1 1 208-169 18 
Ílhavo AC              7 4 0 3 182-157 15
Juv. Desp. Lis       7 3 1 3 202-184 14 
SIR 1º Maio          7 3 0 4 174-176 13
Albicastrense       7 2 0 5 189-196 11
Batalha AC           7 2 0 5 175-192 11
20KM Almeirim     7 0 0 7 135-245 7

PRÓXIMA JORNADA

Ílhavo AC-Juv. Desp. Lis; Ac. Viseu-
Samora Correia; Batalha AC-20KM
Almeirim e Albicastrense-SIR 1º Maio 
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Lesões de Tiago Pereira e Fábio Vidrago e maus inícios do ABC sentenciaram jogo

Motor de arranque amarelo com problemas graves
Pedro Vieira da  � Silva

O ABC perdeu, ontem à noi-
te, com o FC Porto (20-26), 
conjunto que com este triunfo 
assumiu a liderança do Ande-
bol 1, por troca com o Águas 
Santas, que perdeu em Lisboa, 
com o Benfica (32-20). 

Os maus arranques da tur-
ma academista na primeira e 
segunda partes, as lesões de 
Tiago Pereira e Fábio Vidrago, 
da turma da casa, e a exibição 
menos conseguida do keeper 
academista, Humberto Go-
mes, em contraste com Alfredo 
Quintana, dos dragões, que fez 
uma exibição soberba, expli-
cam a derrota da turma braca-
rense, que nunca mostrou ar-
gumentos para ombrear com 
os campeões nacionais.

O início de jogo foi desas-
troso para o ABC e… soberbo 
para o FC Porto, que fez qua-
tro golos sem resposta nos 
primeiros quatro disparos à 
baliza do incrédulo Humber-
to Gomes. José Rolo foi o pri-
meiro homem da casa a fazer 
abanar as redes dos dragões 
(minuto 3:17) mas, até perto 
do vigésimo minuto, a equi-
pa portuense esteve sempre 

Tiago Pereira saiu lesionado na 1.ª parte

Vidrago e Humberto
em lance muito aparatoso

O central do ABC, Tiago Pereira, que estava a ser um dos 

melhores em campo na primeira parte, sofreu uma lesão no 

joelho direito num lance aparatoso com um adversário, caindo, 

de imediato, no chão, sendo assistido pelos médicos da turma 

bracarense. Muito queixoso, o número sete dos academistas 

deixou as quatro linhas com a ajuda dos seus colegas e não 

mais regressou ao jogo, deixando o ABC sem uma unidade 

importante na manobra atacante. Na bancada estava, ainda, 

Luís Bogas, que recupera de lesão.

Ainda no primeiro tempo, destaque para um lance entre o 

guarda-redes dos academistas, Humberto Gomes, que deixou 

a sua zona de baliza para parar um contra-ataque dos dragões, 

tendo chocado, involuntariamente, com o seu colega Fábio 

Vidrago, que também foi obrigado a deixar as quatro linhas. O 

quatro do ABC também não regressou mais à partida.

Benfica vence Águas Santas
Também ontem, em jogo antecipado, o Benfica recebeu e 

bateu o Águas Santas por 32-20, e divide com esta equipa 

a segunda posição, com 31 pontos, menos um que o líder 

FC Porto. O Sporting, com menos um jogo, é quarto, com menos 

três pontos que os dragões. Já o ABC, segue na quinta posição, 

com 26 pontos.

No próximo fim-de-semana, o ABC visita o Sporting e o 

FC Porto recebe o Benfica.

por cima, aproveitando, qua-
se sempre bem, as falhas de 
marcação do conjunto bra-
carense.

Mas, paulatinamente, o 
ABC começou a reagir, fruto 
da boa exibição do seu guar-

da-redes, Humberto Gomes, 
que fez nove defesas no pri-
meiro tempo, e da primeira e 
segunda linha, que começou 
a carburar melhor, com José 
Rolo, José Pedro Coelho e Tia-
go Pereira (que teve de aban-

donar o jogo devido a lesão) 
em plano de evidência.

O FC Porto, que foi muito 
forte no contra-ataque (seis 
dos 11 tentos da primeira par-
te foram conseguidos assim) 
manteve-se na frente do mar-

cador até ao intervalo, que fi-
nalizou com uma jogada aé-
rea do ABC, finalizada por 
José Rolo, após passe açuca-
rado de Coelho.

ABC sem 
Tiago Pereira 
e Fábio Vidrago

O ABC arrancou para a se-
gunda parte sem Tiago Pereira 
(ficou nos balneários) e Fábio 
Vidrago (não saiu do banco) 
e, logo na abertura, chegou, 
pela primeira vez, ao empate 
(11-11, golo de Mário Peixo-
to), mas o FC Porto, mais ex-
periente, voltou ao comando 
do marcador, fruto dos golos 
de Gilberto Duarte (chegan-
do aos 14-20).

E, neste segundo período, 
ao contrário dos primeiros 
30 minutos, Humberto Go-
mes não esteve ao seu nível, 
sendo consentido alguns go-
los em bolas que pareciam 

defensáveis.
Do outro lado esteve um 

guarda-redes inspirado, Alfre-
do Quintana, que fez algumas 
intervenções soberbas, man-
tendo, assim, a vantagem da 
turma azul e branca até per-
to do final.

Carlos Resende lamentou lesões e erros próprios

«Contra-ataque do FC Porto 
foi decisivo»

O treinador do ABC, Carlos Resende, começou por dar os 

parabéns ao FC Porto, que fez uma «belíssima partida» e 

tem «excelentes executantes», mas não deixou de elogiar 

os seus atletas, revelando que os golos conseguidos pelos 

dragões em contra-ataque (10) foram decisivos.

«O que decidiu o jogo não foi o nosso mau início, mas sim 

o contra-ataque do FC Porto. Em defesa organizada fizemos 

dos melhores jogos, talvez o melhor em termos de entrega 

e luta, anulámos o ataque e eles tiveram muitas dificuldades 

para entrar na nossa defesa. Tivemos algumas lesões, que nos 

penalizaram ainda mais, e quando estivermos todos ficaremos, 

certamente, mais fortes», finalizou Carlos Resende.

Obradovic: «Não é fácil ganhar aqui»
Por seu turno, o técnico do FC Porto, Obradovic, os jogos 

com o ABC «dão sempre um sabor especial e nunca é fácil, 

mas entrámos sempre para ganhar e a diferença no marcador 

foi boa. Ganhámos bem». 

Disse ainda que a sua equipa sabia que «se marcasse 

golos em contra-ataque seria mais fácil vencer».

Já quanto ao facto da sua equipa estar na liderança do 

campeonato após este triunfo, Obradovic lembrou que o 

FC Porto «também tem mais um jogo disputado que o 

Sporting». De resto, considerou que tem de estar satisfeito 

«porque a equipa está na frente».

Pavilhão Flávio Sá Leite, Braga

Árbitros: Bruno Rodrigues
e Carlos Capela

ABC 20
Humberto Gomes; José Rolo (4), 
Tiago Pereira (2), Rui Lourenço (1), 
José Pedro Coelho (2), Fábio Vidrago 
(2) e Álvaro Rodrigues; Pedro Seabra 
(3), Mário Peixoto (4) e José Ricardo 
Costa (2)

Treinador: Carlos Resende

FC Porto 26
Hugo Laurentino (Alfredo 
Quintana); Gilberto Duarte (10), 
Filipe Mota (1), Pedro Spínola (2), 
Daymaro Salina (2), Tiago Rocha 
(1) e Dario Andrade (3); Ricardo 
Moreira (5), Wilson Davyes e Nenad 
Malencic (2)

Treinador: Ljudomir Obradovic

Marcha do marcador: 10’ (3-7); 20’ 
(7-8); 30’ (10-11); 40’ (13-16); 50’ (16-
22).

José Ricardo Costa e José Pedro Coelho em tarefas defensivas

DM
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  Corte: 2 de 2ID: 38602200 17-11-2011

ABC não resistiu 
ao inspirado FC Porto

O ABC de Braga perdeu, ontem, por 26-20, frente ao FC Porto no 
Flávio Sá Leite em encontro antecipado da 13.ª jornada do campeonato 
de andebol, no qual esteve praticamente desde o início em 
desvantagem.

D
R

Desporto p.29
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  Tiragem: 44389

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos
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  Cores: Cor
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  Corte: 1 de 2ID: 38596736 17-11-2011
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  Tiragem: 44389

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 35

  Cores: Cor

  Área: 9,52 x 28,57 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 38596736 17-11-2011
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A9

  Tiragem: 44389

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos
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  Área: 27,01 x 36,05 cm²
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  Corte: 1 de 1ID: 38602769 17-11-2011

Andebol: Marítimo
em Infesta para a
Taça de Portugal

Para os 16 avos-de-final da
Taça de Portugal de senio-
res masculinos de Andebol,
o sorteio ditou que o Marí-
timo se desloque a São Ma-
mede de Infesta, para medir
forças com a equipa local (o
Infesta), no dia 1 de Dezem-
bro. O vencedor desta elimi-
natória irá, depois, actuar
em Guimarães, frente ao
Xico Andebol, nos oitavos-
de-final, a 8 de Dezembro.
Neste dia, e para esta elimi-
natória, o Madeira SAD re-
cebe, no Funchal, o
vencedor do embate entre
Avanca-São Mamede.

Vasco Sousa
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  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 15

  Cores: Preto e Branco

  Área: 9,15 x 16,33 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 38584867 17-11-2011

Andebol | Federação e Câmara

Leiria aposta 
na modalidade

“Plano de Desenvolvimento do Andebol 
no Concelho de Leiria” é o objec-
tivo de um protocolo de colabo-
ração entre a Câmara de Leiria, 
Federação de Andebol de Por-
tugal (FPA) e os agrupamentos 
de escolas da Maceira e Rainha 
Santa Isabel (Carreira), assinado 
no dia 14 de Novembro. 

“No âmbito do protocolo, a FAP 
compromete-se a promover e apoiar acções de divul-
gação que possibilitem um conhecimento adequado 
da modalidade; e a realizar acções de formação de 
agentes desportivos, que promovam, divulguem e 
enquadrem as actividades desportivas oriundas do 
Município de Leiria na área dos técnicos e árbitros”, 
adianta a autarquia em comunicado. 

Já em relação à Câmara de Leiria, “ficou o com-
promisso de apoiar as acções previstas ao abrigo do 
protocolo, nomeadamente a Festa do Andebol no 
final do ano lectivo e divulgar as diversas acções a 
desenvolver, possibilitando uma participação alar-
gada da população”.

Quanto aos agrupamentos de escolas da Maceira 
e da Carreira, ficou o compromisso de ajudarem a 
promover a modalidade junto das respectivas co-
munidades. 
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  Tiragem: 102718
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  Period.: Diária
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  Tiragem: 5000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 17

  Cores: Preto e Branco

  Área: 9,34 x 14,10 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 38580368 16-11-2011
Andebol

Xico ‘sem’
adversário na Taça

O Xico Andebol vai defrontar o vencedor do jogo Infes-
ta-Marítimo nos oitavos-de-final da Taça de Portugal de 
Andebol. O encontro terá lugar no dia 10 de Dezembro. O 
Xico Andebol apenas conhecerá o seu adversário no dia 1 
de Dezembro, dia em que terá lugar o jogo dos dezasseis-
avos-de-final entre o Infesta e o Marítimo.
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  Tiragem: 4600

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 35

  Cores: Preto e Branco

  Área: 8,81 x 5,97 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 38580691 16-11-2011

Candelária empata 
Sp. Horta perde 

HÓQUEI/ANDEBOL

Candelária e Óquei de Barcelos igualaram a duas bolas, 
no Pico, em partida válida para a quarta jornada do Campeo-
nato Nacional da Primeira Divisão de Hóquei em Patins.

No que concerne à 11.ª ronda do Campeonato Nacio-
nal de Andebol1, o Sporting da Horta perdeu, por 30-26, na 
deslocação ao recinto do Águas Santas. 
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  Tiragem: 4400

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 17
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  Área: 14,00 x 10,05 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 38580613 16-11-2011

Bambis

Estreia em Canelas

Os mais pequenos andebolistas da Casa do Povo da Vacariça estrearam-se, esta época, no
passado domingo, 6 de novembro, em Canelas. Sem ter um carácter competitivo, os encontros
de Bambis têm como objectivo principal, a diversão absoluta jogando Andebol. Para além da

equipa da casa, Arsenal de Canelas, o torneio contou, ainda, com a participação da ACD do Monte e da
Casa do Povo da Vacariça.

Mantendo-se fiel à formação, a Casa do Povo da Vacariça participou com duas equipas mistas,
mostrando sinais muito positivos para os próximos tempos. Para a história fica um aglomerado de duas
vitórias e quatro derrotas no torneio.

Representaram a Vacariça: Ricardo Simões, Rafael Mateus, Pedro Brandão, Luís Pedro, Tiago,
Maria Figueiredo, Matilde Rodrigues, Marta Lourenço, Maria Felício, Laura, José Marques e André
Capela.

ANDEBOL

Casa do Povo da Vacariça
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