


Revista de Imprensa

17-05-2011 

1. (PT) - Bola, 17/05/2011, ISMAI entre os ?grandes? 1

2. (PT) - Diário de Aveiro, 17/05/2011, Derrota acaba com o sonho da subida 2

3. (PT) - Diário de Aveiro, 17/05/2011, Resultados e classificações 3

4. (PT) - Diário de Notícias da Madeira, 17/05/2011, Campeões preaparam novo assalto às provas nacionais 4

5. (PT) - Diário do Minho, 17/05/2011, ABC-Águas Santas antecipado para sábado 5

6. (PT) - Diário do Minho, 17/05/2011, António Xavier é o novo presidente do Xico 6

7. (PT) - Diário de Aveiro, 16/05/2011, Desaire com aplausos para cumprir calendário 8

8. (PT) - Diário de Notícias da Madeira, 16/05/2011, Dupla vitória ma Taça 9

9. (PT) - Diário do Minho, 16/05/2011, ABC de Braga na fase final do nacional de juniores 10

10. (PT) - Jornal da Madeira, 16/05/2011, SAD e  Sports  nos quartos-de-final 11

11. (PT) - SCN.pt, 16/05/2011, FC Porto festeja título junto dos adeptos 12

12. (PT) - Setubalense, 16/05/2011, Vitória perde em Gândara com Sismaria (32-27) 14

13. (PT) - Sem Mais Jornal, 14/05/2011, Andebol sénior perdeu em Fafe 15

14. (PT) - Algarve Resident, 13/05/2011, Handball cup 16

15. (PT) - Jornal Torrejano, 13/05/2011, Andebol: prontos para ganhar 17

16. (PT) - Notícias de Guimarães, 13/05/2011, Xico com a vida mais complicada 18

17. (PT) - Cidade Hoje, 12/05/2011, Subsídios e apoios a associações e escolas 20

18. (PT) - Jornal da Marinha Grande, 12/05/2011, Iniciadas do 1º Maio garantem 3º lugar 21

19. (PT) - Jornal da Marinha Grande, 12/05/2011, SIR 1º de Maio conquista vitória 22

20. (PT) - Labor.pt, 12/05/2011, Oliveira Júnior  promove XII Sarau gimnodesportivo 23

21. (PT) - Notícias de Vizela, 12/05/2011, "Derrota Imoral" 24

22. (PT) - Postal do Algarve, 12/05/2011, Porto e Benfica abrem Taça de Portugal em Andebol 25

#A1
#A1
#A2
#A2
#A3
#A3
#A4
#A4
#A5
#A5
#A6
#A6
#A8
#A8
#A9
#A9
#A10
#A10
#A11
#A11
#A12
#A12
#A14
#A14
#A15
#A15
#A16
#A16
#A17
#A17
#A18
#A18
#A20
#A20
#A21
#A21
#A22
#A22
#A23
#A23
#A24
#A24
#A25
#A25


23. (PT) - Voz de Trás-os-Montes, 12/05/2011, AD Godim vence «derby» de Infantis Masculinos 27

#A27
#A27


A1

  Tiragem: 13109

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 38

  Cores: Cor

  Área: 5,61 x 14,35 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 35515071 17-05-2011

Página 1



A2

Diário de Aveiro   Tiragem: 7014

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 29

  Cores: Preto e Branco

  Área: 17,82 x 12,52 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 35517712 17-05-2011

Derrota acaba com
o sonho da subida

Avelino Conceição

� Sob forte pressão de ter que
vencer este jogo, a Artística de
Avanca deitou tudo a perder logo
no arranque da partida, diante
de uma formação que jogou des-
contraída, uma vez que já tinha

alcançado o objectivo da subida
na jornada anterior.

Fazendo um parcial de 4-1 nos
primeiros minutos, o Fafe “ener-
vou” a equipa da casa, que nunca
mais conseguiu equilibrar o
marcador, face a uma deficiente
acção ofensiva. Sempre muito

nervosos na construção do ata-
que, os avancanenses esbarra-
vam numa defensiva quase in-
transponível, que reflectiu na
deficiente de eficácia da equipa
de Luís Santos, tendo sido o jogo
em que marcou menos golos em
toda a competição.

Com cinco golos de desvanta-
gem ao intervalo, e com o ISMAI
a vencer a formação do Maríti-
mo, na Madeira, ficava ainda
mais difícil a tarefa dos locais. E
não foi por falta de apoio que não
venceram este encontro, pois o
público incentivando os jogado-
res até ao último minuto do jogo.
Só que, perante uma equipa for-
tíssima, era quase impossível
vencer, ainda mais com falhas
cometida no ataque.

O melhor que a equipa da Ar-
tística conseguiu em toda a par-
tida foi encurtar a distância para
três golos, fazendo acreditar que
ainda seria possível chegar à

vitoria, mas esta viria a sorrir ao
Fafe, que, recheada de bons joga-
dores (quase todos já jogaram na
1.a Divisão) e muito experiência,
foi, sem dúvida, a melhor equipa
desta fase. À formação da casa
restou a resignação a uma der-
rota que provocou lágrimas.

Vitória justíssima da forma-
ção campeã nacional da 2.a Di-
visão, que “leva”consigo para o
campeonato dos “grandes” a
turma do ISMAI, que, com a vi-
tória (27-25) na Madeira, cumpre
calendário na última jornada
frente à Artística de Avanca, que
garante o terceiro lugar no cam-
peonato, mas que, diga-se em
abono da verdade, merecia o
prémio da subida, pelo excelen-
te carreira que fez esta época.

Num jogo decisivo, a dupla de
arbitragem não fez o melhor tra-
balho que já a vimos fazer em
Avanca, saindo mais prejudica-
dos os donos da casa.l

2.ª DIVISÃO NACIONAL - FASE FINAL

TREINADOR: Luís Santos.
Ricardo Gaspar; João Santos, Luís Silva,
Bruno Pinho (4), Pedro Silva (4), Tiago
Cunha (6), Alberto Silva (2), Gustavo Silva,
Pedro Coelho (3), Ricardo Pinho (1), Luís
Galvão (1), Ricardo Coutinho, Victor
Valente e Nuno Ferreira (2).

TREINADOR: Óscar Freitas.
Hugo Fernandes; Pedro Sousa, Armando
Pinto (1), Rui Carvalho, Bruno Silva (1),
Alexis Oliveira (1), Cláudio Mota (6), Duar-
te Silva (1), João Costa (5), Luís Neves (3),
João Castilho (4), Luís Gonçalves, Paulo
Fernandes (3) e João Ferreira (3).

LOCAL: Pavilhão Adelino Dias Costa, em Avanca. ASSISTÊNCIA: 200 espectadores.
ÁRBITROS: Pedro Fontes e José Bessa (A.A. Porto). CRONOMETRISTA: Hugo Coelho

AO INTERVALO: 10-15

ARTISTICA 23 FAFE 29
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RESULTADOS E CLASSIFICAÇÕES

1.ª DIVISÃO MASCULINOS
FASE FINAL - GRUPO B - 8.ª JORNADA
Belenenses-Sp.Horta 29-30
S. Mamede-S. Bernardo 27-27
Folga: Xico Andebol

J V E D GM-GS P
Sp. Horta 6 3 1 2 177-170 36
Belenenses 6 3 1 2 189-162 36
S. Bernardo 6 3 1 2 168-167 27
Xico Andebol 6 2 2 2 170-171 27
S. Mamede 6 1 1 4 152-186 25
PRÓXIMA JORNADA
S. Bernardo-Xico Andebol; Sp. Horta-S.
Mamede; Folga: Belenenses.

1.ª DIVISÃO FEMININOS
FASE FINAL/11.ª JORNADA
Juve Mar-Alavarium 22-29
Colégio Gaia-Gil Eanes 20-38
Académico-Col. João Barros 17-33
Madeira SAD-Juve Lis 31-18

J V E D GM-GS P
Gil Eanes 12 12 0 0 411-249 36
Madeira SAD 11 9 1 1 336-196 30
Col. João Barros 11 7 1 3 269-212 26
Alavarium 11 5 1 5 282-296 22
Juve Lis 11 4 2 5 251-297 21
Colégio Gaia 11 2 2 7 255-318 17
Juve Mar 11 1 1 9 227-296 14
Académico 12 1 0 11 231-398 14
PRÓXIMA JORNADA
Alavarium-Colégio Gaia; Colégio João
Barros-Juve Mar; Gil Eanes-Madeira SAD;
Juve Lis-Académico.

2.ª DIVISÃO MASCULINOS
FASE FINAL/8.ª JORNADA
AC Fafe-V. Setúbal 34-29
Art. Avanca-Marítimo 41-24
ISMAI-Sismaria 26-23

J V E D GM-GS P
AC Fafe 8 7 1 0 276-238 23
ISMAI 8 5 1 2 222-226 19
Art. Avanca 8 4 1 3 241-211 17
V. Setúbal 8 3 0 5 234-259 14
Marítimo 8 2 0 6 214-235 12
Sismaria 8 1 1 6 183-201 11
PRÓXIMA JORNADA
Artística Avanca-AC Fafe; Sismaria-V.
Setúbal; Marítimo-ISMAI.
FASE DE APURAMENTO

ZONA NORTE/6.ª JORNADA
Académico-Modicus 24-21
Santo Tirso-Alavarium 37-35
S. Paio Oleiros-Callidas 42-18
Folga: Santana

J V E D GM-GS P
Académico 7 5 1 1 209-181 38
S. Paio Oleiros 7 6 0 1 246-178936
Santo Tirso 7 5 1 1 211-206 29
Santana 6 1 1 4 169-190 27
Alavarium 7 3 1 3 204-198 27
Callidas 7 0 0 7 158-223 25
Módicus 7 1 2 4 160-180 24
PRÓXIMA JORNADA
Alavarium-Santana; Modicus-S. Paio Oleiros;
Callidas-Santo Tirso; Folga: Académico.

3.ª DIVISÃO MASCULINA
FASE FINAL/6.ª JORNADA
Samora Correia-Infesta 25-25
Marienses-Benavente 33-27
Vela Tavira-Ílhavo AC 34-30

J V E D GM-GS P
Infesta 6 3 3 0 187-169 15
Vela Tavira 6 3 2 1 185-174 14
Samora Correia 6 3 0 2 156-170 13
Benavente 6 2 1 3 165-167 11
Marienses 6 2 0 4 167-164 10
Ílhavo AC 6 1 1 4 161-177 9
PRÓXIMA JORNADA
Marienses-Samora Correia; Ílhavo AC-
Infesta; Benavente-Vela Tavira.

FASE APURAMENTO
ZONA NORTE/5.ª JORNADA
Arsenal Canelas-FC Gaia 29-26
Madalenense-Afifense 33-33
Monte-CA Leça 24-25
Fermentões-Feirense 35-22

J V E D GM-GS P
Ars. Canelas 5 3 1 1 139-136 31
Fermentões 5 2 1 2 146-141 30
Monte 5 3 0 2 145-136 29
FC Gaia 5 3 0 2 136-125 28
CA Leça 4 4 0 0 118-100 26
Afifense 5 0 2 3 137-159 23
Madalenense 5 1 2 2 135-140 23
Feirense 4 0 0 4 97-116 21
PRÓXIMA JORNADA
FC Gaia-Afifense; Arsenal Canelas-Monte;
Feirense-Madalenense; CA Leça-Fermentões.
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Andebol
ABC-Águas Santas
antecipado para sábado

Inicialmente agendado para a tarde do próximo 

domingo, o encontro entre o ABC de Braga e o Águas 

Santas, da última jornada da fase final do campeonato 

de andebo, foi antecipado para as 15h05 de sábado, 

com transmissão na RTP-2. 

O Madeira SAD-FC Porto joga-se no domingo, a 

partir das 17h00, e o Sporting-Benfica foi adiado para 

25 de Maio, devido aos compromissos europeus dos 

benfiquistas.
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Nova direcção para o biénio 2011/13 foi ontem apresentada

António Xavier é o novo presidente do Xico

��  Luís Filipe Silva

António Xavier vai mesmo 
ser o novo presidente do Xico 
Andebol. O dirigente, que já 
estava há algum tempo no ter-
reno à procura de elementos 
para formar um elenco capaz 
de gerir o clube vimaranense, 
apresentou ontem a sua lista 
para o biénio 2011/13 bem 
como as suas propostas e ob-
jectivos do mandato.

Com uma equipa rechea-
da de pessoas com conheci-
mentos da modalidade, des-
taca-se a presença da presi-

Presidente da AA Braga 

Augusto Silva presente 
O presidente da Associação de Andebol de Braga, Augusto 

Silva, marcou ontem presença na apresentação da nova direcção 

do Xico Andebol.

O dirigente não quis faltar a este momento importante na 

vida do clube seu filiado. 

Direcção para o biénio 2011/13

Assembleia Geral

Presidente: Octávio Santos

Secretário: Rui Maia

Secretário: Vicente Salgado

Conselho Fiscal

Presidente: Pedro Roque

Secretário: Fernando Silva

Secretário: António Cardoso

Direcção

Presidente: António Xavier

Vice-presidente: Paula Ferrão

Secretário: Alfredo Correia

Tesoureiro: Paulo Peixoto

Educação/Formação: Alves Pinto

Departamento Desportivo: José Rodrigues

Departamento Desportivo: Bento Machado

dente Paula Ferrão, que ago-
ra passa a ser vice-presiden-
te para o andebol sénior, fa-
zendo uso do conhecimento 
granjeado nos últimos anos 
como líder do clube.

«É uma pessoa que conhece 
muito bem o clube e vai ter 
funções específicas no ande-
bol sénior», começou por refe-
rir o novo presidente do Xico 
Andebol na apresentação do 
novo elenco directivo, que 
aconteceu ontem, nas insta-
lações do clube.

Alves Pinto e Alfredo Cor-
reia são dois novos elemen-

tos recrutados por António 
Xavier. O primeiro trabalha-
rá na vertente da formação e 
educação e o segundo como 
secretário da direcção.

O ex-jogador José Rodri-
gues e Bento Machado vão 
trabalhar directamente junto 
do departamento desportivo 
do Xico Andebol.

António Xavier esteve liga-
do, como jovem atleta à for-
mação do Desportivo Fran-
cisco de Holanda, clube que 
deu origem posteriormente 
ao Xico Andebol e, como tal, 
acedeu a procurar gente para 

formar uma direcção «por fal-
ta de recursos humanos» que 
poderiam pôr em causa o fu-
turo do clube.

«A sua presidente, Paula Fer-
rão, fez um esforço muito gran-
de, foi uma pessoa de referên-
cia e vai ficar aqui para sem-
pre gravada junto das memó-
rias do clube. Eu, inicialmente, 
tinha como vontade própria 
motivar estas pessoas que es-
tavam cansadas. O meu pro-
pósito era só insuflar um pou-
co de ânimo, mas quando dei 
por ela, estava com uma crian-
ça nos braços», explicou An-

tónio Xavier quando questio-
nado sobre o porquê da sua 
candidatura.

Sobre o andebol, o novo 
presidente fez questão de pri-
vilegiar a formação com im-
plantação de um centro de es-
tudos que permitam uma con-
ciliação da prática desportiva 
com o rendimento escolar.

Já sobre o andebol sénior, 
António Xavier realçou que o 
clube irá até onde for possí-
vel «sempre sem cometer lou-
curas». «Vamos trabalhar ago-
ra para deixar sementes para 
o futuro para que depois se 
possam cometer algumas mas 
sempre de forma controla-
da», disse.

Objectivos da nova direcção

«Devolver o clube às raízes 
e promover a imagem do Xico»

No seu discurso de apresentação do projecto, António 

Xavier deixou bem vincada a necessidade de «devolver o 

clube às raízes», nomeadamente onde tudo começou, em 

1942, ou seja, na escola Francisco de Holanda, para reforçar 

a ligação à formação.

O novo presidente da colectividade vimaranense realçou 

que «ao contrário do que muitos pensam, a realidade actual 

é de estabilidade financeira» mas reconheceu «maiores ou 

menores dificuldades na persecução dos seus objectivos».

Antevendo «os tempos difíceis» com os cortes das autar-

quias às colectividades desportivas, António Xavier preconiza 

o «auto-financiamento», onde se torna vital desenvolver 

iniciativas e actividades que promovam a imagem do Xico 

e diversifiquem o produto junto dos potenciais parceiros.

Ao nível directivo, o novo presidente do Xico Andebol 

privilegiou um cargo de vice-presidente, desempenhado 

por Paula Ferrão, que terá ainda o apoio de José Rodrigues 

e Bento Machado, perfazendo três elementos «bem identi-

ficados com a cultura do clube».

Nova direcção do Xico Andebol para 2011/13

António Xavier quer reaproximar o clube da cidade
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António Xavier 
“assume”
Xico Andebol

::D:: Desporto 
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TREINADOR: Ricardo Tavares.
João Pinho; Carlos Oliveira (3) Pedro Maia
(3), João Pinto (9), João Vilar (6), Hugo
Silva (1) e Gonçalo Carvalho (2) - sete ini-
cial - Augusto Pereira (2), Bernardo
Portas, Nuno Carvalho (1) e Fábio Ribeiro.

TREINADOR: Luís Monteiro.
António Vilhena; Belone Moreira (1),
Francisco Bacalhau (11), Rui Barreto (1),
Elledy Semedo (9), Tiago Fonseca (4) e
Hugo Canela (2) - sete inicial - Tiago
Miranda (3), Henrique Melo (1), Filipe
Pinho (2) e Edgar Landim (3).

LOCAL: Pavilhão do São Bernardo,
em Aveiro.
ASSISTÊNCIA: cerca de 200 
espectadores.
ÁRBITROS: Flávio Carvalho e João
Malhado.
AO INTERVALO: 14-18

SÃO BERNARDO 27

BELENENSES 37

Desaire com
aplausos para
cumprir calendário
O São Bernardo despediu-se com derrota 
aplaudida, porque o grande objectivo 
da permanência já estava garantido

Carlos Delgado 

�Depois de no sábado ter vencido
o Xico Holanda e com isso ter ga-
rantido a permanência no escalão
principal do andebol nacional, o

1.ª DIVISÃO

São Bernardo perdeu ontem diante
do Belenenses, num jogo que servia
para cumprir calendário.

No final, apesar do desaire, os
jovens atletas foram aplaudidos
com entusiasmo pelo público pre-
sente, que não quis deixar de reco-
nhecer o trabalho que a equipa de-
senvolveu ao longo da época. De-
pois de uma primeira fase muito
comprometedora (ocupava o últi-
mo lugar na classificação), conse-
guiu reverter esse mau desempe-
nho através de uma recuperação
notável na segunda fase da prova,
ao ponto de, a uma jornada do fi-
nal, ter garantido a continuidade
no palco maior da modalidade.

Talvez por isso e também por
ter jogado no sábado, notou-se por
parte dos atletas aveirenses uma
entrega não tão intensa, facto que
ajuda a explicar parte do desaire
diante do Belenenses; os outros
factores que completam a explica-
ção têm a ver com o facto de o trei-
nador do São Bernardo ter coloca-
do em campo alguns atletas me-
nos utilizados ao longo da época e,

também, porque o Belenenses foi
sempre melhor equipa e mais
competente.

Até aos 25 minutos, o equilíbrio
no marcador (14-13) ainda foi nota
dominante; só que o Belenenses,
com um parcial de 5-0, “arrumou”
com qualquer dúvida sobre quem
seria o vencedor. A diferença foi-
se mesmo alargando com natura-
lidade, terminando com dez de di-
ferença, margem que explica, am-
plamente, o que se passou em
campo.l

A FIGURA

JOÃO PINTO O jovem late-

ral esquerdo voltou a ser o

melhor marcador da equi-

pa, mostrando qualidades

que o podem projectar

muito longe na carreira,

como comprova o facto de

ser, sensacionalmente, o

segundo melhor rematador

do campeonato nacional.

JOÃO PINTO foi, desta vez, o melhor rematador do São Bernardo
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ABC de Braga na fase final
do nacional de juniores

A equipa de juniores do ABC 
de Braga é uma das oito que 
garantiram presença na fase 
final do campeonato nacional 
de andebol da categoria, cuja 
primeira fase terminou ontem, 
e da qual se sagrou vencedo-
ra, com mais um ponto que 
o FC Porto, que terminou na 
segunda posição.

De resto, nos 22 jogos dis-
putados, o ABC contabilizou 
18 triunfos, um empate e três 

derrotas.
Os oito clubes – ABC de Bra-

ga, FC Porto, Sporting, Bele-
nenses, Águas Santas, Sp. Es-
pinho, Marítimo e São Bernar-
do – vão participar na segun-
da fase, a realizar em dois gru-
pos, no sistema de concentra-
ção, entre 2 e 4 de Junho, em 
Baião e Mangualde.

O sorteio da segunda fase 
realiza-se quarta-feira, a par-
tir das 17h00.

Na última jornada, disputada 
ontem, os resultados foram:
Boavista-S. Bernardo ... 3 7-35
FC Porto-Belenenses ...  42-32
Espinho-Ág. Santas......  30-34
FC Infesta-Xico ..............  23-28
Sporting-Marítimo .......  45-25
ABC-Ginásio Sul ............  39-29

Juvenis:
ABC e Xico
são finalistas

No campeonato nacional 

de juvenis, Xico Andebol e 
ABC de Braga garantiram, on-
tem, a presença na fase final 
da competição.

Guimarães e Lisboa acolhe-
ram, no fim-de-semana a se-
gunda fase do campeonato 
na nacional de juvenis mas-
culinos da 1.ª Divisão, que 
definiu os quatro finalistas da 
competição.

Em Guimarães, FC Porto e 
Xico Andebol foram mais for-
tes que Benfica e Águas San-
tas e garantiram os dois pri-
meiros lugares, apurando-se 
para a fase final.

No pavilhão da Luz, ABC de 
Braga e AC Sesmarias deixa-
ram fora da fase final as duas 
equipas de Lisboa, Sporting e 
Belenenses. 

A fase final disputa-se em 
regime de concentração, en-
tre 27 e 29 de Maio, na zona 
geográfica da Associação de 
Andebol de Braga. 

O sorteio realiza-se amanhã, 
pelas 16h30.

Equipa de juniores do ABC

DM
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As duas formações insulares
já estão apuradas para os quar-
tos-de-final da Taça de Portugal
feminina de Andebol, após te-
rem vencido ontem os jogos
que participaram. O Madeira
SAD ganhou, no Porto, ao Aca-
démico FC, por 48-23num jogo
dominado pela que equipa de
Duarte Freitas, que foi sempre
superior enuncaencontroupro-
blemas de maior para vencer o
jogo.Ao intervalo, asmadeiren-

ses já venciampor23-10.Noou-
tro jogo da tarde de ontem, o
Sports da Madeira acabou por
sentir mais dificuldades em se
apurar, umavezquea formação
do Alpendorada conseguiu
equilibrar apartida.Dequalquer
das formas, a equipa de Vítor
Rodrigues venceupor40-36.Ao
intervalo, registava-seuma igual-
dade a 24 bolas, que traduzia (e
bem) o equilíbrio entre as duas
formações.

Marítimo perde com o Sporting

Para a 1.ª Divisão de Juniores
masculinos, na última jornada
da 1.ª fase, o Marítimo foi a Lis-
boa perder com o Sporting por
25-45. Um jogo onde os lisboe-
tas foramsempre superiores. Ao
intervalo, os locais já venciam
por esclarecedores 22-11. De
qualquer das formas, o Marí-
timo está na fase final. 1

Carlos Jorge

A “sociedade” venceu as nortenhas do Académico por
48-23 e o Madeira foi ganhar ao reduto do Alpendo-
rada por 40-36.

SAD e “Sports”
nos quartos-de-final

7 OITAVOS-DE-FINAL COM SALDO POSITIVO PARA EQUIPAS INSULARES

Andebol: Taça de Portugal

Du
ar

te
Go

m
es
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FC Porto festeja título junto dos adeptos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16/05/2011

Meio: SCN.pt

URL: http://www.scn.pt/andebol/noticia.php?menu=9&id=IU-XoE7PuCU

 

Portistas venceram ABC enquanto o Sporting sentiu dificuldades para se desembaraçar do Águas

Santas logrando subir à 4ª posição.

 

 O FC Porto Vitalis venceu esta tarde o ABC de Braga por esclarecedor 28-20, em jogo que marcou a

abertura da nona jornada da fase final do Andebol, grupo 1. Ao intervalo, a equipa portista vencia por

15-4, num jogo onde o ABC esteve longe de emrpestar à festa o brilho que se esperava.

 

No final do jogo, foi em ambiente de festa que todos o staf do FC Porto foi chamado um a um, para

receber as medalhas relativas à conquista do título nacional, com o capitão Ricardo Moreira a receber

das mãos de Henrique Torrinha, presidente da Federação de Andebol de Portugal, o troféu relativo ao

terceiro título nacional consecutivo.

 

No outro jogo do grupo A, o Sporting foi vencer à Maia o Águas Santas e ascendeu ao quarto lugar

 

9ª jornada

Benfica 31-33 Madeira SAD ( ficha de jogo )

FC Porto 28-20 ABC (f icha de jogo )

Águas Santas 28-29 Sporting (ficha de jogo)

 

10ª jornada

Sábado (21/05)

15h05 ABC - Águas Santas

 

Domingo (22/05)

17h00 Madeira SAD - FC Porto

 

Quarta-feira (25/05)

21h30 Sporting - Benfica

 

 Classificação
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Setubalense (O)   Tiragem: 6300

  País: Portugal

  Period.: +2 por Semana

  Âmbito: Regional

  Pág: 8

  Cores: Preto e Branco

  Área: 26,94 x 7,23 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 35505650 16-05-2011
Andebol: Nacional da II Divisão-Fase Final

Vitória perde em Gândara com Sismaria (32-27)
ADA Maia/Ismai acompanha AC
Fafe na subida ao escalão princi-
pal do andebol português

Anteontem, em Gândara, o Vitória
foi derrotado pelo AC Sismaria por
32-27, resultado que apesar de ne-
gativo lhe permitiu ainda conser-
var o quarto lugar na classificação
da Fase Final, tendo agora de ven-
cer o Marítimo do Funchal, na últi-
ma ronda, para não o perder. A jor-
nada de sábado, noutro plano, con-

sagrou a ADA Maia/Ismai como a
segunda equipa a conseguir o aces-
so ao «Andebol 1»: os maiatos fo-
ram vencer ao Funchal e benefici-
aram da derrota do seu directo
perseguidor, o AA Avanca, perante
o AC Fafe, equipa que já havia ga-
rantido a promoção.

9.ª JORNADA: AC Sismaria, 32-Vi-
tória, 27; AA Avanca, 23-AC Fafe,
29; Marítimo do Funchal, 25-ADA
Maia/Ismai, 27.

Última ronda (21 de Maio, 15.00
horas): Vitória-.Marítimo do Fun-
chal; AC Fafe-ÂC Sismaria; ADA
Maia/Ismai-AA Avanca.
1.º AC FAFE, 26 pontos; 2.º ADA
Maia(Ismai, 22; 3.º AA Avanca, 18;
4.º Vitória, 15; 5.º AC Sismaria, 14;
6.º Marítimo do Funchal, 13.
O jogo entre AC Sismaria e Vitória
foi dirigido por Nuno Marques e
João Correia, com José Oliveira e
Luís Cerejo como oficiais de mesa,
e as equipas alinharam e marcaram:

AC SISMARIA (32): Pedro Almeida;
Miguel Bernardes, André Gomes (3),
Guilherme Marques, Filipe Oliveira
(7), Bruno Conceição (2), Sérgio
Sigismundo (5), Vítor Pereira (1),
Ângelo Lopes, Tiago Carmo (1), Mi-
guel Sampaio, Tiago Torgal (6), Ni-
cholas Bem (2) e Luís Portela (5).
Treinador: Pedro Daniel Teixeira.
Livres de 7m não concretiza-
dos: 1
Disciplina: 2 exclusões.
VITÓRIA (27): Ricardo Martins e

Hugo Dinis; João Fuzeta, Artem
Kuybida (4), Bruno Sobreira (4),
Ivan Dias (7), André Moreira (2),
Mário Fuzeta (1), Pedro Carvalho
(1), Tomás Faria (3), João Silva (2),
Gonçalo Neves (1), Rui Mamede e
Rolando Costa (2).
Treinadores: Jorge Fernandez e
Konstantin Dolgov.
Livres de 7m não concretiza-
dos: 1
Disciplina: 1 exclusão.
Resultado ao intervalo: 14-12.
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Sem Mais Jornal   Tiragem: 45000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 14

  Cores: Preto e Branco

  Área: 8,78 x 6,34 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 35503819 14-05-2011

A equipa sénior de andebol 
do Vitória Futebol Clube 
foi derrotada em Fafe, por 
34-29, frente à formação 
local, a melhor equipa da 
competição, que de resto já 
garantiu a subida ao principal 
escalão do andebol nacional. 
Uma derrota não apaga o 
excelente trabalho realizado 
pelos vitorianos ao longo da 
presente temporada, e que 

ao intervalo perdiam por três 
pontos de diferença (19-16).
Pelo Vitória FC alinharam e 
marcaram: Ricardo Martins 
e Hugo Dinis; Artem 
Kuybida (3), Bruno Sobreira 
(6), André Moreira, Mário 
Fuzeta (2), André Fonseca 
(1), André Costa (1), João 
Silva (1), Gonçalo Neves (7), 
Rui Mamede (7) e Rolando 
Costa (1). 

Andebol sénior perdeu em Fafe
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Algarve Resident (The)   Tiragem: 5500

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 39

  Cores: Preto e Branco

  Área: 8,88 x 2,30 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 35502816 13-05-2011
HANDBALL CUP
The fi nal phase of handball’s Portuguese Cup will be disputed 
in Tavira on May 28 and 29. Benfi ca, Porto, Belenenses and 
Madeira are involved over the two days at the Dr. Eduardo 
Mansinho municipal pavilion. 
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Jornal Torrejano   Tiragem: 3250

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 11

  Cores: Cor

  Área: 9,22 x 7,09 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 35505908 13-05-2011

Andebol: prontos para ganhar
NACIONAL INICIADOS 2.ª DIVISÃO
VULCANENSE, 22 – CD TORRES NOVAS, 27
CDTN: Guilherme, André Leandro (3), José Santos, Luís Patrão (2), Afonso
(12), João Dinis (5), Eduardo, Diogo Duarte, André Alves (1), Telmo, Miguel
Monteiro(4), Luís Martins. Treinador: Sérgio Santos. Dirigente: Artur Vieira.
Pavilhão de Alcochete (7/5).

20 KLMS ALMEIRIM, 16 – TORRES NOVAS, 28
CDTN: Iúri, José Santos (9), Ivan (7), João Antunes, João Garcia (3), Margarido
(1), Almeida (7), José Silva (1), Diogo, Ricardo, Alex, Simão. Treinador:
Vítor Alhais. Dirigente: Paulo Costa.Pavilhão Mun. Almeirim (8/5).

Num jogo em que os torrejanos conscientes da sua superi-
oridade, jogaram com calma, o resultado é justo. Com mais
esta vitória a equipa torrejana terá no próximo sábado, dia
15,  às 10 horas, no palácio dos desportos, um jogo importan-
te na decisão da conquista do campeonato regional.
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Notícias de Guimarães   Tiragem: 5000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 20

  Cores: Cor

  Área: 26,43 x 26,34 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 35490983 13-05-2011
Andebol

A inesperada vitória da
Académica de S.Mamede na
recepção ao Sp. da Horta em
jogo em atraso da 4ª jornada e
realizado na 4ª feira da sema-
na passada e ainda o empate
conseguido pela mesma
equipa frente ao S.Bernardo,
em jogo que teve lugar no
passado sábado, veio compli-
car em muito a situação do
Xico Andebol.

Na verdade, o Xico que
na passada semana dispunha
de 2 pontos de vantagem so-
bre o S.Bernardo e 7 sobre a
Académica de S.Mamede,
vê-se agora em igualdade
pontual com a equipa de
Aveiro e escassos 2 pontos de
vantagem sobre os
matosinhenses (no entanto,
estes 2 pontos podem ser
considerados como 3 já que
o Xico tem vantagem em caso
de empate pontual).

Esta situação leva a que o
Xico tenha que se continuar
a empregar ao máximo nas 2
partidas que faltam
(S.Bernardo, fora e Sp. da
Horta, em casa). Nada que
não fosse expectável�

Havíamo-lo escrito no
início da disputa desta fase:
os jogos em que interviessem
as equipas do Belenenses e
do Sp. da Horta poderiam ser
�perigosos� dado que, para
estas 2 equipas, o interesse
nos jogos seria praticamente
nulo, dado terem à partida a
manutenção já assegurada. E,
infelizmente, o tempo tem-
nos dado razão. De facto nin-

F.C. Porto é tri-campeão nacional

Xico com a vida mais complicada

guém esperaria que a
Académica de S.Mamede
que ainda há 15 dias fora co-
piosamente derrotada em
Guimarães e que contava por
derrotas os 4 jogos realiza-
dos, parecendo com o desti-
no traçado, fosse capaz de
vencer um Sporting da Hor-
ta que, até ao final da fase re-
gular, havia lutado pelo
apuramento para o Grupo A.
Mas, foi mesmo isso que
aconteceu. O Sp. da Horta
apresentou-se no Pavilhão
do Padrão da Légua
�descontraído� e a
Académica de S.Mamede
aproveitou a benesse. Curi-
osamente a equipa insular 3
dias depois foi ao Restelo
derrotar o Belenenses�

É, pois, grande a expecta-
tiva que envolve os jogos que
faltam. Este sábado o Xico vai

até Aveiro para defrontar o
S.Bernardo e um qualquer
resultado positivo poderá
significar o carimbar defini-
tivo do �passaporte� para o
campeonato da próxima épo-
ca. Caso contrário, será ne-
cessário esperar pela última
jornada. No outro jogo de
amanhã, sábado, a Académica
de S.Mamede vai até aos
Açores para voltar a defron-
tar o Sp. da Horta. Espera-se
que, desta vez os açorianos
cumpram a sua obrigação�

Entretanto, no domingo,
o S.Bernardo disputa o seu
último jogo da época ao re-
ceber o Belenenses em jogo
em atraso da 7ª jornada. Seria
bom que os aveirenses tives-
sem que ficar �a rezar� até ao
fim da jornada seguinte�

No tocante ao Grupo A
o F.C. Porto foi, como se es-

perava, vencer ao terreno do
Águas Santas e pode, desse
modo, comemorar desde
logo a vitória na prova. Aliás,
o F.C. Porto até nem neces-
sitaria de vencer o jogo dado
que, praticamente ao mesmo
tempo, o Benfica, única equi-
pa que teoricamente ainda
poderia discutir o título, não
evitava uma derrota em
Braga, frente ao ABC.

O interesse da prova re-
sume-se agora à divisão dos
lugares entre o 2º e o 5º (o
Águas Santas também já é de-
finitivamente o 6º). Nesse
contexto o Madeira SAD pa-
rece-nos ser a equipa que
tem um calendário menos
agradável (visita o Benfica e
recebe o F.C. Porto). No
entanto, a equipa madeirense,
treinada pelo vimaranense
Paulo Fidalgo e onde ponti-

ficam os também nossos
conterrâneos Nuno Silva e
Gustavo Castro, já nos habi-
tuou a algumas surpresas e
não nos espantaria que con-
seguissem chegar ao fim no

2º lugar. Vamos aguardar�
No nacional da 3ª divi-

são o Fermentões cumpriu a
sua �obrigação� de vencer o
Feirense e, aproveitando a
inesperada derrota do Mon-
te frente ao C.A. Leça, subiu
ao 2º lugar continuando a 1
ponto do líder Arsenal de
Canelas que, recordamos,
ainda terá que vir jogar a Gui-
marães.

Este fim-de-semana a
prova sofre uma paragem, re-
tomando na próxima semana,
altura em que a equipa de
Marco Guimarães terá que se
deslocar a Leça para defron-
tar o Clube de Andebol local.
Na 1ª fase o Fermentões ven-
ceu os 2 jogos com alguma
facilidade. No entanto, o
CALE, depois de ter acabado
aquela fase no último lugar,
parece ter-se transfigurado,
venceu os 4 jogos já realiza-
dos, e está já num �confortá-
vel� 5º lugar com 3 pontos de
avanço sobre as posições de
descida. Como tal, cuidados
e caldos de galinha nunca fi-
zeram mal a ninguém�

Carlos Gomes
texto
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Notícias de Guimarães   Tiragem: 5000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 7,19 x 2,40 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 35490983 13-05-2011

Desporto
AndebolXico com a vidamais complicada
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A20

Cidade Hoje   Tiragem: 5500

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 4

  Cores: Preto e Branco

  Área: 8,38 x 22,79 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 35491518 12-05-2011

Subsídios e apoios
a associações
e escolas

Em ano de comemoração do 20.º aniversário da CIOR,
esta escola profissional volta a realizar a Feira Medieval/
Quinhentista e, para isso, conta com o apoio da Câmara
no valor 10 mil euros. Este evento cultural, protagonizado
pelos próprios alunos da CIOR, será nos dias 19 e 20 de
Maio, em vários espaços da cidade. O PS votou a favor e a
proposta passou por unanimidade.

No desporto, foi autorizada a assinatura de um
protocolo de colaboração com a Federação Portuguesa de
Andebol de Portugal, tendo em vista o desenvolvimento da
modalidade junto das crianças do 1.º ciclo do concelho de
Famalicão. Para obras de melhoramento no seu espaço
desportivo, nomeadamente conclusão da sede social e
balneários, a autarquia famalicense ajuda a Associação
Desportiva, Recreativa e Cultural de Jesufrei com 16 mil
euros. O NAJ, Núcleo de Atletismo de Joane, tem
comparticipação camarária no valor de 7 mil euros, para
apoio aos seus atletas, inclusive da formação.

A YUPI, como instituição que implementa projectos de
voluntariado e promotora da bolsa de voluntariado juvenil
Time4U, recebe um apoio da Câmara no valor de 4880
euros.

Foi autorizada a despesa até ao montante de 6.620,00
euros para a realização da edição 2011 do Jovem.Com e
Caminhada Concelhia. Trata-se de um leque de iniciativas
de âmbito juvenil que decorreram de 29 de Abril a 8 de
Maio.

Através de protocolo que mantém com a Universidade
Lusíada de Famalicão, a Câmara tem autorização para
renovar o apoio financeiro (mil euros) ao melhor aluno de
cada faculdade.

O município vai alienar a sua participação social global
no Matadouro Central de Entre Douro e Minho Ldª�, pelo
valor de cinco mil euros. A venda é efectuada à própria
empresa �Matadouro Central�.

Tendo em conta despesas correntes (água, luz, etar,
gás) nas escolas básicas integradas, a Câmara atribui ao
Agrupamento de Escolas de Gondifelos o montante de
7348,18 euros, ao Agrupamento de Escolas Vale do Este
10.868,00 euros e ao Agrupamento Vertical de Escolas de
Pedome a verba de 8.506,36 euros.

Entretanto, foi aberto o concurso público para o
fornecimento de refeições aos futuros alunos dos Centros
Escolares de Joane e Ribeirão, ano lectivo 2011/12, no
montante de 199.800,00 euros. Está aberto também o
concurso público para a aquisição de manuais escolares
do 1.º Ciclo do Ensino Básico.

Foram acordados dois votos de pesar pelo falecimento
de Virgílio Rego (jornalista) e Firmino Oliveira (foi presidente
da Junta de Gondifelos); ainda um voto de congratulação
pela participação de Luís Fernandes nos Multinations Youth
Meet.
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Jornal da Marinha Grande   Tiragem: 14000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 17

  Cores: Cor

  Área: 8,98 x 17,09 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 35491939 12-05-2011

ANdebOL

iniciadas do 1º Maio 
garantem 3º lugar
Na última jornada da segunda fase do 
Campeonato Nacional, a SIR 1º Maio só tinha 
o 3º lugar como objectivo atingível e, para tal, 
foram até São Pedro de Fins, na Maia, bater-se 
com a equipa de Santa Joana, apresentando-
se praticamente na máxima força, com o único 
impeditivo: Rita Carlos

A equipa da casa entrou melhor no jogo e rapida-
mente chegou aos 3-0, tendo a SIR reagido e, ao inter-
valo, mercê de uma marcação individual, a formação 
marinhense já vencia pela margem mínima (11-10).

Quando se antevia que no início da segunda parte 
a SIR descolasse no marcador, a verdade é que tal não 
aconteceu e se numa fase inicial se pode queixar das 
suas próprias asneiras, com falhas defensivas e perdas 
de bola não forçadas, nos últimos minutos, quando o 
resultado se cifrava em 17-17, a equipa de arbitragem 
determinou a vitória caseira em dois lances, que in-
fluenciaram o resultado final (19-18). Esta derrota aca-
bou por não ser determinante para a classificação do 
1º de Maio, que tendo vencido em casa a Santa Joana 
por quatro golos, acabou por garantir o 3º lugar. 

Jogaram e marcaram pela SIR: Isabel Cardoso; Mar-
ta Santos (2); Inês Pereira; Diana Norte; Marta Olivei-
ra; Jéssica Cordeiro (6); Soraia Barros; Vânia Barros; 
Carolina Cintra (8); Íris Amaral; Madalena Pires (2) e 
Bruna Nunes. Treinadora: Ana Luísa. ß
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Jornal da Marinha Grande   Tiragem: 14000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 19

  Cores: Cor

  Área: 8,74 x 20,82 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 35491962 12-05-2011

ANdebOL

siR 1º de Maio 
conquista vitória
A SIR 1º de Maio/Imosonho mantém uma série 
de resultados de grande nível, perdendo apenas 
um ponto na última dezena de jogos disputados

No passado fim-de-semana obteve mais uma vitória, 
desta feita em Pombal, perante o último classificado, 
sendo aparentemente um jogo mais acessível que o ha-
bitual. No entanto, o facto da equipa marinhense se 
apresentar para este jogo sem cinco dos seus habituais 
jogadores causou alguma preocupação quanto ao que 
poderia ser o resultado final.

Apesar de se apresentar em Pombal com quatro ju-
niores a SIR 1º de Maio/Imosonho acabou por dominar 
a partida desde cedo, espelhando o resultado final a 
superioridade demonstrada pela equipa de Picassinos. 
O Núcleo de Pombal apenas ao 1-0 e aos 3-2, esteve 
na frente do marcador, a partir dos 12 minutos a SIR 1º 
de Maio/Imosonho passou para a frente do marcador 
donde não sairia mais até ao final da partida. Aos de-
zasseis minutos já vencia 4-8, permitindo, porém, uma 
ligeira aproximação do Pombal nos últimos minutos da 
1ª parte que lhe permitiu ir para intervalo a perder ape-
nas por dois golos de diferença (10-12).

No segundo tempo, uma boa entrada dos atletas 
marinhenses colocou logo a partida em 5 golos de di-
ferença, 10-15, limitando-se a gerir o resultado até ao 
final, que ficaria em 22-27.

Na SIR 1º de Maio/Imosonho alinharam e marca-
ram: João Sousa e Ricardo Gomes (Guarda-redes), 
Carlos Arrimar (9 golos, 4 de 7m), Hugo Sousa (1), 
Bruno Nunes (2), André Ramos (4), João Monteiro (3), 
João Pimentel (2), Pedro Gomes (5), Gonçalo André (1) 
e Eduardo Ferreira.

No próximo sábado, a SIR 1º de Maio/Imosonho 
recebe, às 18h30, o Tondela, actual penúltimo classi-
ficado. ß
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Labor.pt   Tiragem: 3000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 20

  Cores: Preto e Branco

  Área: 27,01 x 9,49 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 35491695 12-05-2011

Minis Masculinos

Monte  15
Sanjoanense  29

Sanjoanense: André Silva, 
Francisco Silva, Gonçalo 
Fernandes, Guilherme Mo-

reira, Guilherme Novo, Leo-
nardo Silva e Paulo Bastos.
Treinadores: Emanuel Silva 
e Sérgio Paiva. 

Apesar de estarem 
apenas sete jogadores 
disponíveis, sem qualquer 
suplente, a Sanjoanense de-

monstrou, na Murtosa, que 
é capaz de aguentar uma 
partida inteira sem altera-
ções, mantendo sempre um 
ritmo bastante acelerado. 
Os alvinegros entraram 
bem na partida, no entanto, 
a primeira parte acabou de 
uma forma um bocado atri-

bulada. Na segunda parte 
a Sanjoanense entrou com 
outra motivação decidindo 
o jogo nos primeiros dez 
minutos. 

AGENDA

Nacional 1ª Divisão Ini-
ciados masculinos
Lamego-Sanjoanense
Dia 14, ás 15h00, 
em Lamego

Regional de Minis femi-
ninos
Alavarium-Sanjoanense

Dia 14, às 12h00, 
em Alavarium

Regional Minis mascu-
linos
Sanjoanense-Oleiros
Dia 14, às 11h00, 
Pavilhão das Travessas

ANDEBOL

Iniciativa envolve todas as escolas do agrupamento

“Oliveira Júnior” promove XII Sarau gimnodesportivo
Realiza-se, no próximo dia 13 de maio, pelas 21h30, o XII Sarau Gimnodesportivo do Agrupamento de Escolas Oliveira Júnior, que terá como palco o Pavilhão das 

Travessas. Espaço onde serão apresentadas as diversas atividades protagonizadas por alunos e professores de todo agrupamento, bem como de grupos convidados.  
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O Callidas Clube
procura vitórias no
campeonato, mas não será
com a equipa desgarrada e/
ou desfalcada que irá atingir
essa meta, quando se
encontra, neste momento,
em lugares de despromoção.

Com o início de jogo, os
visitados carregaram com
velocidade e em apenas dez
minutos venciam por 8-0. A
receita foi demasiado fácil:
por cada jogada falhada do
Callidas, em contra-ataque
rápido era golo na baliza
oposta.

Nikolov, inconformado,
fez parar o jogo e tentou
animar a equipa; começaram
a aparecer as jogadas
elaboradas e os golos.

Porém, animados com as
facilidades oferecidas, os
sampaienses moralizaram,

Andebol - Nacional de Seniores
(2.ª Divisão - Fase de Apuramento)

�DERROTA IMORAL�
S. Paio de Oliveiros,
42 - Callidas, 18

acabando por fazer uma
primeira parte de bom nível;
ao invés, o Callidas,
desmoralizado, partia para o
intervalo com um pesado
resultado (22-06).

Na segunda metade o
equilíbrio foi evidente mas o
resultado estava já assegu-
rado com demasiada facili-
dade. Perante as opções que
os vizelenses levaram para
este jogo, foi sem surpresa
que o desfecho ditou 42-18.

Nesta partida esteve em
foco, por parte do Callidas,
o pivô João Pacheco que
obteve sete golos no meio
de uma defesa muito forte e
dura.

O próximo jogo é vital
para as poucas aspirações
de assegurar a manutenção;
para tal, é incontornável
vencer o Ginásio Clube de
Santo Tirso, no próximo
sábado, dia 14, pelas 19h30,
no Pavilhão Municipal de
Vizela.
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Geraldo de Jesus
geraldoj.postal@gmail.com

REALIZOU-SE NA BIBLIOTECA 
Municipal de Tavira o sorteio 
para a final da Taça de Por-
tugal em Andebol, na qual 
vão participar as equipas do 
AM Madeira And. Sad, C.F. Os 
Belenenses, F. C. Porto e S. L. 
Benfi ca.

Em representação da Câma-
ra de Tavira esteve o vereador 
José Manuel Guerreiro, que 
relembrou que se trata da se-
gunda vez que a cidade acolhe 
o evento, estando acordados 
mais dois anos para a sua re-
alização em Tavira.

O autarca recordou a ligação 
de Tavira ao andebol, referin-
do que “esta ligação vem atra-
vés das nossas colectividades 
que representam o andebol no 
Algarve e do Vela de Tavira”.

O presidente da Federação 
Portuguesa de Andebol, Hen-
rique Torrinha, realçou os 
efeitos da política da Câmara 

de Tavira no apoio ao andebol, 
nomeadamente no que toca à 
adesão das camadas mais jo-
vens a esta modalidade.

Quanto à subida do Vela, o 
responsável afirmou desejar 
que “a passagem, quase segu-
ra, do Vela de Tavira para a 2ª 
Divisão Nacional seja feita com 
sustentabilidade e de forma 
consolidada”.

Em representação do S. L. 
Benfica esteve Luís Gomes, 
que sobre o sorteio disse ao 
POSTAL: “calhou-nos o F. C. 
Porto, uma boa equipa, mas 
nós com a nossa vontade e 
sabendo que estão ao nosso 
nível, teremos todas as possi-
bilidades de chegar à fi nal e 
depois há-de haver aí outro 
jogo. Isto não é uma fi nal an-
tecipada. Há mais duas equi-
pas em prova e nós temos de, 
jogo a jogo, ultrapassá-las”.

SORTEIO DITOU PARA AS MEIAS-
FINAIS F. C. Porto – S. L. Benfi -
ca, jogo marcado para as 15.05 

Porto e Benfica abrem
Taça de Portugal 
em Andebol
Tavira acolhe evento pela segunda vez

horas, do dia 28 de Maio, no 
Pavilhão Municipal de Tavira.

F. C. Os Belenenses – AM Ma-

deira And. Sad, pelas 17 horas. 
A fi nal será no dia 29 de Maio, 
pelas 17 horas.

Sorteio teve lugar na Biblioteca Municipal

GERALDO DE JESUS
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Porto e Benfi ca abrem
Taça de Portugal em Andebol pág. 10
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Andebol

AD Godim vence «derby» 
de Infantis Masculinos

A Associação Des-
portiva de Godim 
recebeu e bateu 

o Sport Vila Real e Benfica 
na última jornada desta Fase 
Complementar de Infantis 
Masculinos por 19/13, com 
10/8 ao intervalo. Com esta 
vitória, a AD Godim venceu 
a série só com vitórias, indo 
agora com os vencedores das 
outras séries (Gouveia e Vila 
Nova de Paiva) lutar pelo 1º 
ao 3º lugar desta Fase Com-
plementar. Já o SVR Benfica 
que, mesmo perdendo, asse-
gurou o 2º lugar na série e vai 
lutar pelo 4º/6º lugar com os 

outros dois segundos classifi-
cados (Mangualde e Penedo-
no).

Já numa fase mais avança-
da vai o Campeonato de Ju-
venis Masculinos, onde já se 
iniciou a Fase de Classifica-
ções da Fase Complementar 
e aí a AD Godim, que luta 
pelo 1º lugar, deslocou-se a 
Nelas para defrontar o ABC 
local e conseguiu um empate 
a 26 golos. Na luta pelo 5º/8º 
lugar, o SVR Benfica iniciou 
esta fase com o Académico de 
Viseu, entrando com a mão 
esquerda ao perder em Viseu 
por 47/40.
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