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Andebol 

Benfica vence e foge 
ao FC Porto na frente 
do campeonato
O Benfica venceu este sábado 
o FC Porto por 30-28, no 
Pavilhão da Luz, em jogo da 
4.ª jornada da fase final do 
campeonato nacional de 
andebol, e fugiu ao rival na 
liderança do Grupo A, agora 
com 44 pontos, mais dois do 
que o adversário. Os visitantes 
ainda estiveram à frente no 
marcador, mas permitiram a 
recuperação benfiquista nos 
minutos finais, especialmente 
depois da expulsão do guarda-
redes Hugo Laurentino.
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> redacção

O ABC joga este sábado às 16
horas no pavilhão Flávio Sá
Leite um jogo de elevada impor-
tância para as aspirações aca-
demistas. Os juvenis jogam em
casa o primeiro de dois jogos de-
cisivos com o FC Porto e procu-
ram dar continuação aos bons
resultados conseguidos contra os
‘dragões’ no último mês, em que
o ABC venceu o FC Porto na fi-
nal do Torneio Internacional
St. António Maria Claret. 

Na antevisão deste jogo o
treinador José Vieira referiu que
a vitória no torneio foi impor-
tante e motivadora. “A vitória no
torneio foi boa, é importante os
jogadores saberem que têm ca-
pacidade para bater a boa equipa

do FC Porto”, referiu.
Este jogo é o primeiro jogo da

jornada dupla com o FC Porto, e
quem vencer o conjunto dos dois
jogos irá estar presente na fase
final do campeonato nacional de
juvenis. Apesar das dificuldades
José Vieira garante que este jogo
é encarado da melhor forma. “O
jogo está a ser encarado com
grande expectativa, com ansie-
dade, mas com a esperança que
corra tudo pelo melhor”. José
Vieira também garante que a
equipa está preparada para lutar
pela vitória e conseguir o objec-
tivo traçado.

O treinador José Vieira lança
ainda um apelo aos adeptos do
ABC: “apareçam, apoiem os
miúdos por todo o esforço que
tem sido feito por eles”.

“Queremos estar presentes
na fase final nacional”
O ABC defronta, hoje, o FC Porto, às 16 horas no pavilhão Flávio Sá Leite, em jogo de eleva-
da importância para as aspirações academistas no apuramento para a fase final do campeo-
nato nacional de juvenis. José Vieira comanda uma equipa motivada para vencer.

ANDEBOLJUVENIS DO ABC RECEBEM HOJE FC PORTO EM JOGO DECISIVO

DR

José Vieira, treinador dos juvenis do ABC, pede o apoio dos adeptos
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ABC/UMinho joga
hoje nos Açores
na 4.ª jornada
da fase final 

A equipa do ABC/UMinho
joga hoje, nos Açores, contra
o Sp. Horta, em partida da
4.ª jornada da fase final de apu-
ramento do campeão nacional
de andebol. É um jogo difícil
para os bracarenses que, na
primeira fase, deixaram pontos
na Horta. Para se manterem
dentro da luta pelo quarto lugar,
os pupilos de Carlos Resende
devem ganhar nesta deslocação
aos Açores.
O Benfica-FC Porto é, no
entanto, o jogo mais aguardado
da quarta jornada. As duas
equipas chegam a esta fase da
prova empatadas no primeiro
lugar, com 41 pontos, pelo que
a partida da Luz pode deter-
minar um comandante isolado
ou... deixar tudo na mesma.
Jogos e árbitros da 4.ª jornada:

GRUPO A:
18h – Águas Santas - Sporting
(Daniel Freitas/César Carvalho)
18h – Benfica - FC Porto 
(Duarte Santos/R. Fonseca)
21h – Sp.Horta - ABC/UMinho
(João Baleiza/Joaquim Diogo).
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I DIVISÃO NACIONAL - FASE MANUTENÇÃO

Xico Andebol joga na Madeira...
AC Fafe desloca-se ao Avanca
No grupo B da fase final do Andebol 1, as duas equipas minhotas que
lutam pela manutenção, Xico Andebol e AC fafe, vão jogar ambas fora
de portas na 4.ª jornada. Vitórias precisam-se para o objectivo 
da permanência entre a elite do andebol português. 
Os vimaranenses do Xico viajam para a Madeira para defrontar 
o Madeira SAD em partida que se prevê equilibrada. 
Equilíbrio e emoção – atendendo à classificação das equipas e
necessidade de pontuarem – também deve ser o que não vai faltar 
em Avanca, onde a Artística local recebe o Andebol Clube de Fafe. 
A ronda completa-se com a recepção do super-favorito Belenenses 
ao Camões.
Jogos e árbitros para a quarta jornada da fase final do Andebol 1:
GRUPO B
17 horas – Madeira SAD-Xico Andebol – Ana Silva/Ana Afonso (Porto)
18 horas – Avanca-AC Fafe – Mário Coutinho/Ramiro Silva (Aveiro)
20 horas – Belenenses-CDE Camões – Vânia Sá/Marta Sá (Viseu.
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ALCOBAÇA Um jovem, de 16
anos, praticante de andebol no
Cister Sport de Alcobaça, mor-
reu na  quarta-feira à tarde na
sequência da colisão entre a
moto que conduzia  e uma via-
tura ligeira de mercadorias, na
Estrada Nacional N.º 8, em Ga-
nilhos, freguesia de Prazeres
de Aljubarrota, Alcobaça.

A colisão entre um automó-
vel e o veículo de duas rodas
conduzido por Bernardo San-
tos, estudante do décimo pri-
meiro ano no Agrupamento de
Escolas D. Inês de Castro, em
Alcobaça, ocorreu numa zona
onde existem muitas curvas,
junto a um acesso para o cen-
tro da localidade de Ganilhos.
A violência do embate provo-

cou ferimentos graves no jo-
vem, que foi assistido no local
pelos Bombeiros Voluntários
de Alcobaça e por uma equipa
médica da Viatura Médica de
Emergência e Reanimação
(VMER) de Caldas da Rainha
e transportado para o Hospital
de Alcobaça. Devido à gravi-
dade das lesões, foi transferido
para a unidade hospitalar de
Caldas da Rainha, onde veio a
falecer.

Conceição Parrilha, da direc-
ção do Cister Sport de Alco-
baça, diz ter sido informada da
morte do jovem ao final do dia
de quarta-feira quando assis-
tia a um treino de uma equipa
do clube. «A direcção e todos
os atletas estamos chocados

com a morte do jovem. Vive-
mos momentos muito com-
plicados quando soubemos
do falecimento. Independen -
temen te  de ser atleta do clube
estamos a falar de um jovem

com apenas 16 anos», afirma.
Isabel Carolino foi treinadora
de Bernardo Santos durante
três anos e a recordação que
lhe fica da memória «é de um
jovem alegre», cuja alegria
«contagiava» os colegas de
equipa. 

«Era um miúdo bem-dis-
posto e muito bom aluno. A
prova disso é que este ano co-
meçou a época desportiva,
mas depois a meio da prova
disse que não estava a conse-
guir conciliar os estudos com
o andebol e interrompeu a prá-
tica da modalidade. Estamos
muito abalados com a morte
do Bernardo», refere a treina-
dora, que quando soube do fa-
lecimento do atleta estava a
treinar uma das equipas femi-
ninas do clube.

O funeral do jovem alcoba-
cense deverá realizar-se hoje à
tarde para o Cemitério de Al-
cobaça. |

Atleta de andebol morre
aos 16 anos após colisão

Bernardo Santos
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ALCOBAÇA Um jovem, de 16
anos, praticante de andebol no
Cister Sport de Alcobaça, mor-
reu na  quarta-feira à tarde na
sequência da colisão entre a
moto que conduzia  e uma via-
tura ligeira de mercadorias, na
Estrada Nacional N.º 8, em Ga-
nilhos, freguesia de Prazeres
de Aljubarrota, Alcobaça.

A colisão entre um automó-
vel e o veículo de duas rodas
conduzido por Bernardo San-
tos, estudante do décimo pri-
meiro ano no Agrupamento de
Escolas D. Inês de Castro, em
Alcobaça, ocorreu numa zona
onde existem muitas curvas,
junto a um acesso para o cen-
tro da localidade de Ganilhos.
A violência do embate provo-

cou ferimentos graves no jo-
vem, que foi assistido no local
pelos Bombeiros Voluntários
de Alcobaça e por uma equipa
médica da Viatura Médica de
Emergência e Reanimação
(VMER) de Caldas da Rainha
e transportado para o Hospital
de Alcobaça. Devido à gravi-
dade das lesões, foi transferido
para a unidade hospitalar de
Caldas da Rainha, onde veio a
falecer.

Conceição Parrilha, da direc-
ção do Cister Sport de Alco-
baça, diz ter sido informada da
morte do jovem ao final do dia
de quarta-feira quando assis-
tia a um treino de uma equipa
do clube. «A direcção e todos
os atletas estamos chocados

com a morte do jovem. Vive-
mos momentos muito com-
plicados quando soubemos
do falecimento. Independen -
temen te  de ser atleta do clube
estamos a falar de um jovem

com apenas 16 anos», afirma.
Isabel Carolino foi treinadora
de Bernardo Santos durante
três anos e a recordação que
lhe fica da memória «é de um
jovem alegre», cuja alegria
«contagiava» os colegas de
equipa. 

«Era um miúdo bem-dis-
posto e muito bom aluno. A
prova disso é que este ano co-
meçou a época desportiva,
mas depois a meio da prova
disse que não estava a conse-
guir conciliar os estudos com
o andebol e interrompeu a prá-
tica da modalidade. Estamos
muito abalados com a morte
do Bernardo», refere a treina-
dora, que quando soube do fa-
lecimento do atleta estava a
treinar uma das equipas femi-
ninas do clube.

O funeral do jovem alcoba-
cense deverá realizar-se hoje à
tarde para o Cemitério de Al-
cobaça. |

Atleta de andebol morre
aos 16 anos após colisão

Bernardo Santos
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Mário Pinto

Um jovem, de 16 anos, prati-
cante de andebol no Cister
Sport de Alcobaça, morreu na
quarta-feira à tarde na sequên-
cia da colisão entre a moto que
conduzia  e uma viatura ligeira
de mercadorias, na Estrada
Nacional N.o 8, em Ganilhos,
freguesia de Prazeres de Alju-
barrota, concelho de Alcobaça.

A colisão entre um auto-
móvel e o veículo de duas rodas
conduzido por Bernardo San-
tos, estudante do décimo pri-
meiro ano no Agrupamento de
Escolas D. Inês de Castro, em
Alcobaça, ocorreu numa zona
onde existem muitas curvas,
junto a um acesso para o centro
da localidade de Ganilhos. A
violência do embate provocou
ferimentos graves no jovem,
que foi assistido no local pelos
Bombeiros Voluntários de

Alcobaça e por uma equipa
médica da Viatura Médica de
Emergência e Reanimação
(VMER) de Caldas da Rainha e
transportado para o Hospital de
Alcobaça. Devido à gravidade
das lesões, foi transferido para a
unidade hospitalar de Caldas
da Rainha, onde veio a falecer.

Dirigentes e atletas chocados
Conceição Parrilha, elemento
da direcção do Cister Sport de
Alcobaça, diz ter sido informa-
da da morte do jovem ao final
do dia de quarta-feira passada
quando assistia a um treino de
uma das equipas do clube. 

“A direcção e todos os atletas
estamos chocados com a morte
do jovem. Vivemos momentos
muito complicados quando
soubemos do falecimento.
Independentemente  de ser
atleta do clube estamos a falar
de um jovem com apenas 16

anos”, afirma a dirigente.
Isabel Carolino foi treinado-

ra de Bernardo Santos durante
três anos e a recordação que
lhe fica da memória “é de um
jovem alegre”, cuja alegria
“contagiava” os colegas de
equipa. 

“Era um miúdo bem-dispos-
to e muito bom aluno. A prova
disso é que este ano começou a
época desportiva, mas depois a
meio da prova disse que não
estava a conseguir conciliar os
estudos com o andebol e inter-
rompeu a prática da modalida-
de. Estamos muito abalados
com a morte do Bernardo”,
refere a treinadora, que quan-
do soube do falecimento do
atleta estava a treinar uma das
equipas femininas do clube.

O funeral do jovem alcoba-
cense deverá realizar-se hoje à
tarde para o Cemitério de Alco-
baça. l

Uma colisão entre uma moto e um veículo ligeiro de passageiros na localidade de Ganilhos, freguesia de
Prazeres de Aljubarrota, Alcobaça, provocou a morte a um jovem de 16 anos, praticante de andebol no Cister
Sport de Alcobaça. Dirigentes e atletas do clube estão chocados com a forma trágica como ocorreu a morte
de Bernardo Santos, um jovem muito querido na comunidade

Atleta de andebol morre aos 16 anos
em colisão entre moto e automóvel

DR

BERNARDO SANTOS

Três jovens
morreram
na última
semana

Na última semana, morre-
ram três jovens nas estradas
da região. Na madrugada de
domingo (00h10) um jovem,
de 23 anos, morreu na estrada
que liga a Praia da Vieira e Viei-
ra de Leiria, concelho da Mari-
nha Grande, vítima de um cho-
que frontal com um outro veí-
culo ligeiro que, supostamente,
não terá tido tempo de efectuar
uma ultrapassagem.  No dia
seguinte ao acidente, dezenas de
pessoas da Vieira de Leiria, for-
maram um cordão humano
junto ao local do sinistro em

homenagem a Rúben José, que
deixa dois filhos menores.
No mesmo dia à tarde, Rui
Nunes, de 22 anos, residente
em Sobreiro, freguesia da
Barosa,  morreu depois de a
motorizada (Yamaha 50) que
conduzia ter embatido contra
um poste da Portugal Telecom
(PT), na estrada da Barosa, jun-
to ao cruzamento da Rua do
Moreiro.

Na quarta-feira passada, a
colisão entre uma moto e um
veículo ligeiro de mercadorias
provocou a morte a Bernardo
Santos,  de 16 anos.

Também na segunda-feira
passada, uma mulher, funcio-
nária da Santa Casa da Miseri-
córdia de Alcobaça, foi atrope-
lada com gravidade, junto ao
Intermarché da Benedita, e está
internada em estado grave no
Hospital de S. José, em Lisboa.l

JOVEM ERA ESTU-
DANTE E ATLETA
DE ANDEBOL
NO CISTER SPORT
DE ALCOBAÇA,
CLUBE ONDE
JOGOU NOS
ÚLTIMOS ANOS
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ALCOBAÇA P2

Vítima, praticante de andebol no Cister
Sport de Alcobaça, não resistiu a ferimen-
tos após embate contra automóvel em
Prazeres de Aljubarrota, Alcobaça 

Jovem de
16 anos
morre em
acidente 
de moto
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Marienses em 5º lugar  
no apuramento para o 
campeonato de Andebol

O Clube Desportivo “Os 
Marienses ficou em quinta po-
sição na fase de apuramento Sul 
para o Campeonato Nacional das 
2ª Divisão de andebol. A equipa 
ficou com 17 pontos, contra os 28 
alcançados pelo Clube Desportivo 
Marítimo da Madeira, que ficou 
em primeiro lugar.

Quantos às competições regio-
nais, os Marienses estão em pri-
meiro lugar na segunda fase do 
Campeonato Regional de Inicia-
dos Masculinos, a par da equipa A 
dos Arrifes, com uma pontuação 
de quatro pontos.

Relativamente ao campeonato 

de Ilha, na segunda jornada, os 
Marienses Infantis vão competir 
com os Marienses Minis no próxi-
mo sábado e, no dia 20 de Abril, 
joga-se  a terceira jornada, com as 
mesmas equipas de andebol. No 
primeiro jogo, os infantis vence-
ram com 21 pontos.

Quanto aos iniciados, estes jo-
gam no próximo dia 21 de Abril, 
para a segunda jornada e no dia 
27, jogam a terceira jornada. No 
primeiro jogo, a equipa mariense 
de iniciados 1 perdeu com 19 pon-
tos, contra os 25 pontos da dos 
Marienses iniciados.
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7 Andebol. O presidente da

Federação Croata, Sandi Sola,
foi ontem detido por alegado
desvio de cerca de cinco mi-
lhões de euros de um banco.
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. O 1º Encontro Inter-Escolas "Andebol a Sorrir", marcado para as 14h00 do próximo dia 13 de abril,
na EB 2,3 D. Martinho Castelo Branco, é a primeira ação promocional da modalidade no âmbito do
protocolo que nesse dia será celebrado entre Câmara Municipal de Portimão, Associação de Andebol do
Algarve e Federação de Andebol de Portugal (FAP), numa cerimónia marcada para as 17h30 e que
encerrará o evento. Com grande implantação no nosso país, o andebol é considerada uma disciplina
desportiva de elevado valor educativo, visando este protocolo a realização de um plano de
desenvolvimento da modalidade no concelho, para que a mesma desempenhe um papel fundamental
na formação dos jovens de Portimão. Nesse sentido, a FAP propõe-se realizar ações de formação de
técnicos e árbitros, apoiando diretamente os docentes de educação física ou outros agentes
desportivos no fomento e na prática do andebol nos respetivos estabelecimentos de ensino ou nas
estruturas associativas em que estiverem inseridos. A federação compromete-se também a apoiar a
criação de condições para a estruturação de escolas de andebol, nomeadamente na direção técnica e
operacionalização inicial, enquanto a Câmara de Portimão irá desenvolver atividades propostas através
da empresa "Educar a Sorrir", que desenvolve as atividades extracurriculares nas escolas do
município, estando já prevista uma Festa do Andebol para o final do presente ano letivo.
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Andebol: II Divisão/Manutenção

Vitória-Boa Hora nas Manteigadas
Amanhã, pelas 21.00 horas, no pavilhão das Manteigadas, devido à ocupação
do “Antoine Velge” por uma festa de finalistas do ensino secundário, o Vitória
defronta o Boa Hora em jogo a contar para a segunda jornada da Fase de
Manutenção/Sul do “nacional” da II Divisão. Uma partida que os vitorianos
têm de vencer, uma vez que estão numa situação muito perigosa face à pos-
sibilidade de despromoção.

Entretanto, no fim-de-semana passado, em jogo antecipado e com troca
de ordem de realização da quinta jornada, o Vitória perdeu nas Manteigadas
com o Marítimo do Funchal por 31-24. O Marítimo aproveitou a presença no
continente e realizou no dia anterior o encontro da primeira ronda, com o
Ginásio do Sul, vencendo por 42-28.

A classificação actual é a seguinte: 1.º MARÍTIMO, 28 pontos (2 jogos reali-
zados); 2.º Ginásio do Sul, 18; 3.º NA Samora Correia, 18; 4.º Vitória, 17; 5.º CD
Marienses, 17; 6.º Boa Hora, 17; 7.º Vela de Tavira, 16. São despromovidas as
duas últimas equipas.
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PEDOME
SEMANA

DEDICADA À
JUVENTUDE

O pólo de Pedome do
Centro Social e Paroquial
de Castelões dedicou a se-
mana passada à juven-
tude, promovendo um
conjunto de iniciativas e
actividades que envolve-
ram cerca de 200 jovens
da valência de Centro de
Actividades de Tempos
Livres da sede, em Caste-
lões, e do referido pólo.
O primeiro dia contou com
a visita de alguns joga-
dores da equipa sénior de
andebol do ABC, de Braga.
O segundo foi dedicado à
escrita, com a visita da es-
critora Sandra Ferreira,
que apresentou algumas
das suas obras e dina-

mizou algumas activida-
des.
Houve ainda oportunidade
para o intercâmbio entre
utentes da sede e do pólo
de Pedome em diversas
actividades, nomeada-
mente cinema, jogos

tradicionais, danças e jo-
gos de mesa.
Uma delegação da Fun-
dação Braga Capital Eu-
ropeia da Juventude 2012
também deu o seu con-
tributo, abordando vários
temas relacionados com a

juventude e dando a co-
nhecer os principais tópi-
cos da Capital Europeia da
Juventude que decorreu
em Braga, o ano passado.
Foram distribuídas algu-
mas lembranças alusivas
ao certame.
A fechar a semana, Hugo
Pereira deu a conhecer
pormenorizadamente o
canal televisivo infanto-
juvenil SIC K, divulgando
alguns dos conteúdos que
ali são tratados.
«Foi uma semana extre-
mamente positiva, arran-
cando sorrisos de todos os
jovens e aumentando o
espírito de entreajuda»,
refere o Centro Social de
Castelões, em nota en-
viada à imprensa.
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 andebol

Infantis masculinos da CPVV – Derrota 
(14-15) no Monte, para o campeonato na-
cional. Sábado (11h) recebem o Espinho. O 
Vacariça comanda (62p) e a CPVV é oitava 
(41p) entre 16 equipas.

Iniciados femininos da CPVV – Vitó-
ria (30-19) com o Colégio João de Barros, 
fora, e nova vitória (46-24) na receção ao 
São Félix da Marinha, em jogos da segunda 
fase do campeonato nacional. A zona 2 é 
comandada só com vitórias (3) pelas valon-
guenses e Alavarium, próximo adversário 
(12h, domingo) em Aveiro.

Juvenis femininos da CPVV – Derrota, 
a primeira da época, com o Alavarium, em 
Aveiro, por 23-25, depois de ao intervalo 
estra a ganhar por 11-9. Sábado (16h) rece-
bem o Módicus. Na zona 2 desta segunda 
fase, a CPVV desceu para o 3º lugar com 
7 pontos, atrás de Alavarium (9) e Sanjoa-
nense (8), mas ainda assim com melhor di-
ferença de golos. SF marinha (6), Moimenta 
da Beira e Módicus (3) completam a classi-
ficação.

Juniores femininos da CPVV – Vitó-
rias sobre o Maiastars (21-19) e Almeida 
Garrett (39-32), este fora, para a segunda 
fase do campeonato nacional. Domingo 
(17h) recebem o CALE de Leça da Palmei-
ra. Classificação: 1º CPVV, 3 jogos/7 pon-
tos; 2º CALE, 2/6; 3º Alcanena e Juve Lis, 
2/5; 5º Maiastars, 3/3; 6º Almeida Gar-
rett, 2/2.

Juvenis masculinos do AAC – Vitória 
(25-13) com a Académica de Coimbra, 
fora, para o campeonato regional. Alinha-

ram: Jorge Ferreira (gr), Ricardo Pato (gr), 
Gabriel Oliveira, Edgar Santos (7), Xano 
Fernandes (4), Nuno Marques, José Pau-
los (1), Carlos Almeida (3), Zé Santos (1), 
Bruno Correia (1), Zé Lima (1), Paulo Bra-
vo (1), Bernardo Pires e Jorge Pires (6). 
Sábado (14h30) recebem o Alavarium no 
pavilhão do GICA.

Minis masculinos do AAC – Derrota (4-
17) na receção ao Vacariça, tendo alinhado: 
Francisco Lima (gr), Miguel Gaspar, Guilher-
me Marado, Luis Pires, Henrique Carvalho 
(1), António Mendes, Gonçalo Ferreira e 
Duarte Fernandes (3). No domingo, derrota 
(16-26) com o CAIC, tendo alinhado: Fran-
cisco Lima (gr), Miguel Gaspar (7), Guilher-
me Marado (4), Luís Pires, Henrique Carva-
lho, António Mendes, Gonçalo Ferreira e 
Duarte Fernandes (5).

Iniciados masculinos do AAC – Vitó-
ria (31-17) com a Académica de Coimbra, 
fora, tendo alinhado: Ricardo Pato (gr), José 
Baptista (3), Diogo Guerra (3), Duarte Fer-
nandes (2), Gabriel Mendes (2), Zé Lima (9), 
Bernardo Rodrigues (4), Bruno Correia (3), 
José Canas(2), João Francisco (1) e Gonçalo 
Matos (2). Domingo (11h) recebem o São 
Bernardo no pavilhão do GICA.

Juvenis femininos da LAAC – Iniciaram 
o campeonato regional com uma derrota 
(29-34) em São Bernardo. José Santos fez 
alinhar: Tatiana Santos, Luana Mota (1), 
Mariana Marques, Ana Vidal, Carina Cam-
pos (12), Daniela Cruz (2), Cristiana Mar-
ques, Inês Almeida, Jucelyna Cabral, Ema 
Almeida (2) e Juceleyde Cabral (12). Sábado 
(15h) recebem o Pateira.

Juvenis femininos do CD Pateira – Der-
rota (28-31) em Oliveira de Frades, para a 
1ª jornada do campeonato regional. No 
grupo A, S. Bernardo e Oliveira de Frades 
repartem o comando (3p), enquanto LAAC 
e CD Pateira somam um ponto. As duas 
equipas do concelho defrontam-se sábado 
(15h) em Aguada de Cima.

Juniores masculinos do CD Pateira – 
Iniciam a disputa do campeonato regional 
juntamente com Monte, SP Oleiros e CAIC 
de Cernache. Domingo (15h) recebem o 
Monte.

Juvenis masculinos do CD Pateira – 
Derrota  (21-34) com a Sanjoanense, em 
São João da Madeira, para a segunda fase 
do campeonato nacional da II divisão. 
Sábado (17h) joga em São Bernardo com 
a equipa B deste clube. A classificação 
é comandada pela Sanjoanense (3j/9p), 
seguido de Pateira (2/4), Juve Lis e Samora 
Correia (1/3), entre 8 equipas.

Iniciados masculinos do CD Pateira – 
Vitória (37-28) na receção ao Tarouca, para 
a segunda fase do campeonato nacional. 
Sábado (18h) recebem o Alavarium. A zona 
2 é comandada pelo Alavarium (4j/12p), se-
guido de Feirense A, Pateira e São Bernardo 
(3/7), entre 8 equipas. 

Infantis femininos - Iniciam o campeo-
nato regional no próximo domingo, com 
a Casa do Povo de Valongo do Vouga a 
receber a LAAC, às 15 horas. O CD Pateira 
recebe o Alavarium (10h, também no do-
mingo). Vacariça e São Pedro do Sul são as 
outras duas equipas do grupo A.
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As infantis e iniciadas femininas da Casa de Povo 
de Valongo do Vouga (CPVV) estiveram presentes 
na Caixeiros Andebol – Cup 2013, em Santarém.

As infantis participaram em três jogos e ven-
ceram dois, enquanto as iniciadas participaram 
em quatro e venceram dois também. No en-

tanto, ambas as equipas ficaram em 2º lugar 
na classificação final, tendo Filipa Silva, das ini-
ciadas, arrecadado o título de melhor guarda-
-redes do seu escalão.

As infantis apresentaram-se com equipamentos 
novos, totalmente suportados pelos pais, que se 

desdobraram em esforços no sentido de angariar 
os fundos necessários. Os mesmos agradecem “a 
todas as pessoas que colaboraram, assim como 
às empresas Pecol e Solintellysys. Ainda um agra-
decimento especial ao treinador Diogo Santos, à 
adjunta Rita Ramos  e ao sr. Eugénio”.

Meninas da CPVV na Caixeiros Andebol Cup

Página 34



A35

Ecos do Sor   Tiragem: 2500

  País: Portugal

  Period.: Quinzenal

  Âmbito: Regional

  Pág: 15

  Cores: Cor

  Área: 13,91 x 14,22 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 47139478 09-04-2013

Página 35



A36

  Tiragem: 5000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 28

  Cores: Cor

  Área: 16,92 x 7,64 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 47134122 08-04-2013
Andebol //  Resultado deixa oleirenses no 4.º lugar do seu grupo

CDC S. Paio de Oleiros perde em casa

No primeiro jogo da fase com-
plementar, os jogadores de S. 
Paio de Oleiros começaram bem 
um encontro que decorreu numa 
toada equilibrada, sem que na pri-
meira parte nenhuma das equipas 

conseguisse obter um ascendente 
notório no marcador.
Na segunda parte, a equipa do 
Académico acertou a forma de 
defender e, mais concentrados no 
ataque, conseguiram obter uma 
certa predominância no resultado. 
A meio da segunda parte, o CDC 
S. Paio de Oleiros tentou forçar  
uma recuperação que nunca 
chegou a acontecer, isto porque, 
quando havia momentos de deso-
rientação momentânea dos atletas 

Oleirenses sofreram um 
desaire, por 33-29, na 
recepção ao Académico 
do Porto.

do Académico, eles não eram 
devidamente aproveitados  pelos 
oleirenses para se aproximarem 
no resultado de novo. 
Com esta derrota, por 33-29, o 
CDC S. Paio de Oleiros está 4.º 
lugar do seu grupo.
Quanto às camadas jovens, os 
juvenis oleirense perderam frente 
ao Avanca (33-23), os iniciados 
perderam com o Feirense (29-25) 
e os infantis venceram a equipa B 
fogaceira por 39-10. 
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Juventude Amizade e Convívio de Alcanena ostenta, para já, o rótulo de equipa sensação

Andebol: JAC inicia play-off 
em casa com Juventude do Lis

A equipa sénior de andebol do Juventude Amizade 
e Convívio, de Alcanena, inicia amanhã o play-off do 
campeonato nacional da 1.ª divisão em femininos, com a 
recepção ao Juventude do Lis (16 horas). A formação de 
Alcanena, a mais jovem equipa do campeonato (utiliza 
juvenis e juniores), terminou a primeira fase no 5.º lugar.

Analistas e comentadores de andebol não antevêem 
uma fase fácil para a equipa de Alcanena, entendendo 
que a juventude e a inexperiência são pontos fracos. 
Acrescentam ainda o elevado grau de dependência de 
Patrícia Rodrigues, apontada como um dos grandes va-
lores deste campeonato, e de Vanessa Oliveira, uma das 
melhores marcadoras. A excelente condição física das 

atletas de Alcanena e o bom nível de entrosamento entre 
as jogadoras são os pontos fortes apontados pelos críticos.

Selecção nacional sub-17 
apurada para europeu

A selecção nacional feminina sub-17 conseguiu o apu-
ramento para o Campeonato da Europa. A formação lusa 
qualificou-se na Hungria, com um pleno de vitórias, ao 
vencer as selecções da Lituânia, Hungria e Macedónia. O 
jogo frente à selecção da Lituânia (40-23) ficou marcado 
pelos 17 golos apontados por Patrícia Rodrigues, atleta 
do JAC Alcanena. O Campeonato da Europa realiza-se 
de 15 a 25 de Agosto, na Polónia.
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RICARDO GRAÇA RICARDO GRAÇA

� A época 2012/3 prometia muito
para o Colégio João de Barros. Com o
fim do Gil Eanes, de Lagos, a equipa
de Meirinhas, Pombal, prometia co-
locar-se como o principal rival do
Madeira SAD pela hegemonia nacio-
nal. Não foi assim. A “falta de treino”
empurrou o sete de Paulo Félix para
o terceiro lugar da fase regular. Ago-
ra, no playoff, disputado à melhor de
três, defronta o sempre incómodo
Sports Madeira. O primeiro jogo é sá-
bado, no Funchal, e nada melhor do
que uma vitória para fazer disparar o
João de Barros para altos voos. 

Anteriormente havia uma fase final,
em que se encontravam as melhores
equipas, mas agora as decisões são jo-
gadas através de playoff. Concorda
com esta alteração do modo de dis-
puta da fase de todas as decisões?
Concordo. Muito embora ainda não se
possa fazer uma avaliação final, con-
sidero que o andebol feminino, para
ter maior visibilidade, tem de ser jo-
gado em playoff. No entanto, discor-
do com o número de equipas na 1.ª Di-
visão feminina. Na minha opinião, de-
veriam ser apenas dez e não 12.
Playoff que o Colégio João de Barros
começa a disputar já este fim-de-
semana. Com que objectivo entra
na fase decisiva da prova?
Neste momento, o nosso objectivo é
ultrapassar o Sports Madeira e chegar
às meias-finais do playoff. Se tal acon-
tecer, garantimos de imediato um
lugar nos quatro primeiros do cam-
peonato e, consequentemente, a par-
ticipação nas competições europeias
pelo quinto ano consecutivo.
Depois de nos últimos anos ter fica-
do no terceiro lugar, é possível o

Andebol feminino Começa este fim-de-semana o playoffda 1.ª Divisão, com a Juve Lis e o Colégio
João de Barros a encararem o apuramento para as competições europeias como o objectivo mínimo

Colégio João de Barros pensar na
conquista do título nacional?
Perante o que temos feito durante esta
época, pensar no título não é mais do
que um sonho. A nossa equipa apre-
senta um grande défice de treino re-
lativamente aos principais candidatos,
mas não vamos desistir facilmente.
Temos de estar atentos, porque a
qualquer altura e quando menos es-
perarmos as oportunidades podem
aparecer. E se aparecerem, vamos
querer aproveitar.
Qual é a principal candidata ao títu-
lo nacional?
Pelo historial e pela experiência do
grupo, sem dúvida o Madeira SAD. No
entanto, o Alavarium, pelas indivi-
dualidades que possui, é também
um sério candidato. São as únicas
equipas que oferecem remunerações
às atletas, criando desta forma me-
lhores condições e possibilitando ou-
tro tipo de exigência e compromisso
com os resultados do clube.
Quais são as principais dificuldades
do João de Barros?
O défice de treino individual e colec-
tivo das nossas atletas são a grande di-
ficuldade da nossa equipa. 
E as principais forças?
Conhecendo o grupo melhor que
ninguém, sei que estas atletas são ca-
pazes de se superarem nestes mo-
mentos decisivos. Por isso, sei que
tudo é possível.
O que se pode esperar desta elimi-
natória?
Como é hábito, espero um jogo ex-
tremamente complicado no Funchal.
No entanto, numa eliminatória dis-
putada à melhor de três, temos a
obrigação de passar esta eliminatória
e disputar a meia-final.

Paulo Félix, treinador do Colégio João de Barros

“Apresentamos um
grande défice de treino”

� Uma das equipas mais jovens em
competição, a Juventude do Lis é
tida como um dos ossos mais duros de
roer da 1.ª Divisão de andebol femi-
nino. Nos quartos-de-final encontra o
JAC Alcanena, uma das revelações da
temporada, e não terá tarefa fácil. O
objectivo de André Afra passa por ga-
rantir pelo terceiro ano consecutivo o
apuramento para as competições eu-
ropeias. Para isso, terá de chegar às
meias-finais, custe o custar. O pri-
meiro jogo será disputado fora de
casa, já este sábado. O segundo será
em Leiria, no fim-de-semana se-
guinte, e o terceiro, caso haja neces-
sidade, voltará a ser disputado no Cen-
tro Desportivo Juve Lis.

A Juventude do Lis começa a dis-
putar, este fim-de-semana, o playoff
da 1.ª Divisão de andebol feminino.
Com que objectivo entra na fase de-
cisiva da prova?
Os objectivos mínimos já estão ga-
rantidos. Queríamos atingir o apura-
mento para playoff e dignificar o clu-
be nas competições europeias, o que
conseguimos, pois passámos uma
eliminatória na nossa primeira parti-
cipação na Taça EHF, uma competi-
ção bastante mais forte do que a
Challenge Cup, onde habitualmente
competíamos. Já que aqui estamos, a
partir de agora, o mínimo será ficar
nos quatro primeiros. Para isso, tere-
mos de ultrapassar o JAC Alcanena.
O que se pode, então, esperar desta
eliminatória com o JAC Alcanena?
Vai ser o jogo mais equilibrado deste
playoff. Vamos defrontar um adver-
sário competente e muito forte nas
transições ofensivas. Esperam-nos
jogos muito difíceis, mas se tiver-

mos a competência de os vencer, es-
taremos mais próximos da final.
É, então, possível a Juventude do
Lis pensar na conquista do título na-
cional?
Neste momento, qualquer das oito
equipas apuradas pode vencer. Se
formos competentes para chegar às
meias-finais, diria que temos as mes-
mas possibilidades que as restantes
equipas.
Qual é a principal candidata ao títu-
lo nacional?
É a Juve Lis.
Quais são as principais dificuldades
que enfrenta a Juventude do Lis? 
É não podermos, infelizmente, treinar
com todas as atletas juntas. Recordo
que no últimos 20 dias, com as para-
gens para selecções e férias escolares,
não conseguimos uma única vez trei-
nar com todas as jogadoras. 
E o que pode catapultar a Juve para
os primeiros lugares?
A ambição do grupo e a qualidade das
atletas.
Anteriormente havia uma fase final,
em que se encontravam as melhores
equipas, mas agora as decisões são jo-
gadas através de playoff. Concorda
com esta alteração do modo de dis-
puta da fase de todas as decisões?
A meu ver é exagerado haver um
playoff com oito equipas. As minhas
atletas já realizaram muitos jogos
este ano, muitas vezes jogando sába-
do e domingo, o que é muito duro
para quem trabalha ou estuda à se-
gunda-feira. Julgo que o mesmo não
acontece no sector masculino e a di-
ferença de apoios existentes é abis-
mal. Relembro que todas as atletas pa-
gam para jogar...

André Afra, treinador da Juventude do Lis

“Qualquer das oito
equipas pode vencer”

Temos de
estar atentos,
porque a
qualquer
altura e
quando
menos
esperarmos,
as
oportunidades
podem
aparecer. E se
aparecerem,
vamos querer
aproveitar.

Vamos
defrontar um
adversário
competente e
muito forte
nas transições
ofensivas.
Esperam-nos
jogos muito
difíceis, mas
se tivermos a
competência
de os vencer,
estaremos
mais
próximos da
final.
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A equipa juvenil da Casa do Benfi ca em Castelo Branco 
(CBCB) esteve em plano de destaque ao vencer o Torneio In-
ternacional “Nazaré Cup”, que decorreu de 24 a 28 de março. 
Esta prova direcionada ao andebol feminino conta 26 edições 

e junta algumas referências do setor da formação.
O desempenho da representação albicastrense “enche de 
orgulho” o departamento de andebol encarnado: “é uma 

proeza que rotulamos de extraordinária e única, pois nunca 
tínhamos alcançado um triunfo absoluto num torneio com 
esta expressão”. Em competição estiveram onze equipas.
A CBCB foi ganhando confi ança à medida que o torneio 

evoluía, expressando uma qualidade de jogo entusiasmante. 
A fase de apuramento “foi toda ela disputada milimetrica-
mente, com jogos muito competitivos e bem enquadrados 
em termos de moldura humana”, adiantam as treinadoras 

Mariana Ivanova e Paula Espírito Santo.
O ambiente da fi nal “foi qualquer coisa de extraordinário”. 

Num pavilhão cheio, com capacidade para 1500 pessoas, 
“ambiente com o qual as nossas atletas nunca se tinham 

confrontado”, as albicastrenses entraram nervosas diante do 
outro fi nalista, o São Bernardo (Aveiro), tido como favorito 
à vitória. Um time-out serviu para “colocar ordem na casa” 
e a equipa arrancou para uma vitória empolgante (25-23) e 

apoiada por um público participativo
“O departamento agradece reconhecidamente o trabalho 

que tem sido desenvolvido por técnicas e atletas ao longo 
destes anos e que coloca atualmente as nossas equipas num 

bom plano a nível nacional”. A equipa foi acompanhada 
pela dirigente Catarina Martins.

As vencedoras da Nazaré Cup’2013 são: Ana Margari-
da Carmona, Marina Fernandes, Cláudia Antunes, Inês 

Ribeiro, Joana Vale, Filomena Almeida, Ana Constâncio, 
Margarida Matias, Bruna Cunha, Alexandra Santarém e 

Marta Semedo.

Casa do Benfica brilha
no andebol feminino
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Num torneio que conta a sua 26ª
edição (de 24 a 28 de março),
estando em competição 11
equipas femininas a equipa da
Casa do Benfica em Castelo
Branco (CBCB), consegue uma
extraordinária proeza e única,
até ao momento alcançada nos
escalões de formação, de ganhar
este torneio. A equipa entrou na
competição de forma nervosa,
tendo de jogo para joga ganho
confiança e demonstrando uma
ótima qualidade de jogo. Toda a
fase de apuramento foi disputa-
da milimetricamente, com jogos
altamente competitivos e muito
bem enquadrados em termos de
moldura humana.

O ambiente na final foi qual-
quer coisa de extraordinário.
Num pavilhão com capacidade
para cerca de 1500 pessoas,
cheio, as atletas da CBCB, que

ANDEBOL|TORNEIO INTERNACIONAL NAZARÉ CUP

Juvenis da Casa do Benfica em
Castelo Branco vencem prova

nunca tinham jogado num am-
biente nem longe nem perto si-
milar a este, entram nervosas no
confronto com a equipa de São
Bernardo (Aveiro)  candidata ao
1º lugar. Um período inicial com

algumas falhas técnicas e de fi-
nalização, quebrado com Time-
out para colocar ordem na casa,
e a equipa arrancou com ajuda
de um público fortemente parti-
cipativo para uma vitória (S. Ber-

nardo 23- CBCB 25) demons-
trando uma enorme capacida-
de de concentração e luta.

Fica para  a história do ande-
bol na cidade do  Departamento
e CBCB.

A equipa no momento da consagração
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Fermentões
somou
nova vitória

O arranque do Fermentões na luta 
pela subida é 100 por cento vitorioso, 
depois de uma vitória sobre o SIR 1º 
Maio, por 34-27. O Fermentões tem 
tido uma prestação competitiva que o 
pode levar a sonhar com a promoção ao 
escalão secundário.

Os responsáveis do Fermentões 
desconheciam o valor do adversário da 
Marinha Grande, o que de certa forma 
provocou algum receio na equipa. O 
equilíbrio foi acentuado ao longo dos 
30 minutos iniciais, assim o marcador 
assinalava somente a vantagem mínima 
ao intervalo - 16-15 a favor do Fermen-
tões. A segunda parte foi mais bem con-
seguida pela equipa de Alexandre Meira 
Sousa, que foi dilatando o resultado, até 
aos sete golos de diferença no final.

Destaque para a exibição de Ricar-
do Pinto, com 11 golos, que contribuiu 
muito para esta vitória do Fermentões e 
consequente desnível no marcador no 
final.

Com a arbitragem de João Malhado 
e Flávio Carvalho as duas equipas ali-
nharam com os seguintes jogadores:

FERMENTÕES: Raúl Nunes, Rui Pau-
lo,  José Martins (4), Hélder Cunha, João 
Carvalho (4), Rui Carvalho (6), Nuno Pi-
nheiro (3), Carlos Fernandes (4), Pedro 
Araújo, André Ribeiro (2), Ricardo Pinto 
(11) e Pedro Teixeira.

SIR 1º MAIO: Diogo Cunha, Luís 
Nunes (2),  Hugo Sousa (5), Bruno Fi-
gueiredo (6), Miguel Duarte (1), Tiago 
Almeida, João Sousa, Eduardo Ferreira 
(1), Vasco Santos (3),  Carlos Arrimar (9), 
João Santos e Ricardo Gomes.

   J V E D  Gm-Gs  Dif. P

1 Salgueiros 08 2 2 0 0 66-54 12 6
2 Fermentões 2 2 0 0 57-49 8 6
3 Sanjoanense 2 1 0 1 53-49 4 4
4 FC Gaia 2 1 0 1 58-64 -6 4
5 JUVE 2 1 0 1 48-52 -4 4
6 ACD Monte 2 1 0 1 50-50 0 4
7 Batalha AC 2 0 0 2 48-54 -6 2
8 SIR 1º Maio 2 0 0 2 50-58 -8 2

ACD Monte - Batalha AC 28-27
Fermentões - SIR 1º Maio 34-27
FC Gaia - Salgueiros 08 33-40
JUVE - Sanjoanense 24-29

ANDEBOL - 3ª DIV. - 2ª FASE

2ª jornada

SIR 1º Maio - ACD Monte
Batalha AC - FC Gaia
Sanjoanense - Fermentões
Salgueiros 08 - JUVE

3ª jornada
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NA PARTIDA DE ESTREIA

Eduardo Rodrigues
comandou jogo da bancada

Na estreia no comando técnico da 
equipa sénior do Xico Andebol, Eduar-
do Rodrigues comandou o jogo a par-
tir da bancada. No lugar do treinador 
principal esteve José Leite, que é o seu 
adjunto nesta nova aventura.

Eduardo Rodrigues está convicto 
que o Xico Andebol “tem condições” 
para garantir a permanência no Cam-
peonato Naiconal Andebol 1, mas já 
avisou que o clube “terá uma tarefa 
dura pela frente. Vai ser uma fase final 
muito disputada, marcada pelo equilí-
brio. Vamos fazer tudo para garantir a 
permanência, pois consideramos que é 
importante estar neste patamar, mes-
mo para motivar ainda mais os miúdos 
da nossa formação”, disse.

Após coleccionar vários sucessos 
nos escalões de formação, Eduardo 
Rodrigues está ao leme da equipa sé-
nior do Xico Andebol pela primeira vez. 
Mas, por enquanto, não quer pensar no 
que lhe reserva o futuro. “Qualquer 
treinador ambiciona chegar a este pa-
tamar, mas, por enquanto, apenas pen-

Tchikoulaev esteve 
na bancada a ver o jogo

XICO ANDEBOL 31
R. Castro, José Fernandes (1), Daniel Santos (4), 
Tiago Cunha, G. Castro (2), José Teixeira (1), 
Pedro Correia (1), Mário Peixoto (5), André Cal-
das (2), Pedro Carvalho, Luís Sarmento (1), João 
Gonçalves (3), Hugo Fernandes, Rui Lourenço 
(1), Jaime Barreiros (8) e Filipe Magalhães (2)
T: EDUARDO RODRIGUES

A.A. AVANCA
Fábio Magalhães, José Silva, Nuno Carvalho (5), 
Pedro Silva (2), Duarte Carregueiro (1), Tiago 
Cunha (3), Alberto Silva (4), João Vilar (3), José 
Oliveira, Luís Silva, André Rego, Marco Ferreira, 
João Valente, Yoel Morales (5), Diogo Taboada 
(4) e Pedro Maia
T: RODRIGO RESENDE
LOCAL: Pavilhão do Desportivo Francisco de Holanda
Árbitros: Alberto Alves e Jorge Fernandes

27

Regresso
às vitórias
com novo
treinador

O Xico Andebol regressou aos 
triunfos, somando o primei-
ro sucesso no Grupo B. Na 

ressaca da saída de Victor Tchikoulaev, 
ligada aos maus resultados da equipa, 
o grupo agora liderado por Eduardo 
Rodrigues deu uma excelente resposta 
e conquistou um triunfo que lhe per-
mitiu voltar aos lugares que lhe dão a 
permanência no Campeonato Nacional 
Andebol 1.

Este era um dos jogos de importân-
cia vital para o futuro do Xico Andebol, 

CRÓNICA DE
REDACÇÃO

Eduardo Rodrigues não esteve no banco, mas da bancada ajudou 
a equipa a alcançar um importante triunfo que relança o Xico Ande-
bol na luta pela permanência.

no que toca às aspirações de manuten-
ção, mesmo tratando-se apenas da 3ª 
das 10 jornadas que compõem esta fase 
de manutenção.

Entrou melhor a equipa do Avanca, 
fazendo 0-2, o Xico Andebol reagiu e 
equilibrou o jogo até aos 15 minutos (5-
5). O Avanca passou novamente para a 
frente no marcador até aos 24 minutos, 
altura que os vimaranenses empataram 
novamente a partida. Daí e até final da 
1ª parte, o jogo manteve-se equilibra-
do com os de Avanca a saírem para o 
descanso com uma ligeira vantagem no 
marcador (11-12). Realce para o facto 
de a um minuto do final deste primeiro 
tempo, os vimaranenses terem perdido 
o seu influente jogador Gustavo Castro, 
que foi desqualificado por atitude anti-
desportiva com um adversário.

Na 2ª parte, o jogo continuou equi-
librado nos minutos iniciais, idêntico 
ao que aconteceu na 1ª parte, com o 
Xico Andebol a empatar aos 35 minu-

   J V E D  Gm-Gs  Dif. P

1 Benfica 3 3 0 0 84-60 24 41
2 FC Porto 3 3 0 0 83-73 10 41
3 Sporting 3 2 0 1 80-78 2 38
4 Águas Santas 3 1 0 2 77-91 -14 30
5 ABC 3 0 0 3 62-70 -8 28
6 Sp. Horta 3 0 0 3 74-88 -14 26

Sp. Horta - Á. Santas 26-29
FC Porto - Sporting 28-25
ABC - Benfica 20-26

ANDEBOL - 1ª DIV. - GRUPO A

3ª jornada

Á. Santas - Sporting
Sp. Horta - ABC
Benfica - FC Porto

4ª jornada

   J V E D  Gm-Gs  Dif. P

1 Madeira SAD 3 1 0 2 84-83 1 27
2 Belenenses 3 2 0 1 96-87 9 26
3 Xico Andebol 3 1 0 2 78-79 -1 23
4 AC Fafe 3 2 0 1 91-79 12 23
5 Avanca 3 2 0 1 88-90 -2 23
6 CDE Camões 3 1 0 2 65-84 -19 17

Madeira SAD - Belelenenses 29-30
AC Fafe - CDE Camões 36-18
Xico Andebol - Avanca 31-27

ANDEBOL - 1ª DIV. - GRUPO B

3ª jornada

Belelenenses - CDE Camões
Madeira SAD - Xico Andebol
Avanca - AC Fafe

4ª jornada

tos (15-15). A partir daqui passou para a 
frente do marcador por margem de três 
a quatro golos, atingindo mesmo uma 
diferença de cinco golos à passagem 
dos 55 minutos (27-22), para finalizar 
com 28-24.

Este triunfo do Xico Andebol, mais 
do que importante, serve para os vi-
maranenses retomarem um caminho 
de vitórias que os leve à manutenção, 
depois de um início negativo nesta fase 
de apuramento do Grupo B.

Uma semana depois de ter sido dis-
pensado do comando técnico do Xico 
Andebol, Victor Tchikoulaev fez questão 
de assistir ao jogo nas bancadas do pavi-
lhão. O antigo treinador dos vimaranen-
ses fez-se acompanhar pela mulher e o 
filho neste regresso ao pavilhão, onde 
cumprimentou alguns dirigentes.

so em ajudar a equipa a concretizar as 
suas metas. Depois, no final da época, 
veremos o que o futuro nos reserva”, 
acrescentou o treinador. Página 45


