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ANDEBOL

Final da
Supertaça
Feminina
em Coimbra
Coimbra recebe no próximo
fim-de-semana a “final four” da
Supertaça Seniores Femininos de
andebol. A competição tem lugar
no Pavilhão Mário Mexia e disputa-se sábado e domingo, com



entrada livre, numa organização
conjunta da Secção de Andebol da
AAC e Câmara Municipal de
Coimbra. No primeiro dia, às
17h30, defrontam-se o Colégio João
de Barros e o Madeira Andebol
SAD, seguindo-se, às 19h30, o jogo
entre o Colégio de Gaia e CDE Gil
Eanes. Os vencedores irão defrontar-se na final marcada para
domingo às 17h00, jogo que será
antecedido (15h00) pela disputa
dos 3.o e 4.o lugares. l
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3.ª Divisão Nacional - Zona Centro

Tiago Santos regressa a Nelas
SILVINO CARDOSO

Tiago Santos é o último reforço da equipa sénior de andebol do ABC de Nelas.
Considerado um dos bons
'pivots' em actividade, o jovem
jogador fez o seu percurso de
formação no Andebol Clube de
Lamego e Académico de Viseu.
Tiago Santos já esteve em
Nelas durante uma época e regressa agora ao ABC para ajudar a equipa a alcançar os seus
objectivos que passam, prioritariamente, pela manutenção
no andebol nacional. O reforço

Tiago Santos actua como 'pivot'

poderá já ser opção para o próximo encontro, em casa, sábado,
frente ao vizinho e rival o Andebol Clube de Tondela.
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Associação de Andebol de Braga

Selecção de iniciados
treina em Urgeses
A selecção de iniciados masculinos da Associação de
Andebol de Braga tem, amanhã, uma sessão de trabalho, a partir das 19h00, no pavilhão de Urgeses, em
Guimarães, para a qual estão convocados os seguintes
atletas: Fermentões: Paulo Abreu e José Moreira; Xico:
Afonso Lima, Carlos Abreu, Rafael Rodrigues, Jorge
Bessa, Rui Xavier e Francisco Magalhães; ABC: Celso
Barbosa, Ricardo Costa, Filipe Monteiro, José Queirós,
Claúdio Silva, Ricardo Abreu, Paulo Pinheiro e Rui Rolo;
AC Fafe: Miguel Fernandes e Ivo Silva; Colégio 7 Fontes:
Daniel Carvalho e Daniel Coelho.
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AGENDA DIÁRIA
MODALIDADES

FUTEBOL
• 1.ª Jornada da 3.ª Fase da Taça da Liga:
GRUPO C: Sp. Braga-Vit. Guimarães,
20h15, Braga, com arbitragem de Duarte
Gomes (Lisboa). GRUPO D: Sporting-Naval
1.º de Maio, 19h15, Alvalade - SIC -, com
arbitragem de Hugo Miguel (Lisboa) SportTV1.
• Curso de Treinadores de Futebol UEFA
Basic - II Nível, época 2010/2011, organizado pela Associação de Futebol da Madeira (AFM), até dia 31.
• Liga de Espanha: Getafe-Real Madrid,
21h00.

ANDEBOL
• Nuno Silva (Madeira SAD) integra estágio da Selecção Nacional de Juniores "A",
em Rio Maior, até domingo.
• O madeirense João Ferraz (Madeira
SAD) integra os trabalhos da Selecção
Nacional sénior, até domingo
TÉNIS-DE-MESA
• João Reis, actual Campeão Nacional de
Infantis, e o treinador Hélder Melim, que
ocupa o cargo de treinador das Selecções
Nacionais de Infantis e Mini-Cadetes
(ambos do C.ª Lobos), num Estágio Internacional, na China, até domingo.

VELA
• O catamaran "ETOILE EXPLORER", de
20.90 metros de comprimento, 11,32 mts
de boca e 18 toneladas, faz escala na
Marina da Quinta do Lorde, no Caniçal.
NATAÇÃO
• Luís Pinto (Naval do Funchal) em estágio com a Selecção Nacional Sénior Absoluta, em Rio Maior, até sábado.
TODO-O-TERRENO
• Rali "África Eco Race", entre o Sul de
França e (Dakar, até domingo.
• Rali Dakar 2010, entre a Argentina e o
Chile, até dia 16.
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Contemplam quatro jogos particulares

Selecção de Andebol com estágios
entre Áustria e República Checa
 Luís Filipe Silva
A selecção de andebol sénior portuguesa volta amanhã
a concentrar-se em estágio no
hotel Amazónia Jamor, em Lisboa onde vai trabalhar durante dois dias. Depois, o grupo
de trabalho comandado pelo
sueco Mats Olsson parte terça-feira rumo à Áustria, onde
vai estagiar entre os dias 4 e
6 de Janeiro, estando prevista a realização de dois jogos
particulares frente à selecção
austríaca: no dia 5 em Krems
(19h00) e no dia 6, em Stockerau (20h20).

No dia 7 de Janeiro, a selecção portuguesa parte para a
República Checa, onde vai estar concentrada até ao dia 10
de Janeiro. Nesse período, a
equipa lusa vai defrontar por
duas vezes a selecção local. O
primeiro jogo disputa-se em
Karvina, pelas 9h50 (dia 8 de
Janeiro) e o segundo está marcado para as 17h00 do dia 9
de Janeiro, em Hranice.
O seleccionador Mats Olsson chamou os seguintes jogadores: Hugo Laurentino,
Tiago Rocha, Ricardo Moreira e Wilson Davyes (FC Porto); João Ferreirinho, Carlos

Carneiro, João Lopes, José
Costa e David Tavares (Benfica); Fábio Magalhães e Pedro
Solha (Sporting); João Ferraz
(Madeira SAD); Tiago Pereira (ABC) e João Antunes (Belenenses).

Juniores estagiam
em Rio Maior
Por seu turno, a selecção júnior, comadada por Rolando
Freitas, concentra-se amanhã
em Rio Maior, onde vai trabalhar até ao dia 9 de Janeiro
para preparar a participação
no Mundial de 2011, que será
disputado na Grécia. Duran-

te este estágio, está prevista
a realização de jogos com a
selecção da Argentina.
Rolando Freitas chamou 16
atletas para o estágio: André Vilhena e Bélone Moreira (Belenenses); Luís Oliveira
e Hugo Rosário (ABC); Nuno
Silva (Madeira SAD), Pedro
Marques, Rui Silva e Carlos
Siqueira (Sporting); João Ramos (Sp. Espinho); Tiago Silva (Xico Andebol); António
Areia (Benfica); Hugo Silva
(S. Mamede); Ricardo Pesqueira e Hugo Santos (FC Porto)
e Artem Kuybida (Vitória Setúbal).
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Modalidades já
têm 15 por cento
de estrangeiros
Os jogadores estrangeiros constituem 15,3 por cento dos planteis dos clubes das principais
modalidades de pavilhão em Portugal e o Brasil, com 77 elementos, é o país mais representado.
De entre os 901 jogadores dos
planteis dos 66 clubes das principais modalidades de pavilhão,
destaque ainda para os 34 atletas norte-americanos, 33 dos
quais no basquetebol e um no
voleibol.
Por razões técnicas e morfológicas, relacionadas com a altura
exigida aos seus praticantes, o
mercado norte-americano continua a ser uma das principais
apostas das 12 principais equipas nacionais de basquetebol.
O futsal, com 46 jogadores, é a
disciplina com o maior número
de atletas brasileiros, seguido à
distância pelo voleibol, com 29.
Os restantes dois jogadores brasileiros representam o hóquei em
patins.
Os jogadores brasileiros no futsal
representam 23 por cento dos
futebolistas que integram os 14
planteis dos clubes o que quer
dizer que quase um em cada
quatro dos 208 atletas veio do
outro lado do Atlântico.
O andebol, com apenas sete estrangeiros em 208 jogadores, é a
modalidade com o maior número
de portugueses e em que a
aposta no produto interno, em
especial nos vice-campeões da
Europa de Sub-20, foi mais evidente.
Apenas FC Porto (Augusto Pedro,
Angola), Benfica (Georgy Zaikin,
Rússia, e Milan Vucicevic, Sérvia), Sporting (Vladimir Petric,
Sérvia) e Sporting da Horta (Yury
Kostetsky, Ucrânia, e Austris Tuminskis, Letónia) e Sete Fontes
(Ricardo Diez, Espanha) integram
estrangeiros.
O número de estrangeiros a jogar
andebol em Portugal é o mesmo
de uma equipa – sete - e de proveniência diversificada. Sérvia
(2), Angola (1), Espanha (1), Letónia (1), Rússia (1) e Ucrânia (1).
O hóquei em patins é, a seguir ao
andebol, a modalidade com
menos estrangeiros. De entre os
167 jogadores apenas 12 não
são portugueses, sendo que seis
são argentinos, quatro espanhóis
e dois brasileiros.
No voleibol, o mercado brasileiro
continua a ser o principal abastecedor de estrangeiros a actuar
em Portugal. De entre os 162 jogadores das 12 equipas da I Divisão masculina, 29 nasceram
no Brasil. Cuba está também
presente no campeonato com
quatro jogadores, EUA, Argentina
e França com um.
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Andebol
Afifense
prAtiCAmente
forA dA "ilhA"
de ACesso
à subidA
O Afifense saiu derrotado por 2435 no seu confronto caseiro frente ao
Ílhavo e assim fica praticamente afastado das duas primeiras posições, que
dão acesso à fase de subida à ii Divisão Nacional de Andebol. Este era um
jogo de "vida ou morte", como apelidou o treinador Cábé.
Nesta partida, a equipa da casa contou já com o regresso de dois dos seus
jogadores castigados e controlou a
partida durante os primeiros 20
minutos, mas as alterações do Ílhavo
vieram a bloquear as intervenções de
ataque de Castro e tiago.
A subida da defesa contrária fez
com que os remates destes jogadores
não mais viessem a surtir efeito na
segunda linha.
O Ílhavo deu a volta ao resultado
aos 25 minutos e chegou a intervalo
com uma vantagem de seis golos (1117).
O Afifense cometeu várias faltas
técnicas de ataque, que foram aproveitadas em pleno pelo adversário.
No segundo período, esperava-se
uma reacção dos donos da casa, mas o
adversário apareceu motivado, cortou
as linhas de passe e o Afifense sentiu
dificuldades na recepção de bola no
ataque e só conseguiu remates de primeira linha. Só tiago conseguiu marcar em jogadas individuais.
Aos 10 minutos, o Ílhavo conseguiu
uma vantagem de dez golos e, a partir
daí, os donos da casa nunca mais se
encontraram. tiago viria a ver o cartão vermelho, ficando a equipa ainda
mais debilitada e sem soluções.
Para o treinador do Afifense,
Cabe, o objectivo traçado fica por
terra porque considera que, a oito
pontos do segundo, "não vai ser possível chegar lá quando só faltam
sete jornadas. Com esta derrota, a
equipa caiu para a quinta posição a
um ponto do terceiro e com Feirense e Canelas à perna.
Agora, o campeonato vai parar até
15 de Janeiro, altura em que o Afifense se desloca ao pavilhão do Fermentões.
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Balanço 2010

Contratações

Bebé e
Toscano
No que toca a contratações
do Vitória existem dois casos
que importa destacar. Um,
por razões positivas, outro
nem tanto. Chegado do
Estrela da Amadora, Bebé
desde cedo encantou os
adeptos vitorianos. Com força,
técnica e velocidade acima da
média o jovem internacional
português cedo despertou o
interesse dos grandes clubes
europeus. A tal ponto que
antes da época começar, o
Manchester United o levou de
Guimarães por uma quantia
pouco usual para o Vitória (9
milhões de euros). A outra
contratação diz respeito ao
médio ofensivo Marcelo
Toscano. No seu jogo de
estreia, frente ao Nacional
da Madeira, Toscano mostrou
grande velocidade e uma
capacidade de finalização
superiores, completando um
hat-trick. Apesar de nos
jogos que se seguiram ter
dado boa réplica, o brasileiro,
aos poucos, foi-se apagando
da equipa. De tal forma que
não mais voltou a marcar
para o campeonato, fazendo
o gosto ao pé em dois jogos
da Taça de Portugal...

n

Xico Andebol

Conquista da Taça
Depois de eliminar o Benfica num grande jogo de Andebol,
a formação de Nuno Santos seguiu para a fase final da Taça
de Portugal, onde o Sporting era o principal favorito. Na final
o Xico encontrou a equipa de Alvalade e, com uma exibição
de garra e querer, levou a melhor sobre o Sporting, que mais
tarde viria a vencer a Taça Challenge...

n

Regresso do

Moreirense
Após a queda para escalões
secundários do futebol
português, a formação de
Moreira de Cónegos orientada
por Jorge Casquilha regressou,
na época 2010/2011, à Liga de
Honra. Trata-se de uma divisão
competitiva na qual a equipa
vimaranense já deu cartas em
outras temporadas...

n

Eliminação

Europa por um “canudo”
A depender exclusivamente de si para segurar o lugar
europeu, o Vitória recebia em casa o Marítimo, rival directo
nesta luta, no último jogo da temporada 2009/2010. Frente
ao seu público, nem o prestígio de participar na Liga Europa,
nem o factor casa, impediram o Vitória de sair derrotado
naquele que era o momento definidor de toda uma época...

n

Mais títulos

Basquetebol
Depois da conquista do
primeiro lugar na Proliga e de
vencer uma Taça de Portugal, a
secção de basquetebol do Vitória
continua a somar êxitos. No
ano que agora termina a equipa
de Fernando Sá continuou a
afirmar-se como uma das
principais formações nacionais...

n

>> Destaque O Andebol, através do Xico,
teve uma visibilidade em 2010, que não era
habitual em Guimarães. A Taça de Portugal
foi o ponto mais alto!
Com 2010 a chegar ao fim, importa
perceber quais as modalidades desportivas que mais se destacaram no ano que
agora termina. Para tal, será seguida a
lógica das medalhas olímpicas (ouro,
prata e bronze) a que se acrescemta a
latão, que visa reconhecer aquela que
esteve menos bem. O ouro foi atribuído
ao Andebol. Depois de quase se ter
extinguido devido ao acumular de dívidas, o Xico Andebol (antigo Desportivo
Francisco de Holanda) ressurgiu ainda
mais forte, surpreendendo no panorama
português do andebol. Na primeira volta,
fruo de uma carreira de grande qualidade, a formação vimaranense marcou
presença na Supertaça realizada em
Portimão, competição que engloba as
seis equipas melhores classificadas no
final da primeira volta do campeonato.
Neste torneio não participou, por exemplo, o Sporting. Mais tarde, o Xico acabou
por cair para posições mais baixas,
tendo disputado a fase de manutenção,
mas a sua permanência nunca esteve,
de facto, ameaçada. A conquista da Taça
de Portugal foi o ponto mais alto da
época do Xico e também da História do
clube. Na Taça Challenge o Xico também

n

surpreendeu e muito, chegando aos
quartos-de-final, onde foi eliminado
pelos polacos do MMTS Kwidzyn. Da
escola do Xico saíram dois jogadores de
qualidade superior como são Rui e Nuno
Silva. Ambos deram o salto para equipas
de maior nomeada, como são o Sporting
e o Madeira SAD, respectivamente. A
medalha de prata vai para o basquetebol. Ao contrário do futebol, as modalidades ditas amadoras têm permitido ao
Vitória enriquecer o seu palmarés com
títulos. Voleibol e basquetebol são os
exemplos mais flagrantes e notórias. Na
época 2009/2010, a secção de basquetebol arrecadou mais um título, desta feita
a conquista da Taça António Pratas. Na
última edição da Taça de Portugal,
mesmo não conseguindo chegar à final,
o Vitória revelou qualidade e conseguiu
bater o Benfica. No campeonato, não
obstante alguns precalços, a temporada
anterior serviu também para reforçar o
lugar do clube entre os grandes da
modalidade. Uma boa campanha, permitiu aos vitorianos disputar o play-off de
apuramento do campeão nacional, com
Benfica, Porto e Ovarense. Esta participação garantiu o 4º lugar no final
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Balanço 2010

medalha de Bronze

Futebol profissional
No que toca ao Vitória, a época futebolística
não pode ter um balanço positivo, muito por
causa do descalabro da equipa sénior que
perdeu o lugar nas competições europeias. No
entanto, é preciso destacar as boas exibições
das camadas jovens, uma vez que juniores,
juvenis e iniciados alcançaram as fases finais
dos respectivos campeonatos. Os juniores e os
iniciados terminaram em terceiros, ao passo
que os juvenis ficaram em quarto. O ano foi
mais positivo para o Moreirense que regressou
à Liga de Honra, depois de em 2006 ter caído
na 2ª Divisão B. Também a sua equipa de
juniores conseguiu a promoção, mas para a
principal liga portuguesa. No entanto, os
juniores do Moreirense não têm sido felizes,
ocupando a penúltima posição, com três
vitórias em 18 jogos. Importa ainda destacar a
subida de divisão de Taipas e Pevidém...

desporto

n

medalha de latão

Voleibol

n É a modalidade onde
o Vitória, no seu todo,
tem alcançado melhores
resultados nos últimos anos.
Depois de um título
nacional, em 2007/2008,
e de ter conquistado a Taça
de Portugal na temporada
seguinte, 2009/2010 ficou
muito aquém das expectativas. Com Nuno Coelho a
assumir o lugar de Rogério
de Paula e com muitas
mexidas na estrutura da
equipa, o Vitória atravessou
uma época com períodos de
instabilidade, onde técnico
e jogadores recém-chegados
tentavam adaptar e fazer
coincidir métodos de trabalho e ritmos de jogo. Com
dificuldades em recrutar
jogadores já com experiência
no campeonato português,
o Vitória socorreu-se de
jogadores estrangeiros,
nomeadamente brasileiros e
o resultado não foi positivo.
Apesar das altas expectativas, a formação vitoriana
cedo - tendo em conta os
seus pergaminhos - foi
afastada da possibilidade
de disputar títulos.
Curiosamente, a equipa de
Nuno Coelho foi eliminada
quer da Taça de Portugal,
quer da disputa pelo
campeonato pelo Benfica...

Medalha de Latão: Paulo Sérgio
Agora no Sporting, Paulo Sérgio chegou a Guimarães durante a
época 2009/2010 para substituir Nelo Vingada, a quem os resultados tardavam em aparecer. Com um empate e uma derrota, o início
da campanha de Paulo Sérgio à frente dos destinos do Vitória esteve
longe de ser feliz. Mas ao terceiro, o Vitória derrotou o rival Braga e,
em seguida, o Olhanense. Depois de uma pesada derrota frente ao
Porto, o clube vimaranense aproximou-se do seu objectivo, os lugares
europeus. Aos poucos, Paulo Sérgio fazia os sócios acreditarem que
ainda seria possível chegar à Liga Europa. O pior estava guardado
para os últimos seis jogos da temporada, dos quais o Vitória venceu
apenas um. Se é verdade que as arbitragens tiveram influência em
alguns jogos, por exemplo em Braga, em outros a equipa pareceu
sucumbir à pressão do objectivo, numa altura em que o quatro lugar
estava ainda acessível. A quatro jogos do final da temporada, o
Vitória ainda não tinha o seu lugar europeu garantido, mas
Paulo Sérgio assinava contrato com o Sporting. Chegados
à partida decisiva frente ao Marítimo, adversário directo,
Paulo Sérgio e os seus pupilos deitaram por terra as
ambições de uma época e de uma massa associativa ao
perder, em casa, por 2-1. Como consequência, o Vitória
caia para sexto e ficava fora da Liga Europa...
n

Medalha de Ouro:
Armindo Araújo

Medalha de Prata:
Fernando Sá

Medalha de Bronze:
Luiz Felipe

n O piloto de Santo Tirso, a
viver em Guimarães, continua
a fazer história no automobilismo nacional e internacional.
O ano de 2010, à imagem de
2009, voltou a ser coroado de
sucesso, com nova conquista
do título de campeão do
mundo da categoria de
produção de ralis. O seu percurso e o facto de ter sido o
primeiro piloto da história a
revalidar o título Mundial de
Produção, não passou despercebido aos leitores do site
WRC, que o elegeram como
figura do ano. Com 47 por
cento dos votos, o português
destronou o campeão do
mundo Sebastian Loeb e pilotos emblemáticos como Petter
Solber e Jari-Matti Latvala.
Para o piloto minhoto, "é uma
honra ganhar o troféu porque
mostra que as pessoas, em
particular os portugueses" o
“apoiam”. Apesar dos títulos e
reconhecimento já alcançados,
Armindo Araújo mantém elevada a ambição. Em recente
entrevista a Expresso do Ave,
o piloto revelava as pretensões
reforçadas de, na próxima
equipa, integrar uma equipa
de elite e vir a sagrar-se
"campeão do mundo absoluto
num projecto estruturado para
três anos". Esse objectivo para
estar bem encaminhado,
podendo haver um anúncio
oficial já em Janeiro de 2011,
conta...

n Com escassos recursos há
sua disposição, o treinador de
basquetebol tem vindo a construir equipas competitivas,
dignas de uma instituição
como o Vitória. De modo progressivo, um clube sem
tradição no basquetebol tem
vindo a afirmar-se entre os
grandes da modalidade (Porto,
Benfica e Ovarense), conseguindo mesmo conquistar
títulos a essas equipas.
Depois da subida de divisão
com o título de campeão e
uma surpreendente vitória na
Taça de Portugal. Na época
2009/2010, Fernando Sá conduziu o Vitória à conquista da
Taça António Pratas, vencendo o Benfica na final. Para o
campeonato, para além da boa
carreira que protagonizou, o
clube terminou num honroso
quarto lugar, tendo disputado
com os melhores o título de
campeão português. Na Taça
de Portugal, o Vitória exibiu a
marca do seu técnico e dos
jogadores que recruta.
Eliminado na meia-final,
frente a um Porto muito forte,
a formação vimaranense eliminou o Benfica, imbatível até
essa altura. Tudo isto, numa
época em que houve salários
em atraso, o que torna
necessário uma motivação
extra e um profissionalismo
acima da média para não
ceder à tentação de "atirar a
toalha ao chão"...

n O antigo treinador dos
juniores do Vitória deixou a
sua marca. O trabalho que
desenvolveu em Guimarães
colocou este escalão das
camadas de formação ao nível
das melhores de Portugal e em
condições de ombrear com
essas equipas. Na fase regular
a equipa demonstrou qualidade de jogo, tendo apenas
sofrido quatro derrotas frente
a Braga, Porto, Varzim e
Gondomar, tendo-se classificado para a fase final com mais
quatro pontos que o terceiro e
menos oito que o Porto. Na
fase final, os juniores também
dignificaram as cores vitorianas terminando mesmo à
frente do Porto, num campeonato que acabou por ser conquistado pelo Sporting. O
momento mais alto terá sido
mesmo o triunfo caseiro frente
aos "dragões", num jogo de
grande rigor táctico e de uma
eficácia acima da média,
aproveitando as poucas
ocasiões que criou. De registar
que na época anterior os
juniores alcançaram uma
série notável de 20 jogos sem
perder, da jornada 9 à 29.
Esta época, com Armando
Evangelista já no comando, o
Vitória soma três derrotas em
22 partidas. Mesmo assim,
o segundo lugar que ocupa
assegura desde já a participação na próxima fase da
competição...
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