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Águas Santas 
em destaque

a Depois do triunfo em Fafe e do 
empate  com o Benfi ca, o Águas San-
tas  continua a fazer um campeonato 
de andebol muito positivo. O clube 
maiato foi vencer ao recinto do ABC, 
por 23-28, na 3.ª jornada, e é um dos 
três líderes da prova, a par de Ben-
fi ca e Belenenses, com oito pontos, 
mais um do que FC Porto, Madeira 
SAD e Sporting. Outros resultados: 
Belenenses-Xico Andebol, 34-27; 
Ismai-Sporting, 24-34; Fafe-Madei-
ra SAD, 22-31;  Benfi ca-Sporting da 
Horta, 41-26; São Bernardo-FC Por-
to, 24-29.

Andebol
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DR

Equipa do AC Fafe procura hoje a primeira vitória no campeonato

> m. m.

A equipa do Académico Clube de Fafe,
‘lanterna vermelha’ do campeonato, com
menos um jogo, recebe hoje o Madeira
SAD, às 18h30, na terceira ronda do
campeonato Andebol 1. 

Os pupilos de Óscar Freitas vão tentar
somar o primeiro triunfo na prova, frente
a uma equipa madeirense fragilizada pela
derrota caseira com o Belenenses. Já o
Xico Andebol, desloca-se a Belém, para
defrontar uma das equipas que entra nesta
jornada no quarteto de líderes. 

Quanto às restantes emoções do dia,
para além do emocionante jogo entre o
ABC de Braga-Águas Santas, FC Porto,

Benfica e Sporting defendem o seu maior
favoritismo diante de S. Bernardo, Sp.
Horta e ISMAI, respectivamente.
Jogos e árbitros da 3.ª jornada:

17h – ABC-Águas Santas, árbitros:
Pedro Fontes/José Bessa (Porto).

17h – ISMAI-Sporting, árbitros: Bruno
Rodrigues/Carlos Capela (Aveiro).

18h – Belenenses-Xico Andebol, árbi-
tros: Nuno Santos /Nuno G.(Lisboa).

18h – São Bernardo-FC Porto, árbitros:
Alberto Alves/Jorge Fernandes (Braga)

18h30 – Fafe-Madeira SAD, árbitros:
Daniel Freitas/César Carvalho (Braga)

18h30 – Benfica-Sp. Horta, árbi-
tros: António Trinca/Tiago Monteiro
(Lisboa).

JOGOS DA 3.ª JORNADA: XICO ANDEBOL JOGA EM BELÉM

AC Fafe recebe Madeira SAD 
à procura do primeiro triunfo
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Hoje, frente ao Águas Santas

ABC quer esquecer “pesadelo” do dragão
José  � Eduardo

Depois de um mau jogo, na 
passada quarta-feira, frente ao 
FC Porto, onde perdeu por 16 
golos de diferença, o ABC quer, 
hoje, esquecer esse “pesade-
lo” com uma vitória frente ao 
Águas Santas, em partida da 
terceira jornada do campeo-
nato a disputar a partir das 
17h00, no Flávio Sá Leite.

A formação maiata é uma 
das quatro equipas que ain-
da não perdeu neste campeo-
nato e vem a Braga testar a 
sua liderança. 

Na última jornada os pu-
pilos de Jorge Borges come-
teram uma das surpresas da 
ronda, ao empatarem em casa 
frente ao Benfica, mas para os 
maiatos este empate até sou-
be a derrota face ao evoluir do 
marcador. Um jogo interessan-
te agendado para Braga.

À mesma hora, no Municipal 
da Maia, o Sporting entra em 
campo para defrontar um dos 

primo-divisionários, que vem 
de uma vitória fora de portas, 
diante do Xico Andebol. 

Já o Xico Andebol viaja até 
Lisboa para defrontar o Bele-
nenses e, em Fafe, a equipa 

local, que ainda não pontuou, 
recebe o Madeira SAD.

Os jogos e árbitros para 
hoje:

17h00: ABC -Águas Santas – 
Pedro Fontes/José Bessa (Por-

to) e Maia ISMAI-Sporting – 
Bruno Rodrigues/Carlos Ca-
pela (Aveiro).

18h00: Belenenses-Xico An-
debol – Nuno Santos /Nuno 
Gonçalves (Lisboa) e S. Bernar-

do-FC Porto – Alberto Alves/
/Jorge Fernandes (Braga).

18h30: AC Fafe-Madeira SAD 

– Daniel Freitas/César Carvalho 
(Braga) e Benfica-Horta – Antó-
nio Trinca/Tiago Monteiro.

Rui Lourenço 
«Continuamos com a mesma 
vontade de ganhar»

Para o encontro de 

hoje, o academista Rui 

Lourenço lembra que 

o ABC «continua a ser 

a mesma equipa, com 

a mesma vontade de 

ganhar todos os jogos, 

e em nossa casa man-

damos nós».

É com esse espírito 

que a equipa vai en-

trar em jogo. De resto, 

acrescenta, «o facto de 

jogarmos frente aos nos-

sos adeptos é a maior 

motivação para este 

jogo. O apoio deles é 

sempre importante e, 

muitas vezes, decisivo, 

mas é quando as coisas correm menos bem 

que eles são ainda mais importantes».

Rui Lourenço reconhece, no entanto, que 

«vai ser um jogo muito difícil, eles devem 

estar moralizados depois do empate com o 

Benfica e têm um “sete” muito experiente, 

com muita qualidade, mas nós somos uma 

equipa bastante mais rápida e temos que 

aproveitar isso».

Tendo por base o que se passou nas duas 

primeiras jornadas do campeonato, em que o 

ABC juntou ao “mau” ao “bom”, Rui Lourenço 

diz que «da mesma maneira que sábado 

as coisas correram muito bem e nós não 

tirámos os pés do chão, também não vamos 

desmoralizar agora. Não somos ainda assim 

tão bons, mas também não somos tão maus 

assim. Temos que manter a nossa humildade 

e o nosso espírito de grupo».

Recordando o que foi o jogo com o FC 

Porto, Rui Lourenço diz que «o que dói 

mais é termos as coisas preparadas, bem 

treinadas e depois não sair nada. Isso é o 

que custa mais. Defendemos muito mal e 

falhámos na finalização».

Rui Lourenço pede o apoio do público para o jogo de hoje

ABC quer recompor-se frente ao seu público do desaire de quarta-feira passada

DM
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“Verde-rubros” arrancam hoje
Inicia-sehojeo “nacional”dean-

debol da II Divisão com o Marí-
timo a receber pelas 17h00 em
SantoAntónioavisitadoVitóriade
Setúbal.Um jogoquenão seapre-
senta fácil para as aspirações dos
verde-rubros uma vez que o téc-
nicoFredericoMachadonãopode

contar com quatro atletas impor-
tantes na manobra da equipa -
Paulo Moura, Bruno Nunes, Tiago
Rodrigues e Diogo Brazão - e que
se encontram a cumprir castigo si-
tuaçãoque se verificaránasquatro
primeiras jornadas. De qualquer
das formasapesardasdificuldades

que poderão encontrar jogando
em casa a equipa insular terá uma
palavra a dizer perante um adver-
sário que vem à Madeira com o
mesmo objectivo que é vencer,
por issoemperspectivapoderáes-
tar umbom jogo de andebol. 1

Carlos Jorge Frederico Machado, técnico do Marítimo

7 ANDEBOL: MARÍTIMO - SETÚBAL, ÀS 17H00 NO PAVILHÃO DE SANTO ANTÓNIO

JM
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AGENDA DIÁRIA

MODALIDADES

FUTEBOL • 5.ª Jornada da Liga: Nacional-

Paços de Ferreira, 19h15, na Choupana

(SportTV1) • 3.ª Edição do Torneio Old Boys

de Veteranos do CF União: Nacional-Andori-

nha, 16h, e União-1.º de Maio, 18h, Vale Pa-

raíso. • Laura Luís integra Selecção Nacional

"A", no jogo de qualificação ao Europeu de

2013, hoje com o jogo com a Arménia. • Bár-

bara Santos na Selecção Nacional de Sub-19

que participa no apuramento ao Europeu, até

quinta-feira. Hoje, jogo com a Rep. da Ir-

landa.• 1.ª Divisão de Juniores, 8.ª jornada:

FC Porto-Marítimo, 17h. Feirense-Nacional,

17h. • Liga de Espanha: Barcelona-Osasuna,

19h. • Treino do Marítimo, 16h, Caldas da

Rainha. • Treino do União/SAD, 10h30, Vale

Paraíso. Viagem à tarde para Lisboa.

CICLISMO • Grande Prémio da Madeira em

Bicicleta, até amanhã. Hoje, 2.ª etapa: Ma-

chico/Machico (42 km), 11h/12h40.

BASQUETEBOL • Taça CAB/CM Hotels, 2.ª

jornada: Lusitânia-Angra-MBC Sparta&K

(Rússia), 18h, Pav. do CAB, na Nazaré, até

amanhã. • Treino da Selecção Sub-14 Masc.,

16h/17h30, Pav. Caniço. • Treino da Selec-

ção Sub-14 Fem., 11h30/13h, Bartolomeu, e

17h/18h30, Francisco Franco. • Treino da

Selecção Sub-16 Masc., 15h30/17h, Pav.

Francisco Franco. • Campeonato da Europa

Sénior Masc., na Lituânia, até amanhã.

ANDEBOL • 2.ª Div. Masc.: Marítimo-Setúbal,

17h, Pav. Marítimo. • 1.ª Div. Masc.: Fafe-

Madeira SAD, 18h30, Fafe. • 1.ª Div. Fem.:

Almeida Garrett-Madeira SAD, 15h, Lisboa.

VELA • João Rodrigues e Mafalda Freitas

promovem o Europeu de RS:X’ 2012 (no Fun-

chal), em Bourgas, na Bulgária, até 2.ª feira.

JUDO • Estágio da Madeira 2011, Polides-

portivo da Escola Básica Dr. Horácio Bento

Gouveia, no Funchal, até hoje. • Inês Lopes

no Europeu Juniores, em Lommel (Bélgica).

AUTOMOBILISMO • João Silva (Renault Clio

R3) no Rally Centro de Portugal, até hoje.

CICLOTURISMO • I Pedalada da Semana da

Mobilidade, 10h/12h, Largo do Município.

CAPOEIRA • IV Encontro da Fundação Ginga

Capoeira - Madeira, até amanhã.

JET SKI • Camp. da Madeira com prova no

Porto Moniz. • Exposição da Associação de

Jet Ski e Motonáutica da Madeira, no Mer-

cado da Ribeira Brava, até 9 de Outubro.

TÉNIS-DE-MESA • Marcos Freitas (AS Poin-

toise-Cergy) na 2.ª jornada do Grupo B da

Liga dos Campeões, na Rep. Checa, frente ao

Lokomotiva Vrsovice Aquecon.

SLOTS • Campeonato da Madeira 2011.

PÓKER • 15.ª Etapa do Casino da Madeira

"Póker League de 2011".

CANOAGEM • Campeonato de Escolas.

PESCA DESPORTIVA • CD São Roque no

"Nacional" da 2.ª Divisão, em Grândola.

HÓQUEI EM PATINS • Estágio e treinos do

CD São Roque em Santana, até amanhã.

MUAY-THAY • Diogo Abrantes (Marítimo) em

estágio por Banguecoque, na Tailândia.

PARAPENTE • Open da Madeira.

BODYBOARD • Carina Carvalho (Ludens) na

1.ª etapa do Circuito Nacional, na Ericeira.

TÉNIS • 3.ª Etapa do Circuito Ferraz TC des-

tinado a Seniores e +45 anos, até amanhã.

SQUASH • Torneio da Madeira de 2011, no

Onda Revital Clube, no Caniço de Baixo.

TODO-O-TERRENO • A UD Santana organiza

a "Rota à Luz das Estrelas".
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Após a derrota caseira com o Belenenses, o Madeira SAD actua hohe no reduto do Fafe.

Prossegue hoje o nacional da I Di-
visão com a realização da terceira jor-
nada e comoMadeira SAD a ter de se
deslocar até ao norte para defrontar a
formação do Fafe, a partir das 18h30.
Duas equipas com objectivos dife-
rentes: enquanto o Fafe luta pela ma-
nutenção, os insulares lutam por um
lugar nos seis primeiros.
Até à data a equipa de Paulo Fidalgo

nos jogos realizados averbou uma vi-
tória (sobre o Sporting da Horta) e
uma derrota (ante o Belenenses), a
formação do Fafe saiu derrotada no
jogo da jornada inaugural e viu

adiado o jogo da segunda jornada.
Para hoje, e apesar de não se espe-

rar facilidades, a equipa insular é can-
didata à vitória uma vez que possui
um grupo mais experiente e mais
equilibradoque o seu adversário,mas
será dentro de campo que terá que
demonstrar o favoritismo.
Muita coisa para corrigir em dois

dias uma vez que a exibição na última
jornada frente ao Belenenses ficou
aquémdas expectativas, uma vez que
equipa cometeu muitos erros defen-
sivos, e muitas falhas técnicas no ata-
que, e na finalização não esteve ao

seu melhor, situação que contribuiu
para a derrota frente a um adversário
directo na luta pela presença na Su-
pertaça.
Hoje, espera-se um Madeira SAD

transfiguradoparamelhor a jogar com
muita concentração no capítulo de-
fensivo e a cometer menos erros no
ataque porque só assim é que conse-
guirá chegar ao triunfo. A motivação
do grupo é grande pelo que estão
reunidas as condições para que a
equipa de Paulo Fidalgo realize uma
boa exibição e regresse às vitórias. 1

Carlos Jorge

O Madeira SAD iniciou a participação em mais um campeonato nacional
de andebol, com um triunfo no reduto do Sporting da Horta. Depois, ine-
peradamente, perdeu na recepção ao Belenenses. Hoje, joga em Fafe.

Em Fafe para recuperar moral
7 AÑDEBOL: 3.ª JORNADA DO “NACIONAL” DA I DIVISÃO LEVA MADEIRA SAD ATÉ AO MINHO

Belenenses-Xico
Andebol (18:00),
Ismai-Sporting
(17:00), ABC-Águas
Santas (17:00), Ben-
fica-Horta (18:30) e
São Bernardo-FC
Porto (18:00) são os
restantes jogos da
3.ª jornadas, todos a
terem lugar hoje.
Ismai, Águas Santas,
Benfica e Belenen-
ses, cada qual com
cinco pontos, repar-
tem a liderança. O
Madeira SAD é 5.º,
com quatro pontos.
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Torneio de Andebol
Rui Martins  

Este fim-de-semana no Parque 
das Lagoas, em Fernão Ferro, tem 
lugar o «Torneio Rui Martins» em 
andebol, organizado pelo Indepen-
dente Futebol Clube Torrense. 
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A equipa do Xico
Andebol iniciou, no passa-
do sábado, a sua participação
no Andebol 1 - Campeonato
Nacional de Andebol com
um empate no terreno do S.
Bernardo. Este resultado,
que teremos que considerar
positivo, dado ter sido alcan-
çado no pavilhão de uma das
equipas do "campeonato" da
equipa vimaranense, não
deixa, no entanto, de ter um
sabor a pouco dado pensar-
mos que a equipa de Nuno
Santos tem capacidade para
fazer um pouco melhor.
Mas, do mal, o menos, a
equipa vimaranense conse-
guiu um ponto positivo, que
pode vir a ser fundamental
nas contas finais, tendo em

Andebol

S. Bernardo - 26  #  Xico Andebol - 26

Do mal, o menos�

Carlos Gomes
TEXTO

Xico começa com empate

Fermentões inicia este sábado
o Campeonato da 3ª Divisão

vista que os seus objectivos
passam apenas pela manu-
tenção.

Mas, vamos à análise dos
jogos da 1ª jornada. Do ca-
lendário desta jornada inau-
gural sobressaiam 2 jogos
entre equipas que jogam para
os lugares de topo. Desde
logo um Benfica vs F.C. Por-
to, para nós as 2 equipas que
lutam pelo título, que, para
além da tradicional rivalida-
de entre os 2 clubes, tinha
ainda a curiosidade para os
amantes da modalidade de
verem como se ia compor-
tar a equipa encarnada de-
pois de ter mudado de trei-
nador (contratou Jorge Rito,
que era o técnico do ABC) e
de se ter reforçado com 2
dos jogadores mais impor-
tantes da turma portista da
época passada (Inácio

Carmo e Nuno Grilo). Pelo
seu lado, o F.C. Porto, para
além de ter contratado um
estrangeiro de qualidade du-
vidosa (Nenad Malencic),
acabou por "repescar" 2 jo-
gadores que já haviam aban-
donado a prática da modali-
dade (Eduardo Filipe e
Ricardo Costa) e contratou
alguns jovens (caso de Tiago
Silva ex-Xico) com futuro
mas que ainda não são solu-
ção para jogos deste cariz.
Para além disso, ambas as
equipas não podiam contar
com alguns dos seus melho-
res jogadores, por lesão ou
por castigo. Acabou por ven-
cer o Benfica, pela margem
mínima, num jogo que só
acabou no último segundo e
que Portugal pode telever, o
que, seguramente, foi um
excelente veículo de propa-

ganda da modalidade.
Dos restantes jogos, o

destaque ia, por inteiro, para
o confronto ABC vs
Sporting. Venceu o ABC,
por números inesperados,
fruto, na nossa modesta opi-
nião, da diferença de quali-
dade entre os técnicos das 2
equipas. É que, pensamos, o
Sporting possui muito me-
lhor plantel que a equipa
bracarense. No entanto, o
ABC tem no banco um ho-
mem chamado Carlos
Resende, ao passo que o
Sporting vai "segurando por
lá" Branislav Pokrajac, um
técnico com um passado de
respeito mas perfeitamente
ultrapassado nos seus méto-
dos e conceitos. Enfim, lá
diz o ditado "Dá Deus nozes
a quem não tem dentes"�

Quanto aos outros jogos

o destaque vai para o empate
imposto pelo ISMAI ao
Belenenses (embora o golo
do empate dos maiatos tenha
sido alcançado a 2 segundos
do fim e no meio de grande
polémica), para a vitória do
Águas Santas no pavilhão do
A.C. Fafe com um resultado
final que não espelha o equi-
líbrio verificado durante o
jogo, e para a vitória natural
do Madeira SAD no terreno
do Sporting da Horta.

Esta 4ª feira disputou-se a
2ª jornada, já depois do fecho
da presente edição, na qual o
Xico recebeu o ISMAI, outra
das equipas do "seu campeo-
nato" e que, curiosamente, re-
gistou um empate na 1ª jorna-
da com um resultado (26-26)
exactamente igual ao da equi-
pa vimaranense. Uma vitória
da equipa de Guimarães terá
sido ouro sobre azul, ao passo
que, qualquer outro resulta-
do terá sido muito mau. Es-
peramos que tenham ficado
em Guimarães os 3 pontos�

Dos restantes jogos da 2ª
jornada destacamos as parti-
das F.C. Porto vs ABC e
Águas Santas vs Benfica, pese
embora o favoritismo das
equipas dos 2 clubes consi-
derados grandes.

Para esta semana estão
agendadas mais 2 jornadas.
Amanhã, sábado, realiza-se a
3ª jornada que reserva para o
Xico uma visita ao pavilhão
do Belenenses. É um jogo
com elevado grau de dificul-
dade mas em que o Xico, se
estiver em dia "sim" não pode
dar-se desde logo como der-

rotado. Obviamente que não
será fácil. Mas impossível
não é� O jogo (18,00 horas)
poderá ser visto através da
FAP TV, em www.fpa.pt

Dos restantes jogos des-
tacamos o ISMAI vs
Sporting (transmitido em
directo na RTP 2) e o ABC
vs Águas Santas.

Para a próxima 4ª feira
está marcada a 4ª jornada, na
qual o Xico vai ter que se
deslocar até ao Funchal, para
defrontar o Madeira SAD. É
um daqueles jogos em que a
equipa pode jogar perfeita-
mente à vontade, dado que
não terá nada a perder e tudo
a ganhar. E, quando assim
é�

Dos outros jogos desta-
camos o Sp. Horta vs ABC e
o Sporting vs Belenenses.

Este sábado tem, entre-
tanto, início o Campeonato
Nacional da 3ª Divisão no
qual Guimarães é represen-
tado, na Zona Norte, pelo
Fermentões. A equipa
vimaranense, de novo trei-
nada por Marco Guimarães,
tem legítimas esperanças de
conseguir a subida à 2ª Divi-
são. A equipa de Guimarães
inicia a prova em sua casa
(17,00 horas) defrontando
uma das equipas que, tradi-
cionalmente, costuma ser
das mais difíceis até porque,
pensamos, persegue os mes-
mos objectivos, que é o F.C.
Gaia. Fazemos votos de que
o público compareça em
massa e que a equipa apro-
veite para entrar com a "mão
direita". !

Jogo no Pavilhão do S. Bernardo (Aveiro)
Árbitros: António Trinca / Tiago Monteiro (Lisboa)

S. BERNARDO - João Pinho (Emanuel Borges, Paulo Aló), Renato
Broa, Tiago Teixeira, João Vilar (9), Ricardo Senos, Augusto Pereira
(2), Tiago Portas, Fábio Ribeiro, Ricardo Meira (1), Pedro Maia (9),
Tiago Sousa (4) e Hugo Silva (1).
Treinador: JUAN MARQUES

XICO ANDEBOL - Ricardo Castro (Hugo Fernandes), Duarte Silva,
José Santos, Gustavo Castro (4), Pedro Correia (9), João Baptista,
André Caldas (6), Luís Sarmento, João Gonçalves (2), João Martins,
Paulo Fernandes, Jaime Barreiros (5) e Miguel Queirós.
Treinador: NUNO SANTOS

Ao intervalo: 13 - 13

Ficha Técnica

Um golo marcado a 26
segundos do final do jogo
por Jaime Barreiros permi-
tiu ao Xico regressar de
Aveiro com um empate que,
embora com sabor a pouco,
acabou por ser o mal menor
num jogo em que a equipa
de Guimarães mostrou ain-
da algumas fragilidades que,
estamos convencidos, irá
corrigir com o tempo.

Na 1ª parte o equilíbrio
foi a nota dominante, com o
S. Bernardo a comandar qua-
se sempre o marcador mas
nunca com vantagens supe-
riores a 2 golos. O intervalo
chegou com um empate (13-
13) que espelhava o que se
havia passado dentro dos
40x20.

Na 2ª parte, e nos pri-
meiros 10 minutos, a toada
foi semelhante. Até que, en-

tre os 10 e os 15 minutos, a
equipa vimaranense pareceu
ter "ligado o burro" e viu-se,
num repente, a perder por 5
golos de diferença (23-18).
Foi nessa altura que o técni-
co Nuno Santos pediu (15,08
min) o time-out a que tinha
direito, corrigiu posições, e,
nos 10 minutos seguintes, a
sua equipa conseguiu um
parcial de 5-0, voltando a
empatar a partida (23-23).

Os 5 minutos finais fo-
ram dramáticos, com o S.
Bernardo a marcar e o Xico
a responder, até aos já cita-
dos 29,34 minutos, em que o
Xico selou o resultado.

O resultado acaba por ser
justo dado que, se o Xico
mostrou a espaços ter me-
lhor equipa que o seu jovem
adversário, este também não
merecia perder o encontro

dado o empenho posto em
campo.

Do ponto de vista indi-
vidual o destaque vai por in-
teiro para Pedro Correia,
absolutamente endiabrado
(aliás foi mesmo considera-
do o MVP da jornada pelos
serviços de estatística ofici-

ais da prova), seguido, a al-
guma distância, por André
Caldas e Gustavo Castro.

A equipa de arbitragem,
não tendo sido responsável
pelo resultado final, mos-
trou, no entanto, alguns si-
nais de "caseirismo" que são
sempre de lamentar. ! Página 25
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1.º Torneio de andebol
O Pavilhão Municipal de 

Lousada recebeu, no 
passado dia 27 de agos-

to, o 1.º Torneio de Andebol, com 
três equipas dos escalões seniores 
masculinos.

A iniciativa foi promovida 
pela Câmara Municipal e pela As-
sociação Desportiva Académica 
da Maia/ISMAI e participaram 
no torneio as equipas da Associa-
ção Desportiva Académica Maia/
ISMAI, o AA Avanca e a formação 
galega Mecalia Atlético Novas.

Neste evento foi a equipa do 
ISMAI que alcançou o primeiro lu-
gar, seguida da formação do Avan-
ca e em terceiro lugar a equipa es-
panhola Mecalia Atlético Novas.

No final do torneio foram 
ainda entregues os prémios indi-
viduais ao melhor guarda-redes, 
que foi Mário Monteiro, do ISMAI. 
O premiado como melhor defesa 
foi Luís Gonçalves, da equipa do 
ISMAI. A formação do Mecalia le-
vou para casa o prémio de melhor 
jogador que foi para Bruno Costa 
e Nuno Carvalho, do Avanca, foi 
eleito o melhor marcador. 

Em representação da autar-
quia esteve a vereadora da Juventu-

de, Cristina Moreira, que evidenciou 
“o interesse destas iniciativas, que 
têm como objetivo a promoção do 
desporto e mais concretamente do 
andebol. Para além do intercâmbio 
desportivo que conta com a presen-
ça de atletas de várias localidades 
que participam neste evento”.

Para Mário Santos, docente 

do ISMAI e treinador da equipa, a 
prova “foi muito interessante, na 
medida em que as instalações do 
Pavilhão Municipal e também do 
Complexo Desportivo são muito 
boas. É a primeira vez que vimos 
fazer um torneio em Lousada e 
estamos muito agradados em ter 
terminado a pré-época aqui”.
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Para aPresentação do plan-
tel aos sócios e público em 
geral, integrado no plano de 
preparação da equipa sénior 
que esta época vai participar 
no campeonato nacional da 
2ª divisão nacional, com piso 
novo, o Clube de Vela de Tavi-
ra recebeu, no passado sábado, 
no Pavilhão Municipal, a equi-
pa do Zona Azul de Beja.

A equipa da casa, nos pri-
meiros minutos adiantou-se 
no marcador, mas ao interva-
lo perdia por 15-12. No início 
da segunda parte recuperou, 
mas a partir dos 15 minutos 
quebrou e no final do jogo o 
resultado foi favorável aos vi-
sitantes por quatro bolas de 
diferença.

Os ObjectivOs No final do en-
contro, o professor Hélder Leal, 
treinador da equipa do Vela, 
disse ao POSTAL que os jogos 
de preparação são para testar 
os jogadores, “fazer experiên-
cias, testar aquilo que vamos fa-
zendo durante a semana para 
que a máquina esteja afinada 
ao pormenor, para o primeiro 
jogo do campeonato”.

“O campeonato vai ser 
muito equilibrado, muito 
complicado. É um escalão 
abaixo do principal, mas 
nós vamos lutar com todas 
as nossas forças, para fazer 
o maior número de pontos, 
para dar muitas alegrias aos 
sócios”, diz o responsável, 
que assegura, “o nosso ob-
jectivo é garantir, com o que 
temos, a manutenção e ir à 
fase final”.

O plantel é esta época 
composto por Nuno Vicen-
te, Cristiano Valente Cláu-
dio Carmo, Flávio Fernan-
des, David Roberto, Dinis 
Livramento, Hugo Santos, 
Rui Martins, João Palhi-
nha, Saul Assis, Vladimir 
Bolotskikh, Gueorgui Ko-
vatchky, Abel Nunes, Luís 
Cardoso, Délio Santos, Abre 
Sousa, Duarte Ribeiro, Car-
los Abraul e Luís Palmilha.

Já a equipa técnica jun-
ta o professor Hélder Leal, 
principal, Filipe José, ad-
junto,  e  professor José 
Eduardo Costa, treinador 
de guarda-redes.

Geraldo de Jesus

andeBol

Vela prepara  
nova época

geraldo de jesus

o novo plantel do clube de Vela de tavira
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andebol: benfica abre 
época com triunfo

o alcobacense Jorge Rito estreou-
se da melhor maneira no banco do 
benfica, ao ver a sua equipa derrotar 
o FC Porto (23-22), na 1ª jornada da Liga 
de andebol. Nos encarnados, destaque 
para a presença do nazareno Inácio 
Carmo, que também debutou com a 
camisola do benfica e logo diante do 
clube que representou nos últimos anos 
e ao serviço do qual se sagrou cam-
peão nacional. o encontro foi muito 
equilibrado e, como os números com-
provam, apenas se decidiu nos últimos 
segundos.
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ANDEBOL
Equipas do concelho inscritas
em provas nacionais

A Federação de Andebol de Portugal anun-
ciou os clubes participantes em campeonatos 
nacionais de andebol não fi xos, ou seja, que 

não integram já divisões formadas exclusiva-
mente por mérito desportivo.

A II divisão nacional de juniores masculinos 
tem Alavarium, Águeda A.C., Sanjoanense, São 
Paio de Oleiros, Monte, Feirense e Avanca; a 
II divisão nacional de juvenis masculinos tem 
Monte, Feirense, Estarreja, Águeda A.C., S. 
Bernardo “B”, Sanjoanense, S. Paio Oleiros, 
Avanca, Vacariça e Ílhavo; a II divisão nacional 

de iniciados masculinos tem Alavarium, Monte, 
Águeda A.C., Ílhavo, Avanca e Vacariça; o cam-
peonato nacional de infantis masculinos tem 
o Espinho, Alavarium, Monte, Feirense “A”, 
Feirense “B”, Estarreja, Águeda A.C., CP Va-
longo Vouga, S. Bernardo, Sanjoanense, S. Paio 
Oleiros, Ílhavo, Canelas, Avanca e Vacariça.

Em juvenis femininos concorrem Alavarium, 
A.A. Espinho, C.P. Valongo Vouga, LAAC, S. 

Bernardo, Sanjoanense, Canelas, C.D. Pateira e 
Saavedra Guedes; para a II divisão nacional de 
iniciados femininos concorrem A.A. Espinho 
“B”, LAAC, S. Bernardo, C.D. Pateira, Saave-
dra Guedes, Oliveira de Frades e Moimenta 
da Beira; para o nacional de infantis femininos 
concorrem Alavarium, A.A. Espinho, C.P. 
Valongo Vouga, LAAC, Sanjoanense, Canelas, 
Salreu, Saavedra Guedes e C.D. Pateira.
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