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Andebol: Rui Lourenço, ponta do ABC:
“nenhum clube tem a nossa mística”

O ABC de Braga goza do merecido des-
canso competitivo. Uma paragem de duas
semanas no campeonato devido aos
compromissos das selecções. O jogo com
os vizinhos do Xico Andebol ainda está
longe (6 de Novembro), mas o mês de
Novembro está perto. E com o 11º mês do
ano, chegam as competições europeias.
O ABC estreia-se na Taça Challenge, na
3ª ronda, com dois jogos na Sérvia, frente
ao Radnicki de Kragujevac, a 19 e 20 de
Novembro. Antes disso, três jogos para o
campeonato, para fechar a primeira volta.
A primeira paragem da época vem na peu-
gada de uma saborosa vitória no Casal
Vistoso, frente ao Sporting.  O ponta
direito Rui Lourenço teve uma actuação digna de elogio. Dez golos em
dez remates mas… o importante foi a vitória. “Eu costumo dizer que
prefiro jogar mal e ganharmos. É bom sermos reconhecidos individual-
mente, mas nada suplanta o terminar um jogo com a vitória. E não é
falsa modéstia, é mesmo verdade. A grande parte do meu sucesso deve-
-se à equipa”, afirmou em declarações ao sitio oficial do clube. 

DR

Rui Lourenço (ABC)
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Cid Ramos

� A Académica perdeu diante do
Porto Salvo, por 15-26, em jogo a
contar para a sexta jornada do
campeonato nacional da 1ªdivi-
são. A formação de Miguel Cata-
rino continua a ter bastantes difi-
culdades em consolidar o seu
jogo, no ano de estreia no campeo-
nato. Frente ao conjunto do Porto
Salvo, as conimbricenses comete-
ram imensas falhas técnicas. 

Este encontro marcou a estreia
da mais recente cara nova do plan-
tel academista, Olga Sousa. Na
estreia, a jovem jogadora deu exce-
lentes indicações, dando a enten-
der que será uma clara mais-valia
para o conjunto academista. 

No sábado, a Académica recebe
o Colégio João de Barros, uma das
equipas mais fortes do campeo-
nato, em que se esperam bastan-
tes dificuldades para o conjunto
orientado por Miguel Catarino. l

ANDEBOL FEMININO

Académica derrotada
pelo Porto Salvo
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ANDEBOL

João de Barros
‘dá nas vistas’
em França

� A equipa feminina de ande-
bol sénior do Colégio João de
Barros (Meirinhas) realizou
dois jogos em Le Havre (Fran-
ça), referentes à Taça EHF, ten-
do saído derrotadas por 24-21 e
29-19, nos dois jogos realizados,
apesar de ter deixado uma boa
imagem em terras gaulesas.

Se atendermos ao facto de a
equipa francesa ser constituída
por jogadoras profissionais e
de várias nacionalidades a
réplica das meirinhenses aca-
ba por merecer destaque.

As jogadoras da equipa do
Colégio João de Barros estão
empenhadas em realizar uma
excelente temporada no cam-
peonato nacional da I Divisão
de andebol, onde o objectivo
passa por discutir os lugares
cimeiros, 'pisando os calcanha-
res' às equipas mais apetrecha-
das da prova. l
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Andebol

3.ª Divisão Nacional-Zona Centro

Sábado com derby muito aguardado

Viseenses recebem no Pavilhão 
do Fontelo o Tondela Andebol Clube
SILVINO CARDOSO

Depois de uma semana de
interrupção para a disputa da
2.ª eliminatória de Taça de
Portugal, da qual as equipas
da região estavam já arreda-
das, pois foram eliminadas na
primeira ronda, regressa o
Campeonato Nacional da 3.ª
Divisão.

Dos jogos da Zona Centro
agendados para a sexta jornada,
destaca-se, sem dúvida o que
vai se realizar no Pavilhão do
Fontelo a partir das 18h00, do
próximo sábado, prevendo-se

grande afluência de adeptos de
ambos os clubes. Nesta altura,
os academistas, com menos
um jogo, ocupam a oitava posi-
ção, enquanto que os tondelen-
ses estão em oitavo lugar. 

Aos viseenses só a vitória
interessa, mas é isso que tam-
bém o Tondela Andebol Clube
pretende, o que pode redundar
num encontro onde não vai fal-
tar a emoção.

Ainda não deve ser na sexta
ronda que haverá mudança de
líder, pois o Benavente tem
uma tarefa muito facilitada
com a visita do Batalha AC,

enquanto que o vice-coman-
dante, o Samora Correia, tem
uma deslocação muito díficil
até à Marinha Grande para
defrontar o SIR 1.º de Maio.

No que diz respeito aos luga-
res do fundo da tabela, não res-
tam dúvidas, que o encontro
Académica de Coimbra-AD Al-
bicastrense vai ser o mais renhi-
do. A equipa da casa tenta fugir
da zona pouco tranquila, mas o
conjunto da cidade de Castelo
Branco tem o mesmo desejo,
pelo que vai ser um duelo bas-
tante equilibrado, com resulta-
do imprevisível. 

O ABC de Nelas vai 'folgar',
pelo que não somará qualquer
ponto, cedendo, desse modo a
quarta posição que detém na
tabela classificativa.

O academista Sérgio Regueira é o
melhor marcador do campeonato
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Gil Eanes joga
com VOC
para Taça EHF
A equipa feminina do Gil Eanes vai
defrontar o VOC Amesterdão, da Ho-
landa, nos 16 avos de final da Taça
EHF de andebol, de acordo com o
sorteio realizado ontem em Viena,
Áustria. A formação do Gil Eanes,
única sobrevivente portuguesa na
Taça EHF após a eliminação do Co-
légio João de Barros, recebe as ho-
landesas a 13 ou 14 de novembro e
devolve a visita a 20 ou 21 do
mesmomês. Por acordo entre as
equipas é ainda possível as duas
mãos decorrem apenas num dos
países, tal como aconteceu na ronda
anterior com o Gil Eanes, que reali-
zou ambos os jogos com as italianas
do Artro Teramo em Lagos. A equipa
do Gil Eanes garantiu a passagem à
terceira ronda ao vencer por duas
vezes as italianas do Artro Teramo,
por 31-21 e 30-29, em Lagos.
A formação do Colégio João de Bar-
ros foi afastada ao perder com o
HAC Handball, por 24-21 e 29-19,
tendo realizado ambos os jogos da
eliminatória em Havre, França
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Mundial Andebol - Jogos de apuramento para o “play-off” no Pavilhão do Marítimo

Selecção inicia estágio
a 24 de Novembro

A
A Realiza-se na Madeira
entre o dia 3 e 5 de

Dezembro os jogos referentes ao
apuramento para o “play-off”
que dá acesso ao Campeonato
do Mundo de andebol feminino
que se realiza no Brasil, em
2011. Portugal ficou colocado
no Grupo 3 e terá como adver-
sários a Bielorrússia, a Turquia e
a Finlândia.

Destas quatro equipas só o
primeiro classificado vai marcar
presença no “play-off” onde irá
encontrar uma das doze selec-

ções que se classificarão do
quarto ao décimo sexto lugar no
Campeonato da Europa 2010

uma organização Noruega /
Dinamarca.

Sob o comando do técnico
madeirense Duarte Freitas a
selecção nacional feminina
inicia o estágio na Madeira no
dia 24 de Novembro e fará dois
jogos amigáveis frente à
formação da Dinamarca nos dias
26 e 27. O primeiro jogo de
preparação é no Pavilhão do
Funchal e o segundo no Pavi-
lhão do Complexo Desportivo
do Marítimo que será também o
palco dos jogos do Grupo 3.

Associação Andebol procura
patrocinadores para o evento

Como forma de minimizar as
despesas a Associação de
Andebol da Madeira procura
patrocinadores que queiram
promover as suas empresas
durante a realização deste Grupo
de apuramento para o “play-off”

que dá acesso ao Mundial 2011.
Entretanto decorrem conver-

sações entre a AAM e algumas
empresas para que se complete o
quadro de patrocinadores para
este evento uma vez que o
mesmo acarreta despesas que
por si só a AAM não poderá
fazer atendendo ao actual
momento de crise que o país
atravessa.

RTP transmite
todos os jogos

O jogos deste Grupo 3 têm já
garantida a sua transmissão tele-
visiva. No primeiro dia de prova
a transmissão far-se-á em exclu-
sivo para a Madeira através da
RTP-M, mas nos outros dois
dias de competição a trans-
missão será alargada a todo o
país através de programa
Desporto na RTP 2 na tarde de
sábado e de domingo. 7

A A selecção portuguesa vai disputar o apuramento para o “play-off” ao Mundial no Pavilhão do Marítimo frente à Bielorrússia, a Turquia e a Finlândia.

No dia 24 de Novembro a selecção feminina de Portugal de andebol vai
iniciar na Madeira o estágio de preparação para a disputa do Grupo 3
de apuramento ao “play-off” que dá acesso ao Mundial 2011. A
selecção lusa tem como adversários neste Grupo, que se disputa de 3 a
5 de Dezembro, a Bielorrússia, a Turquia e a Finlândia. Os jogos vão ter
como palco o Pavilhão do Marítimo, apurando-se para o “play-off” o
vencedor do Grupo. Antes desta competição a selecção portuguesa vai
efectuar dois jogos amigáveis com a Dinamarca.

Texto: Carlos Jorge Foto: JM

Calendário jogos do Grupo 3
Dia 3 de Dezembro
19h00 Bielorrússia Portugal
21h00 Turquia – Finlândia
Dia 04 de Dezembro
15h00 Portugal – Turquia
19h00 Finlândia – Bielorrússia
Dia 05 de Dezembro
17h00 Portugal – Finlândia
19h00 Bielorrússia – Turquia
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BRUNO FREITAS
Nuno Santos assume que es-

perava mais do Xico Andebol. 
Após a sétima derrota em oito 

VIMARANENSES SOFRERAM SETE DERROTAS

Nuno Santos esperava 
mais do Xico Andebol
Derrota com o Madeira SAD na semana passada deixou o Xico Andebol abaixo 
da linha de água, no 11º lugar.

jogos, diante do Madeira SAD, o 
treinador fez um balanço ao de-
sempenho da equipa no primeiro 
terço do campeonato. “Nesta al-

tura pensávamos que podíamos 
ter uma qualidade de jogo melhor, 
mais elevada. Isso não tem vin-
do a acontecer. Estamos a tentar 
perceber o porquê disso. A equipa 
ainda não está no patamar que 
pretendíamos. Há muitos facto-
res que podem contribuir para 
isso, mas há coisas para as quais 
não temos explicação possível. A 
equipa comete erros infantis, er-
ros não forçados são muitos. Isso 
demonstra claramente a intranqui-
lidade dos adeptos. Por isso, o ba-
lanço não pode ser positivo, não 
pelos resultados, mas pelo nível 
do jogo que ainda não consegui-
mos atingir”, disse.

Nuno Santos entende que “a 
nossa grande defi ciência está a 
ser a questão anímica. Por exem-
plo, não há uma explicação  lógica 
para tanta falha técnica. Espero 
que esta paragem seja benéfi -
ca para acalmarmos um pouco. 
Vamos ver se no recomeço, pelo 
menos, aparecemos com outro 
entusiasmo”.

O treinador do Xico Andebol re-
conhece que “precisávamos de al-

guém que pensasse melhor o nos-
so jogo, que conseguisse agarrar 
o jogo e os respectivos adversá-
rios. Neste momento não temos 
ninguém que faça isso, não temos 
um central de raíz, está a jogar um 
atleta nessa posição pela primeira 
vez. É aquilo que temos, não po-
demos contar com mais. Sabemos 
que não vamos ter mais e é com 
estes atletas que vamos encarar o 
campeonato. São estes jogadores 
que vamos ter de potenciar neste 
campeonato”, fi nalizou.

O Xico Andebol foi derrotado, 
na passada quarta-feira, pelo Ma-
deira SAD, por 26-32, em partida 
a contar para a oitava jornada do 
Campeonato Nacional Andebol 1. 
Diante de um adversário que está 
na luta por um dos primeiros luga-
res, a equipa de Nuno Santos ba-
teu-se de forma abnegada, mas a 
vantagem dos madeirenses ao in-
tervalo já era signifi cativa (15-10). 
No segundo tempo, o Madeira 
SAD continuou a mostrar-se mais 
forte no ataque e ampliou gradual-
mente a vantagem. No regresso 
a Guimarães, os ex-jogadores do 
Xico Andebol Nuno Silva e João 
Ferraz apontaram dois e três go-
los, respectivamente, pela equipa 
treinada por Paulo Fidalgo. Após 
o interregno do campeonato, o 
Xico Andebol defronta o ABC, em 
Braga, a 6 de Novembro. Mais um 
jogo de grau de difi culdade eleva-
do para os vimaranenses.

ANDEBOL - 1ª DIVISÃO
   J V E D  Gm-Gs  Dif. P
1 Porto 8 7 0 1 273:211 62 22
2 Benfi ca 8 6 0 2 282:221 61 20
3 ABC 8 6 0 2 216:191 25 20
4 Sp. Horta 8 5 0 3 235:219 16 18
5 A. Santas 8 5 0 3 219:211 8 18
6 Madeira SAD 8 5 0 3 208:209 -1 18
7 Sporting 8 4 0 4 220:202 18 16
8 Belenenses 8 4 0 4 219:216 3 16
9 Ac. S. Mamede 8 2 1 5 196:239 -43 13
10 M. Balaio 8 2 0 6 182:247 -65 12
11 Xico 8 1 0 7 213:264 -51 10
12 S. Bernardo 8 0 1 7 215:248 -33 9
8ª JORNADA

Sporting - ABC 21-28
Porto - Belenenses 37-24
A. Santas - Benfi ca 31-28
9ª JORNADA

M. Balaio - A. Santas
Benfi ca - Porto
Sp. Horta - Ac. S. Mamede

Belenenses - Sporting
ABC - Xico
Madeira S. - S. Bernardo

A. Santas - Benfi ca 31-28
S. Bernardo - Sp. Horta 27-28
Xico - Madeira S. 26-32

XICO ANDEBOL MADEIRA SAD
Telmo Ferreira        

Gustavo Castro (2)        
Gonçalo Vieira (6)        

Leandro Nunes (2)      
Albano Lopes (3)       

Mário Costa
João Mendes (1)        
Daniel Santos (3)

Luís Carvalho
Nuno Silva (2)

Luís Marques (2)        
João Ferraz (3)
José Coelho (7)       

Mauro Aveiro (1)
T: P. FIDALGO

Ivo Silva
João Silva
Jorge Rodrigues (1)        
César Gonçalves (8)        
Pedro Barbosa (2)       
Marino Machado
Tiago Silva (4)        
Paulo Sampaio        
Isac Pinto
Ricardo Castro        
José Sampaio (5)        
Tiago Magalhães (3)
Pedro Correia (3)       
Daniel Costa
T: NUNO SANTOS

ÁRBITROS: Mário Coutinho e Ramiro Silva
Exclusões: Tiago Magalhães, Leandro 
Nunes, Mário Costa e Daniel Santos

Pavilhão do Desp. Francisco Holanda

Derrota com o 
Madeira SAD 
por 26-32
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No último domingo teve início o Campe-
onato Nacional da Andebol de Juniores da 2ª 
Divisão, na sua fase regional.

Neste primeiro jogo, o Alto do Moinho des-
locou-se à Torre da Marinha para defrontar o 
Torrense.

Foi um jogo sem grande história, tal a supe-
rioridade do Alto do Moinho, que foi bem níti-
da, desde o primeiro minuto. O resultado final 
de 18-35 para os visitantes, espelha isso mesmo.

O Alto do Moinho tem aspirações nesta pro-
va. No ano passado não subiu à Primeira Di-
visão por um golo. Este ano assume-se como 
um dos candidatos a subir. A equipa reforçou-
se relativamente ao ano passado, tendo recebido 
alguns jogadores que fazem a diferença.

Infelizmente esta fase regional não vai ter a 
qualidade e competitividade que seria desejável.

Decidiu-se juntar as equipas das associações 
de Setúbal e de Santarém, mas mesmo assim 
apenas se conseguiram disponibilizar quatro 
equipas. Três da Associação de Setúbal e uma 
de equipa da Associação de Santarém. 

Esta fase vai prolongar-se até Janeiro próxi-
mo. Assim, para as equipas não estarem para-
das, o Campeonato vai desenrolar-se a quatro 
mãos. Não faz qualquer sentido, esta situação. 
Se não havia equipas suficientes, não se percebe 
porque é que não se juntou também a Associa-
ção de Lisboa. O Campeonato seria muito mais 
competitivo e interessante para todos.

José Torres 

Alto do Moinho vence Torrense
Andebol

DR  - Juniores Torrense
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No passado sábado disputámos a 6ª jornada 
do Campeonato Nacional da 2ª Divisão, rece-
bendo o Marítimo da Madeira.

Foi um jogo algo onde tentámos contrariar 
o favoritismo dos visitantes. De facto os insu-
lares, nesta fase do campeonato, estão e exer-
cer um domínio acentuado e apresentam-se 
como um dos principais favoritos á subida de 
Divisão. Até agora contam por vitórias todos os 
jogos realizados e, pelo que vimos neste jogo, 

via ser muito difícil alguém os levar de vencida.  
No final do jogo o resultado de 24-28, a favor 
do nosso adversário, reflecte bem o que se pas-
sou durante o jogo. 

Logo no início assistimos a um ligeiro ascen-
dente dos visitantes. No entanto tivemos uma 
reacção magnífica e aos 23 minutos da primeira 
parte ganhávamos por 10-7. 

Nesta altura o treinador do Marítimo pediu 
um Time Out e iniciou uma marcação indivi-
dual ao nosso jogador Joel Couto que se tinha 
destacado na manobra da equipa.

No final da primeira parte, o resultado era de 
12-11 a nosso favor.

Na primeira metade da segunda parte, os 
insulares superiorizaram-se claramente, conse-
guindo um parcial de 3 golos sofridos e 9 mar-
cados, passando o resultado para 15-20.

Neste período os nossos atacantes, mui-
tas vezes isolados em frente ao guarda-redes 
adversário, falharam vários remates, que nor-
malmente dão golo. Foi um período em que 
os insulares obtiveram uma vantagem que se 

viria a revelar decisiva para o desfecho do jogo. 
Nos últimos 15 minutos o Marítimo geriu o 
resultado, mantendo-se sempre na frente, em-
bora com uma curta vantagem, que ainda fazia 
acreditar os nossos jogadores que a reviravolta 
seria possível.

Mas tal não se verificou e, no final, os visi-
tantes acabaram por conseguir uma vitória que 
lhes assenta perfeitamente.

A nossa equipa vale pelo colectivo. Mas há 
que destacar a prestação de alguns jogadores. O 
Joel Couto, que apesar da marcação individual 
que lhe foi movida ainda marcou 4 golos e o 
Alexandre Pereira que apreciou por oito vezes o 
sabor do golo. 

Ainda no ataque o Emílio Mourato e o Tia-
go Pinho também estiveram em bom nível com 
4 golos cada um. 

No Marítimo, o realce vai para Márcio 
Abreu e Diogo Gomes com 7 e 6 golos marca-
dos respectivamente. 

  José Torres 

Andebol - Alto do Moinho   
DR 
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A formação sénior do IFC Torrense, orienta-
da por Pedro Azevedo venceu a equipa Algar-
via do AC Costa Doiro por 22-18. A partida, a 
contar para a 4ª jornada do Campeonato Na-
cional da 3ª Divisão, realizou-se no Pavilhão da 
Escola A R Silveira – Torre da Marinha, sába-
do, dia 16 de Outubro. Tiago Madeira e Rui 
Rocha ambos com 4 golos foram os melhores 
marcadores ao serviço do Torrense. A próxima 
jornada realiza-se dia 30 de Outubro, as 18 ho-
ras, em casa do Andebol Clube Sines.

Os escalões de formação do IFC Torrense 
estiveram envolvidos em competição durante o 
fim de semana, 16 e 17 de Outubro. A equipa 
de infantis masculinos, teve jornada dupla, no 
Sábado, de manhã, na Escola A R Silveira, re-
cebeu o Vulcanense FC que venceu por 28 - 14, 
no Domingo, de tarde, foi a Santiago de Ca-
cém, para disputar a 5ª jornada do campeonato 
com o Juventude AC, o resultado final foi e 25-
23 a favor da equipa da casa. Os iniciados que 
estão a disputar a 1ª Divisão do Campeonato 

Nacional, receberam ao CCR Alto do Moinho, 
no sábado, de tarde, 25-19 foi o resultado final 
a favor da equipa do Torrense. 

Também no sábado a equipa de Juvenis 
jogou, em Vendas de Azeitão com o GMD 
União e Progresso. A fechar o fim-de-semana 
os juniores que deram início a sua prestação 
em campeonato, perderam com o CCR Alto 
do Moinho, por 18-35, a partida realizou-se no 
Pavilhão da Torre da Marinha, Domingo, dia 
17 de Outubro.

IFCT com quarta vitória consecutiva
Campeonato Nacional da 3ª Divisão de Andebol
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