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> carlos costinha sousa

Próximo domingo, 17 horas, Pa-
vilhão Flávio Sá Leite. O ABC
de Braga realiza o primeiro jogo
em casa na temporada 2010/
/2011 e arranca a época com
uma recepção ao FC Porto,
campeão nacional em título.

Os dragões pretendem, nesta
nova temporada, lançar um forte
ataque à revalidação do título,
mas os academistas estão pron-
tos a contrariar as vontades dos
portistas e, como tal, certamente
que o FC Porto vai ter grandes
dificuldades para levar de venci-
da uma inspirada e plena de von-
tade equipa do ABC de Braga.

Na primeira jornada, os minho-
tos venceram na deslocação a
Águas Santas e pretendem agora
manter-se, no primeiro jogo em
casa, na senda das vitórias, de

maneira a ir amealhando o máxi-
mo de pontos para, desde já,
manter-se na luta pelos primei-
ros lugares da classificação ge-
ral, para o ataque à próxima fase
da prova.

Xico Andebol recebe Ág. Santas
e Sete Fontes vai a Alvalade

Além do jogo ABC-FC Porto,
a segunda jornada regista os se-
guintes encontros, que se dis-
putam amanhã:

Sporting - Col. 7 Fontes, 17 h
Xico - Ág. Santas, 18 h
Madeira - Belenenses, 17 h
S. Bernardo - S. Mamede, 18 h
Sp.Horta - Benfica, 21 h
O ABC-FC Porto é a partida

que revela mais interesse, mas
não se pode deixar de destacar a
primeira deslocação do Colégio
7 Fontes a casa de um dos gran-
des do andebol, o Sporting.

ABC recebe FC Porto
Depois de ter arrancado a nova temporada com a mão direita, ao vencer o Águas Santas, 
a formação do ABC de Braga prepara o primeiro jogo em casa da época, com um clássico
em que recebe o FC Porto, e a mentalidade dos academistas centra-se apenas na vitória.

DR

ABC de Braga recebe o FC Porto na segunda jornada do campeonato

MODALIDADES ANDEBOLSEGUNDA JORNADA DO CAMPEONATO NACIONAL

José Rolo:
“o objectivo
é ganhar”
Em vésperas da recepção ao FC
Porto, em jogo da segunda jor-
nada do Campeonato Nacional,
o atleta do ABC, José Rolo, fez
a antevisão do encontro:
“É mais um jogo em que vamos
jogar para ganhar, como todos
os outros. É um jogo em casa e
temos como objectivo ganhar
todos os jogos em casa. É sem-
pre um jogo de grandes emo-
ções, é um jogo grande, só que
considero tão importante como
os outros. Vale os mesmos três
pontos, mas ainda está tudo no
início e é importante começar a
amealhar os pontos desde já.
Isso parte da nossa filosofia de
jogo, penso que já no jogo con-
tra o Águas Santas provámos
que estamos aqui para lutar pe-
lo título, mas vamos pensar jo-
go-a-jogo, lutar sempre de for-
ma árdua para chegarmos ao
fim do campeonato e somar-
mos os pontos e aí vermos
quem está na frente. Mas pen-
samos sempre jogo a jogo,
neste momento é o FC Porto e
é nisso que pensamos”.
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José Rolo confiante para
o jogo com o FC POrto
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ANDEBOL AFIFENSE 
EM CAMPEONATO
AFECTADO PELA CRISE

A equipa da Associação Desportiva
Afifense inicia sábado a participação
no Campeonato Nacional de Andebol
da III Divisão da Zona Norte, que à
partida se vê afectado pela crise, já
que Gondomar e Lamego vieram a
desistir, já depois de ser conhecido o
calendário dos jogos, reduzindo esta
série para dez equipas.

O Gondomar era uma das fortes
formações deste campeonato, mas
não resistiu às dificuldades que os clu-
bes sentem e mesmo o Afifense esta
época também não realizou o seu
habitual torneio de apresentação e
será o primeiro jogo do campeonato
que vai servir para dar a conhecer a
equipa à sua massa associativa.

O plantel não difere em muito
daquele que disputou o último cam-
peonato. Este ano o Afifense conta
com mais dois jogadores juniores, for-
mados na casa, perdendo, por outro
lado, um dos seus habituais pontas,
que, por motivos de deslocação, não
vai poder dar o seu contributo à equi-
pa.

O Afifense parte com o objectivo de
"ir o mais longe possível" neste cam-
peonato, embora vá encontrar algu-
mas dificuldades, dado haver equipas
que apostaram forte na subida, com
jogadores pagos, enquanto no Afifen-
se todos jogam "por amor à camisola".

No sábado, a formação de Viana do
Castelo recebe o Feirense, às 18
horas. Esta época o Afifense conta ain-
da com uma equipa de futsal, que vai
disputar o campeonato regional da
modalidade e vai ter o seu primeiro
jogo já este sábado, às 17 horas, no
pavilhão de Afife.
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Vouzela recebeu estágio

de andebol da Casa do Povo

de Valongo do Vouga

Vouzela recebeu de 25 a 27 de
Agosto o estágio de andebol de ju-
venis e juniores femininos da Casa
do Povo de Valongo do Vouga.
Durante três dias, a comitiva consti-
tuída por 20 atletas participou em
treinos físicos de preparação para

a nova época desportiva.
A iniciativa contou com o apoio da
Câmara de Vouzela através da
cedência gratuita do pavilhão
gimnodesportivo e do desconto de
20 por cento em alojamento no par-
que de campismo.
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