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08/09/2011

Filipe Soares Franco

 

Filipe Soares Franco apresenta esta manhã a candidatura à presidência da Federação Portuguesa de

Futebol.
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Crianças
da Associação
Gerações convivem
com atletas do ABC

As crianças e jovens que frequentam as Ludoférias
de Verão da Associação Gerações visitaram o ABC de Bra-
ga, contactando com jogadores do clube. A viagem foi efec-
tuada de autocarro, desde a central de Famalicão até ao
Parque de S. João, local onde lancharam. Seguiram a pé
até ao pavilhão do ABC, onde interagiram com treinador e
jogadores, que se mostraram muito disponíveis e simpá-
ticos. Foram explicadas as regras do andebol, que tiveram
a oportunidade de colocar em prática num jogo com todo o
grupo. Os visitantes visualizaram ainda a história do clube
e conheceram os troféus que o ABC ganhou ao longo dos
anos de prática da modalidade. As crianças finalizaram a
visita tirando fotografias em conjunto e entoando o hino do
clube, que os atletas fizeram questão de lhes ensinar.
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Andebol feminino
Juvemar no Torneio
Cidade de Matosinhos

A Juvemar é uma das equipas participantes no 3.º 

Torneio Cidade de Matosinhos, em andebol feminino, 

a disputar sábado e domingo. No sábado, às 14h30, 

jogam CALE e Almeida Garrett, seguindo-se Alavarium-

-Colégio Gaia (16h00), A. Garrett-Juvemar (17h30), 

Académico-Alavarium (19h00), CALE-Juvemar (20h30) 

e Colégio Gaia-Académico (22h00).
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Depois de na épocapassadaoMa-
rítimo ter conseguido amanutenção
no escalão secundário, para 2011/12
houve alteração no comando téc-
nico da equipa, com a entrada de
Frederico Machado, após o exce-
lente trabalho nos juniores “verde-
rubros”. O novo treinador tem pela
frente dois desafios: garantir o mais
rápido possível amanutenção e che-
gar à fase final da 2.ª Divisão.
JORNALdaMADEIRA:Comoéque

aconteceu o convite para treinar os
seniores doMarítimo?
FREDERICO MACHADO: É uma

oportunidade que surge porque, na
opinião da direcção, o trabalho rea-
lizado nos juniores foi positivo.
JM:Nãohesitou emresponderpo-

sitivamente ao convite?
FM: Sim, pensei muito bem, até

porque era uma situação que não
perspectiva num curto prazo.
Quando vim para o Marítimo, vim
com o intuito de permanecer algum
tempo nos juniores, até para haver
um crescimento solidificado na mi-
nha carreira e para ter outro tipo de
experiência...
JM: Em termos de objectivos, para

ondeapontaoMarítimoesta época?
FM: não tendo sido uma situação

colocada pela direcção, é evidente
que queremos ir à fase final e, de-
pois, qualquer equipa que entre na
mesma temobjectivo de subir de di-
visão. Chegando a essa fase, vamos
lutar por isso.
JM: Numa análise ao plantel, o

mesmo dá garantias de poder che-
gar à fase final?
FM: Penso que sim. Temos um

misto de jogadores experientes e
quatro jogadores com mais de 23
anos, que podemajudar osmais no-
vos a crescer. Nosmais novos, temos

7 ANDEBOL - MARÍTIMO APOSTA NA FASE FINAL E NA SUBIDA DE À 1.ª DIVISÃO

«Sabemos que
não podemos ter
muitos jogos de
preparação. Fi-
zemos dois com
o Madeira SAD,
vamos fazer
também com os
juniores do Marí-
timo. Isto vai de
encontro ao que
tem acontecido,
em épocas ante-
riores, e não
será por aí que
haverá algum
problema para o
início do cam-
peonato», refere
Frederico Ma-
chado ao JM.

«Esta equipa poderá
ter muita qualidade»

Os seniores “verde-rubros” têm um novo treinador, Frederico Machado, que está confiante.

gente com potencial, com valor e
julgo que se esta fórmula resultar
bem é uma equipa que poderá ter
muita qualidade.
JM: Olhando para o calendário, o

sorteio foi favorável às pretensões do
Marítimo?
FM: É uma prova de regularidade,

por isso, nestemomento, tenho uma
preocupaçãoque é termosquatro jo-
gadores castigados para as quatro pri-
meiras jornadas. Vamos ter de en-
contrar soluções e estamos a
trabalhar nesse sentido. Depois te-
mos de consolidar o trabalho que es-
tamos a desenvolver e tentar, de uma
forma seguram chegar à fase final. Aí
queremos atingir o nível mais alto e,
se nos deixarem, vamos lutar para su-
bir de divisão.
JM: Como analisa as primeiras se-

manas de trabalho?
FM: Estou muito satisfeito. O ob-

jectivo do clube é pôr os jovens a jo-
gar, deixá-los crescer e isto dá-lhes
mais segurança. Todos sabem que
vão ser importantes para a equipa e

isso está amotivá-los. Estou satisfeito,
porque têm vindo trabalhar com
muito empenho. Aperspectiva de fu-
turo é positiva.
JM: A equipa fez dois jogos com o

Madeira SAD.Que ilacções tirou?
FM: Isto tem de ser visto de duas

formas. Uma é como estamos a pre-
parar a equipa que vai iniciar o cam-
peonato, e onde não estão incluídos
os atletas que estão castigados, e ou-
tra onde já todos estão incluídos. É
evidente que não foram jogos equili-
brados,mas houvemomentosmuito
bon, e penso que a resposta que os
atletas deram foi positiva.
JM:Qual éamotivaçãodosatletas?
FM: A motivação do grupo é

grande e está tudo com uma grande
ansiedade por começar a competir.
JM:OMarítimoéumaequipaa ter

em conta para se apurar para a fase
final e, depoisaí, chegaromais longe
possível?
FM: Sime tudo faremospara atingir

esses objectivos. 1
Carlos Jorge
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Andebol

Xico começa
em Aveiro

O Xico Andebol defronta o São Bernardo, no próximo 
sábado, pelas 18 horas, na 1ª jornada do Campeonato 
Nacional da 1ª Divisão. Após uma pré-época preenchida 
com vários jogos de preparação, a equipa de Nuno Santos 
inicia o campeonato em Aveiro, diante de um adversário 
que luta pelo mesmo tipo de objectivos, ou seja, pela 
permanência no principal escalão do andebol nacional.

A 1ª jornada da 1ª Divisão fica marcada pelo clássico 
Benfica-FC Porto, que se disputa domingo, além dos jo-
gos Sp. Horta-Madeira SAD, Maia/ISMAI-Belenenses, AC 
Fafe-Águas Santas e ABC-Sporting, todos marcados para 
sábado. Na quarta-feira, disputa-se a 2ª jornada, com o 
Xico Andebol a receber o Maia/ISMAI, às 21 horas.
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Ludoférias jogam com ABC 
Na passada sexta-feira, dia 2, as
crianças e jovens que frequen-
tam as Ludoférias de Verão da
Associação Gerações, Famali-
cão, visitaram o ABC de Braga. 

Segundo a organização, a
viagem até Braga foi efectuada
de autocarro desde Famalicão e
debaixo de uma chuva “miudi-
nha”, que não diminuiu o entu-
siasmo do grupo até ao Parque

de S.João. 
Por volta das 16 horas, o en-

tusiasmo e a adrenalina subiram
com a entrada no pavilhão e o
contacto com treinador e joga-
dores do ABC, que se demons-
traram “muito disponíveis e sim-
páticos com o grupo,
proporcionando momentos de
grande alegria e interacção com
as crianças e jovens”. Os profis-

sionais de desporto explicaram
aos mais pequenos as regras da
prática do andebol, colocando-
as em prática na realização de
um jogo em conjunto. 

Os participantes tiveram
ainda a oportunidade de visua-
lizar alguns vídeos que recordam
a história e os momentos altos
da vida desportiva do clube e
ainda os troféus conquistados
ao longo dos anos de prática
desportiva de andebol. 

A visita terminou com uma
série de fotografias em conjunto
com as crianças e jovens da As-
sociação Gerações e com o en-
toar do hino do ABC em con-
junto. 

A viagem de regresso reali-
zou-se novamente de autocarro,
com todos muito entusiasmados
com o que aprenderam e experi-
mentado em mais uma activi-
dade lúdico-pedagógica desen-
volvida nestas Ludoférias de
Verão.
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AndEBOL: 

Gil Eanes afinal segue em frente 
na Liga dos Campeões

Apesar da derrota inespe-
rada diante das suíças do LC 
Bruhl Handball, por 30-32, o Gil 
Eanes terminou o Grupo A do 
torneio de qualificação - fase 
1 da Liga dos Campeões, em 
andebol feminino, no 2.º lugar, 
conseguindo o apuramento para 
a próxima fase.

Ao intervalo, as pupilas de 

João Florêncio já perdiam por 
16-13, numa altura qm que 
Maria Suaré foi desqualificada. 
Dulce Pina, com seis golos, foi 
a melhor marcadora da equipa 
portuguesa.

Com este resultado e a der-
rota do Ormi Loux Pratas frente 
ao MizuWaAi Dalfsen, o Gil Ea-
nes terminou o grupo de quali-

ficação no 2.º lugar, com o mes-
mo número de pontos (2) mas 
melhor diferença de golos que 
as suas adversárias, apurando-
se para o segundo torneio de 
qualificação.

No primeiro jogo desta 
fase, realizado sexta feira, as 
lacobrigenses foram derrotadas 
pelo MizuWaAi, por 31-25, e na 

segunda partida venceram o Pa-
tras (Grécia), por 32-25.

O Gil Eanes segue para o 
Grupo 3 de qualificação, que se 
joga no sistema de final-four e 
onde a equipa algarvia jogará a 
meia-final com o DVSC-Forum 
Debrecen (Hungria), já no pró-
ximo dia 17 de setembro.

Página 11



A12

   	Meio: Sport TV1 - Notícias

 	Duração: 00:01:32

 	Hora de emissão: 14:15:00 
ID: 37366824

 
05/09/2011

FCP fora da Liga dos Campeões de

Andebol

 

O FCP falhou a entrada na fase de grupos da Liga dos Campeões de Andebol. No jogo decisivo, os

campeões nacionais perderam por 33-26.
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