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Andebol
Águas Santas conquistou
torneio Cidade de Fafe

A equipa de andebol do Águas Santas foi a vencedora 

do Torneio Cidade de Fafe, disputado no fim-de-semana, 

ao bater na final a equipa organizadora por 34-21.

Na primeira jornada da prova, o AC Fafe venceu o 

Xico Andebol por 31-29, e o Águas Santas fez o mesmo 

ao ISMAI, por 35-24.

Para atribuição do terceiro lugar, o ISMAI bateu o 

Xico por 27-17.
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Andebolistas
distinguidos

A Associação de Andebol da
Madeira agendou para sexta-
feira, dia 9, a Gala do Andebol,
numa organização em parceira
com a Federação de Andebol
de Portugal. Será a partir das
20h00 no Hotel Four Views e a
ocasião servirá para uma ho-
menagem a atletas da Região
Autónoma da Madeira, que ao
longo dos anos se destacaram
na prática da modalidade.
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Rafael?Nadal resiste?às cãibras
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 06/09/2011

Meio: Jornal da Madeira.pt

URL: http://www.jornaldamadeira.pt/not2008.php?Seccao=6&id=194403&sup=0&sdata=

 

Ténis: número 2 do mundo em dificuldades no Open dos Estados Unidos

 

 Durante um dos encontros mais aguardados da jornada de domingo (de madrugada), Nada sofreu

imensas cãibras e teve mesmo de solicitar a intervenção do fisioterapeuta, um problema que não o

impediu de bater o argentino David Nalbandian, por 7-6 (7-5), 6-1 e 7-5.

 

 Os problemas musculares voltaram a afectar o maiorquino na conferência de imprensa que se seguiu

ao encontro. Quando respondia às perguntas dos jornalistas, Nadal voltou a sentir fortes dores

musculares e a conferência de imprensa teve mesmo de ser interrompida.

 

 O espanhol reapareceu minutos depois e explicou que continuava a sentir muitas dores musculares na

coxa direita, mas prometeu que faria tudo para retomar os treinos esta segunda-feira. Apesar de

todos os problemas físicos, Nadal ficou satisfeito pela resposta que deu em campo, considerando

mesmo que fez "o melhor jogo" nesta edição e que continua empenhado em repetir o triunfo de 2010.

 

 Ainda na ronda masculina, o Open da Austrália perdeu o campeão de 2009, o argentino Juan Martin

del Potro, no único confronto do dia que juntou dois jogadores do grupo dos melhores 20 do quadro.

Del Potro, 18.º favorito, ainda começou bem o embate com o francês Gilles Simon, 12.º pré-

designado, ganhando o "set" inicial por 6-4, mas permitiu a reviravolta ao gaulês, que ganhou os três

parciais seguintes, por 7-6, 6-2 e 7-6.

 

 OUTRAS NOTÍCIAS

 

 Na competição destinada às senhoras no Open dos Estados Unidos, a australiana Samantha Stosur e

a russa Maria Kirilenko entraram para a história por terem disputado o "tiebreak" mais longo em

torneios femininos do Grand Slam.

 

 Curiosamente, Samantha Stosur entrará neste registo particular como derrotada (15-17), mas foi a

tenista australiana a vencer o encontro, depois de ganhar o primeiro (6-2) e o terceiro (6-3) parcial,

seguindo agora para os quartos de final, com Maria Kirilenko a ficar pelo caminho, revelando-se
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inglório o seu esforço.

 

 Ontem foi dia de descanso na Volta à Espanha em Bicicleta, cumprindo-se hoje a 16.ª etapa, de um

total de 21, entre Palencia e Haro (203,6 quilómetros). O espanhol Juan José Cobo [foto] é o líder da

prova, envergando a camisola "roja", depois de domingo ter destronado o inglês Wiggins. O belga Tom

Boonen, que sofreu uma fractura do o escafoide da mão esquerda durante a 15.ª etapa, foi forçado a

desistir e já não irá alinhar hoje.

 

 A Associação de Andebol da Madeira agendou para sexta-feira, dia 9, a Gala do Andebol, numa

organização em parceira com a Federação de Andebol de Portugal. Será a partir das 20h00 no Hotel

Four Views e a ocasião servirá para uma homenagem a atletas da Região Autónoma da Madeira, que

ao longo dos anos se destacaram na prática da modalidade.

 

JM
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Muito público no «Antoine Velge»
A noite de quinta-feira não era o dia indicado para convidar o público
ao pavilhão mas a verdade é que os amantes do andebol não perderam
a ocasião de ir ver o novo quadro vitoriano. O «Antoine Velge» tinha
cerca de «meia casa» e foi criado um verdadeiro ambiente de festa,
especialmente com a presença de muitos jovens. Sabe-se que o ande-
bol é uma modalidade que desperta grande carinho entre os vitorianos
mas o clube deve sentir-se sempre confortado com este tipo de mani-
festações.

Uma nota para a chamada ao recinto de muitos jovens atletas vitori-
anos que foram apresentados em campo com os atletas seniores de
ambas as equipas.

VITÓRIA F.C. – 17
SPORTING – 35
Jogo realizado na passada quin-
ta-feira, pelas 20.45 horas, no Pa-
vilhão Antoine Velge com cerca
de «meia casa».
ÁRBITROS: Pedro Fernandes, de
Setúbal, e João Nunes, de Lisboa.
VITÓRIA (17): Ricardo Martins,
João Gonçalves e Ricardo Páscoa;
Pedro Carvalho, Rui Mamede (3),
Rolando Costa, Francisco Baca-
lhau (6), Gonçalo Neves, João
Fuzeta (1), Pedro Almeida, Mário
Fuzeta (2), Hélder Lourenço, An-
dré Costa (2), Gonçalo Almeida,
Francisco Fuzeta (1), David Tava-
res (1), Vítor Dias, Gonçalo Tran-
coso (1) e Pedro Mamede.
Treinador: Ricardo Palma.
Defesa: 6:0
Disciplina: 4 exclusões.
SPORTING (35): Hugo Figueira e
Luís Oliveira; Pedro Portela (2),
Bruno Moreira (2), Sérgio Barros
(2), Zoram Radojevic (3), Rui Sil-
va (5), Carlos Siqueira (6), Ricar-
do Dias (3), Ricardo Barrão (4),
João Paulo Pinto, Daniel Muresan
(4), Hugo Rocha e Fábio Maga-
lhães (4).
Treinador: Branislav Pokrajac.
Defesa: 6:0
Disciplina: 1 exclusão.
Não houve situações de livre de
7 metros no decurso do jogo.
MARCHA DO MARCADOR: 5m, 2-
0; 10m, 5-4; 15m, 5-8; 20m, 6-12;
25m, 7-17; 30m, 9-20; 35m, 10-22;
40m, 12-24; 45m, 12-26; 50m, 14-
29; 55m, 15-33; 60m, 17-35.

REGRESSO – Bacalhau esteve forte no início do jogo com os sportinguistas

Seria cómodo ser apenas simpáti-
co e escrever, como base única
para o comentário, que a diferen-
ça profunda registada no final do
«particular» com o Sporting em
que o Vitória apresentou formal-
mente aos adeptos do «Antoine
Velge» o seu plantel para a nova
temporada, não teve razões que
importam valorizar, já que os vito-
rianos estavam perante uma equi-
pa do primeiro escalão, com con-
dições de trabalho, financeiras e de
potencial global imensamente su-
periores, assim como referir que o
grupo sadino é, sabe-se, inteira-
mente amador, a viver quase ex-
clusivamente da prata da casa e
que está a dar os primeiros passos
na preparação para a época.

Cómodo e, essencialmente, ver-
dadeiro, refira-se! Só que não que-
remos ficar por aí, até porque o
andebol vitoriano precisará, pen-
samos, de uma opinião mais fria,
desapaixonada. Vamos a ela, pas-
sando já por cima, para abreviar,
das referências à óbvia discrepân-
cia de capacidades competitivas
entre os plantéis sadino e sportin-
guista.

O que se esperaria, então? Basi-
camente uma atitude geral que não
fosse, digamos, tão sensível ao
ambiente de confraternização que
se vivia no pavilhão e que tivesse
mais fases de concentração, à se-
melhança do que aconteceu nos
primeiros 15 minutos, já que, na
realidade, se estava num momen-
to de preparação para a nova tem-
porada que vai começar com uma
deslocação de alta dificuldade ao
recinto do Marítimo do Funchal.

Os vitorianos começaram bem a
partida, com um «sete» em que a
principal novidade inscrita por Ri-
cardo Palma foi a colocação de João
Fuzeta na primeira linha, lateral
direito, faltando o habitual «pivot»,
Gonçalo Neves, ao que cremos por
não estar por enquanto nas melho-
res condições físicas; Francisco Ba-
calhau, claro, jogou como lateral
esquerdo e Rui Mamede entrou

como jogador «central», posição
em que, cremos, marcará a época.
Na primeira fase, o Vitória conse-
guiu uma razoável prestação defen-
siva e no ataque mostrou velocida-
de de movimentos e criatividade,
confundindo o trabalho defensivo
do Sporting e chegando a uma sé-
rie de finalizações.

Contudo, a meio da primeira par-
te, os níveis de concentração geral
da equipa caíram muito, assim
como a velocidade de execução, e
o Sporting depressa passou para
uma situação de inteiro domínio,
com índices de recuperação defen-
siva muito altos e resposta ofensi-
vas a condizer, pelo que ao inter-
valo vencia por onze pontos de di-
ferença.

RESPOSTAS: Na segunda parte, com
o natural desgaste de alguns dos
jogadores nucleares do plantel,
com a natural diferença de anda-
mento do Sporting, e com a entra-
da sucessiva de jovens atletas com
experiências competitivas muito
diversas das do adversário, entrou
num período de grandes dificulda-
des e foi sem qualquer surpresa que
o marcador foi galgando números
a favor dos «leões», ao passo que
os setubalenses somente consegui-
riam oito concretizações.

Nesta fase, faltou essencialmen-
te capacidade defensiva aos vito-
rianos, com muitas dificuldades em
lutar por complicar movimentos
muito directos da acção atacante
do parceiro de treino, aspecto que

foi mais marcante do que os pro-
blemas ofensivos.

Os números finais foram muito
«pesados», mesmo num treino e pe-
rante um adversário com creden-
ciais de outro universo competiti-
vo, e cremos que deverão ser alvo
de análise por parte dos jogadores
e responsáveis vitorianos, numa
altura em que se aproxima veloz-
mente o início do campeonato da
II Divisão, prova que conta, mesmo
na primeira fase, com competido-
res de muito bom nível.

É evidente que, com a continua-
ção no plantel de jogadores como
Rui Mamede, Rolando Costa, Ricar-
do Martins, Gonçalo Neves, Mário
Fuzeta, João Fuzeta e Pedro Almei-
da, contando-se com a vinda de
Bacalhau, um «meia distância» que
na II Divisão renderá, por certo,
muitos pontos, o grupo vitoriano
tem sérias possibilidades de fazer
uma época à altura dos seus per-
gaminhos, mas também é certo,
parece-nos, que Ricardo Palma tem
muito trabalho pela frente nos dias
que faltam até ao arranque da com-
petição para afinar aspectos deci-
sivos como a acção defensiva, es-
pecialmente.

O treino com o Sporting não é a
melhor situação para avaliar a ca-
pacidade competitiva do Vitória?
Não será, concedemos, mas deu
notas que devem, em nosso enten-
der, ser levadas em consideração
porque na segunda parte houve
muitas fragilidades. Mesmo frente
ao Sporting…

António Elias

  Andebol: Jogo de apresentação da equipa sénior do Vitória

Muito trabalhinho pela frente para encarar a II Divisão…
O ambiente no pavilhão não era
de competição mas de festa e o
parceiro de treino era o Sporting,
uma das melhores equipas nacio-
nais, pelo que qualquer pretensão
vitoriana de discutir o «particular»
com a equipa do primeiro escalão
seria, no mínimo, irrealista. Con-
tudo, poder-se-ia esperar um nível
de concentração mais elevado por
parte dos setubalenses que, a par-
tir dos 15 minutos, não tiveram a
menor possibilidade de oferecer
um módico de resistência aos «le-
ões», acima de tudo na acção de-
fensiva, aspecto em que ficaram
patentes grandes fragilidades. Há
muito trabalho a fazer na forma-
ção vitoriana para o arranque do
«nacional» da II Divisão já no dia
17 de Setembro.

Jo
sé

 L
uí
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02/09/2011

Liga dos Campeões de andebol

 

O FCP inicia amanhã a fase de apuramento para a Liga dos Campeões de Andebol.
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Este fim-de-semana
Xico no Torneio Cidade de Fafe

Este sábado e domingo disputa-se, no Pavilhão Mu-
nicipal de Fafe, o VI Torneio Cidade de Fafe que vai con-
tar com a participação de Águas Santas, Ismai e Xico
Andebol, para além da equipa do Andebol Clube local,
todas equipas que, uma semana depois, vão iniciar a
disputa do Andebol 1 � Campeonato Nacional de
Andebol.

O calendário dos jogos é o seguinte:
Sábado, dia 03/SET
19,00 horas � Ismai vs Águas Santas
21,00 horas � A. C. Fafe vs Xico Andebol

Domingo, dia 04/SET
19,00 horas � Jogo entre os vencidos
21,00 horas � FINAL

Página 13


