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ANDEBOL
Benfica visita o Boa Hora
Benfica e Boa Hora antecipam, hoje,
o arranque da 4.a jornada do Andebol
1, no pavilhão do Boa Hora, em
Lisboa (20 h). A ronda prossegue,
quinta-feira, com a receção do
Sporting ao AC Fafe (18 h), antes do
Avanca também ter o estatuto de
anfitrião do FC Porto (15 h), tal como
o Madeira SAD perante o Belenenses
(17 h), o CCR Fermentões diante do
Mala ISMAI (18 h) e o SC Horta face
ao ABC (21 h), todos sábado, No
domingo, é a vez do Arsenal receber
o Águas Santas (17 h).
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ABC/UMinho Feminino

Uma equipa em construção
com a subida no horizonte

SÁBADO ÀS 17.30, no Pavilhão Flávio Sá Leite, equipa de andebol feminino do ABC/UMinho tem o
primeiro teste oficial, diante do Modicus. Um lugar na fase de subida é objectivo da época.
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§andebol
Pavilhão Flávio Sá Leite
ABC recebe Módicus
sábado às 17.30
FLÁVIO FREITAS

Equipa feminina de andebol do ABC/UMinho já prepara recepção ao Modicus, sábado às 17.30 horas

ANDEBOL FEMININO
| Rui Serapicos |

Há em prova clubes com mais
meios e o andebol feminino do
ABC/UMinho encara a subida à
I Divisão como um objectivo a
médio prazo. Segundo Fernando
Fernandes, treinador da equipa
bracarense, que começou ontem
a preparar o jogo de sábado, no
Pavilhão Flávio Sá Leite com o
Módicus, por agora a prioridade
é construir uma equipa capaz de
atingir o acesso à fase de subida,
que se joga a partir de Fevereiro.
Caso tal seja possível, então a
equipa vai disputar essa fase
com olhos postos no escalão
maior.
O Ílhavo, que contratou sete
jogadoras brasileiras, o Benfica,
que avança este ano com uma
equipa feminina e o Académico
do Porto, que tem tradições na
modalidade e baixou ao escalão
secundário são concorrentes que
o treinador do ABC/UMinho
aponta como candidatos mais
competitivos aos - dois - lugares
de promoção.

+ 13 reforços
Sob coodenação de
André Marques, e com
Fernando Fernandes como
treinador, treze caras
novas evidenciam a
intenção do ABC em dotar
a equipa feminina de
andebol com um potencial
mais competitivo. Oito
chegam da Juventude de
Mar, mas também chegam
da Madeira, Castelo
Branco e Aveiro.
“Nós temos atletas de grande
qualidade, mas não temos bem
uma equipa”, frisou o técnico
academista, em declarações ao
Correio do Minho.
“Nós ainda estamos a fazer um
bom grupo e pode ser que dentro
de um ou dois anos subamos à
I Divisão”, acrescentou.
Fernando Fernandes, quando
questionado sobre a composição

lll
Rui Silva, que na presidência
da administração do ABC
está a cumprir a passagem
do seu primeiro ano,
assumiu há meses, em
entrevista ao Correio do
Minho, o propósito de
lançar uma equipa sénior
feminina capaz de atingir o
mais alto patamar nacional.
Desde o fim da época
anterior, o clube foi
anunciando a chegada de
reforços.
do plantel - e tendo em conta que
das treze caras novas oito vêm
da Juventude de Mar, admite
que esse é um factor passível de
facilitar a construção de uma
“integração pessoal”. Mas vai
avisando que não é tanto assim
ao nível do modelo de jogo.
“Para construirmos um bom
modelo colectivo de jogo vai ser
preciso tempo de trabalho em

conjunto”, salienta, frisando até
que nem todas as que chegam da
Juventude de Mar vão ser necessariamente titulares, pois algumas chegam ao Pavilhão Flávio
Sá Leite ainda em idade juvenil.
Difícil foi, de início, integrar,
mesmo ao nível pessoal, uma
que chega da Madeira, outra de
Aveiro e outra de Castelo Branco, revela, mas vai admitindo
que, considerando o feed-back
dos familiares, esse processo
“está a correr muito bem”.
Fernando Fernandes, por outro
lado, realça a qualidade das suas
jogadoras, vincando os casos de
algumas que já vão contando
com experiência internacional
ao serviço das selecções. Entre
estas, Nádia Gonçalves, Rebeca
Freitas, Rosa Gonçalves (uma
guardiã que chega do Sports
Madeira), Inês Laranjeira e Ester
Marques já representaram a
“turma das quinas”. O treinador
aponta o objectivo de também
ter em Braga modelos que possam ser inspiradores para as
mais novas, tendo em vista a sua
evolução na modalidade.

A equipa feminina de andebol do
ABC/UMinho recebe sábado, às
17.30 horas, no Pavilhão Flávio Sá
Leite o Módicus, em jogo a contar
para a primeira ronda da fase inicial
da II Divisão Nacional.

Com adversárias poderosas
Pré-época correu
com resultados
positivos

O treinador Fernando Fernandes faz
da pré-época da equipa feminina
de andebol do ABC/UMinho um
balanço positivo.
O técnico realça bons desempenhos
diante de adversárias com reconhecida qualidade competitiva.
A equipa começou por cumprir duas
semanas de treinos bidiários, com
duas sessões de duas horas cada.
Após essa fase, passou a cumprir
um regime de quatro dias por semana, mais três sessões semanais
de ginásio.
Em jogos amigáveis que a equipa
disputou, registaram-se, num encontro de 75 minutos com a poderosa formação do Colégio de Gaia,
uma derrota por 33-22 e vitórias
por 32-27, em casa, diante do
Alpendorada, equipa que subiu este ano à I Divisão e fora diante do
Leça, por 27-29.
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Arsenal da Devesa

futuro diretivo do
Arsenal da Devesa
está garantido por
mais dois anos, com
o presidente em exercício, Henrique Ferreira, a
ser reconduzido no cargo
para um novo mandato.
«A Direção mantém-se praticamente toda e é
ainda reforçada com mais
quatro elementos, que já
iam trabalhando no clube», disse Henrique Ferreira ao Diário do Minho.
Com este novo mandato, e contas bem feitas, é bem provável que
Henrique Ferreira chegue aos 40 anos ao ser-

O

viço do Arsenal da Devesa, feito que não está ao
alcance de qualquer um.
A nova Direção do clube bracarense foi eleita em
recente assembleia geral,
onde igualmente foram
aprovadas as contas relativas ao último exercício.
O Arsenal da Devesa,
que disputa o campeonato nacional de andebol
da primeira divisão, centra ainda a sua atividade
no futebol, com a equipa
sénior a disputar a I Divisão da AF Braga. Para além
disso, a aposta passa ainda
pela formação, com várias
equipas em competição.

DM

Henrique Ferreira
reconduzido na presidência

Henrique Ferreira
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1 Divisão —Jogo
Antecipado da 4.a
Jornada: Boa Hora-Benfica,
20h00, no Pavilhão
Fernando Tavares.

Liga dos Campeões — Liga
dos Campeões —Grupo O:
Shalke 04-FC Porto, 20h00,
em Gelsenkirchen,
na Alemanha.
H Ó-QUE E 4Vt PATMS
Torneio Internacional
Cidade do Porto 2018:
Diessbach-UD Oliveirense,
20h00; Infante de
Sagres-Sporting, 21h45.
Jogos no Pavilhão Infante
de Sagres.
Campeonato da Europa
de Sub-20 Masculinos:
Suíça-ltália,17h00;
Alemanha-Espanha,19h00;
Portugal-Inglaterra, 21h00.
A decorrer no Pavilhão de
Monserrate, em Viana
do Castelo.
WINDSURF
Campeonatos do Mundo
de Windsurf, a decorrer
até dia 23, na Praia da
Rocha, em Portimão.
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BOA HORA
RECEBE O BENFICA
O Boa Hora recebe esta noite
(20h00) o Benfica, em jogo
transmitido pela Andebol TV
e que poderá acompanhar no
site de O JOGO, procurando
superar a derrota pesada no
Dragão Caixa (42-15).
"Abalou de alguma forma a
nossa confiança", admitiu
Luís Santana, técnico de uma
equipa jovem e "em processo
de adaptação". O Benfica tem
três vitórias e o seu rival
apenas uma, frente ao Fafe.
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FOTO

Ministro da Educação
dá o exemplo
Tiago Brandão Rodrigues esteve na inauguração
da obra de requalificação da Escola Básica e
Secundária de Celorico de Basto para assinalar o
início do ano lectivo 2018/19. O ministro da
Educação empenhou-se no andebol e não esteve
sozinho: o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa
também fez o gosto à mão. Como vem sendo um
hábito, houve algumas escolas que não abriram
por falta de funcionários.
Fotografia: Hugo Delgado/Lusa
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ANDEBOL

Golo de Ruesga
em destaque
Be Um dos golos de Carlos
Ruesga no triunfo do Sporting
frente ao Metalurg (Macedónia), na lª jornada da fase de
grupos da Liga dos Campeões,
foi destacado pela página oficial
da competição.
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ANDEBOL

Aguias querem
manter o pleno
NI A .4?- jornada do campeonato
arranca hoje, coma visita curta
do Benfica ao terreno do Boa
Hora. Só com vitórias até agora
na competição, as águias querem dar seguimento ao bom mo mento. "Está a ser um arranque
de campeonato positivo, sempre
com triunfos. Conseguimos estar sempre por cima e ganhar
bem. O Boa Hora é uma equipa
muito jovem e essa juventude
traz-lhe alguma irreverência.
São jogadores imprevisíveis e
isso vai obrigar-nos a estarmos
concentrados nos aspetos defensivos", perspetivou o adjunto Pedro Vieira.
Do outro lado, o técnico Luís
Santana é claro. "Vai ser um
jogo muito difícil. Estamos em
processo de adaptação, veio
muita gente nova. Será um novo
duro desafio", salientou o treinador do Boa Hora.
ANDEBOL
4., jornada
BOA HORA 20h00 BENFICA
SPORTING 5.. feira TAPE
AVANCAsSábadoFC PORTO
MADEIRA SA0 Sábado BCICNENSES
FERMENTÓFS Sábado MAIA ISMAI
SP. HORTA Sábado ABC
ARSENAIDomingoA. SANTAS
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