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ANDEBOL
| Rui Serapicos | 

O ABC de Braga/UMinho visita
o Fafe, hoje (21.00 horas), em
jogo da quarta jornada do cam-
peonato nacional andebol 1, que
conta ainda com o 'clássico
Sporting-Benfica. 

Os desempenhos recentes das
equipas minhotas indicam nas
primeiras jornadas comporta-
mentos inversos. 

O ABC, que disputou dois jo-
gos — adiada a primeira jornada
com o ISMAI, soma duas vitó-
rias: a primeira à segunda jorna-
da, no Funchal, diante do Ma-
deira SAD e depois á terceira
jornada, em Braga, diante do
Passos Manuel.  

O Fafe, em três jogos, averbou
três derrotas: na primeira jorna-
da, em Lisboa frente ao Benfica,
na segunda em casa por um tan-
gencial 34-35 diante do Águas
Santas e à terceira nos Açores
diante do Sporting da Horta.

Estes antecedentes recentes
permitem perspectivar um en-

contro em que as duas equipas
vão, embora com motivações di-
versas, procurar dar o seu me-
lhor: os fafenses, a jogar em ca-
sa, à procura do primeiro triun-

fo, na tentativa de não perderem
pontos para a segunda fase na
corrida por um lugar que lhes
permita assegurar a permanência
e os bracarenses, que têm assu-

mido o objectivo de voltar às an-
danças europeias, a tentar carim-
bar mais uma vitória e prosse-
guir nos lugares cimeiros. Nuno
Santos, o treinador do Fafe, con-

tactado pelo Correio do Minho,
comentou o jogo com o ABC
vincando que o objectivo “tem
de ser vencer o jogo”.

“Jogamos em casa e se com o
Águas Santas não fomos felizes,
vamos agora tentar fazer melhor,
mesmo sabendo que o ABC é
uma equipa bem apetrechada”,
adiantou. Questionado se, caso
não vença, o Fafe pode ver mais
difícil a meta da manutenção,
lembra que este campeonato é
disputa-se em duas fases, consi-
derando que “é normal” na pri-
meira fase as equipas que se ba-
tem pela manutenção  vencerem
poucos jogos e depois ganharem
mais na segunda. Dos bracaren-
ses, ouvimos o presidente da Di-
recção, Luís Teles, que minimiza
o facto de o Fafe ter sofrido três
derrotas. “Em Fafe, tem que ser
um ABC prevenido”, alerta,
lembrando que nas três jornadas
em que os fafenses perderam
houve a tal derrota à tangente
com o Águas Santas e nos outros
dois (em Lisboa com o Benfica e
nos Açores com o Sp. Horta) se-
ria “difícil outro resultado”.

“Tem de ser um ABC ciente
das suas capacidades, mas  ca-
paz de as concretizar”, vincou.

A ronda completa-se com Be-
lenenses-Sp. Horta, adiado para
16 de Outubro e — todos hoje,
Avanca-Madeira SAD, Spor-
ting-Benfica, Passos Manuel-
-Maia e FC Porto-Águas Santas.

ABC/UMinho visita Fafe
À QUARTA JORNADA do campeonato nacional Andebol 1, o ABC, que soma por vitórias os dois jogos
disputados, visita hoje o Fafe, ainda à procura do primeiro triunfo.

DR

Nuno Santos, treinador do Fafe

ANDEBOL
| Rui Serapicos | 

“Para mim foi o reconhecimento
de uma carreira, ainda mais, feita
pelo clube que me formou e que
também me viu terminar. Andei
por outros clubes mas tinha sem-
pre a esperança de que ia voltar a
casa”. Ricardo Costa, o ex-pivot
do ABC, comenta assim, ao Cor-
reio do Minho, a homenagem
que lhe foi dedicada, sábado, no
Pavilhão Flávio Sá Leite, antes
do jogo ABC-Passos Manuel.

“Quando me ligaram não esta-
va a contar”, confessa, frisando
que “fiquei sensibilizado pelo re-
conhecimento de voltar a casa  e
as pessoas reconhecerem o tra-
balho que fiz e o empenho que
dediqui a este clube e se for pre-
ciso hei-de continuar a dar”.

Questionado sobre de que for-
ma podeprosseguir na ligação à
modalidade, o ex-jogador revela
que está a terminar um curso de
fisioterapia. 

“Se nessa parte precisarem de
mim eu terei todo o gosto em
ajudar. Senão, também poderei
trabalhar nas camadas jovens, a
formar novos jogadores, trans-

mitir o que é ser do ABC”, adian-
ta.

Interrogado sobre se já sente a
falta da prática da modalidade,
Ricardo Costa responde que “faz

muita falta ter aquela rotina de
preparar o jogo à semana para no
fim de semana estar a dar o má-
ximo”. 

“Faz falta o cheiro do pavilhão,

os treinos”, realça ainda, adi-
antando que agora “é complica-
do porque uma pessoa quer
treinar, vai correr, vai para o gi-
násio, mas não é a mesma coi-
sa”. 

“O contacto com os colegas,
aquela pressão que é preciso ter
antes dos jogos para ganhar e
fazer os resultados é disso que
sinto mais falta. A vida nesse as-
pecto ficou um bocado mais
vazia, não é igual. Vou ao pavi-
lhão ver os jogos mas não tem
nada a ver com essa vontade de
chegar, entrar e ter de fazer as
coisas bem”, acrescenta ainda.

Depois de vários títulos con-
quistados nos escalões de for-
mação do ABC, Ricardo Costa
foi promovido ao escalão sénior
na época 1992-93, em que o
ABC foi vice-campeão europeu,
tendo ainda disputado um dos
primeiros jogos dessa carreira
europeia. No ano seguinte, ainda
com Aleksander Donner, foi
campeão nacional. 

Na época 1996-97, o ABC con-
tratou Nesterov e Ricardo Costa
foi para o Maia. Também repre-
sentou o Benfica, Madeira SAD,
Águas Santas, Belenenses e Xi-
co.

Ricardo Costa, pivot bracarense, homenageado pelo ABC 

“Reconhecimento do clube que me formou”

DR

Homenagem a ex-jogadores, sábado passado, no Pavilhão Flávio Sá Leite

DR

Luís Teles, presidente do ABC
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Guimarães

Domingos Bragança reuniu 
com clubes desportivos do concelho

O candidato do Partido Socialista à presidência da Câmara Municipal de Gui-
marães reuniu com três clubes do concelho de Guimarães. 
Domingos Bragança reuniu-se com o presidente do Vitória, com o objectivo de
partilhar estratégias futuras para o clube. Depois de uma reunião no edifício da
‘Unidade’, Júlio Mendes mostrou à candidatura do PS o interior do Complexo
Desportivo, efectuando ainda uma visita aos diferentes campos relvados.
O périplo de visitas da candidatura do Partido Socialista prosseguiu num en-
contro com o elenco directivo do Xico Andebol, onde Domingos Bragança foi
recebido por Fernando Alves Pinto e Paula Ferrão, presidente e vice-presidente,
respectivamente. Depois do futebol e do andebol como principais modalidades
de Vitória e Xico, a tarde terminou com futsal. O candidato do PS ao município
de Guimarães participou numa reunião com a Direcção dos Piratas de Creixo-
mil, na sede da instituição, situada na Rua dos Cutileiros.
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ANDEBOL

ABC joga hoje em Fafe
O ABC desloca-se hoje a Fafe onde, a partir das 21h00, 

mede forças com a equipa local, em encontro da quarta 
jornada do campeonato de andebol. Também hoje jogam 
Sporting-Benfica e Passos Manuel-ISMAI.

Águas Santas vence FC Porto

Ontem, em partida que abriu a quarta jornada, o 
Águas Santas, orientado pelo bracarense Paulo Faria, 
surpreendeu no pavilhão do FC Porto, vencendo por 
25-24, e isolou-se na liderança do campeonato.
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ANDEBOL
| Redacção | 

A quarta jornada do campeonato nacional
de Andebol 1 tem reservado o duelo mi-
nhoto entre AC Fafe e ABC/UMinho. Es-
te jogo está agendado para amanhã, às 21
horas, com duas equipas bem distintas
nesta competição.
O ABC/UMinho ainda não perdeu e o AC
Fafe corre atrás dos primeiros pontos po-
sitivos. O desempenho da turma de Nuno
Santos no último confronto em casa, fren-
te ao Águas Santas, deve ter colocado os
pupilos de Carlos Resende em sobreavi-
so. 

Este jogo tem lugar no Pavilhão Munici-
pal de Fafe, pelas 21 horas, com a presen-
ça da dupla de arbitragem Alberto Alves e
Jorge Fernandes. 

A quarta jornada do Andebol 1 arranca
já esta noite com o FC Porto a receber o
Águas Santas, em jogo antecipado devido
à presença dos campeões nacionais na fa-
se de grupos da EHF Champions League.
Recorde-se que os portistas estrearam-se

na competição este domingo, com uma
exibição muito interessante frente à for-
tíssima equipa do Kolding, e no próximo
domingo voltam a jogo, defrontando na
Polónia o KS Vive Targi Kielce. Entre um
jogo e outro ocorre este compromisso pa-
ra o Andebol 1, com a turma portista a
medir forças com um adversário que ain-
da não perdeu qualquer jogo nesta edição
do Andebol 1. Um jogo complicado para
o FC Porto que, muito provavelmente, te-
rá dificuldades em resolver bem cedo a
partida frente aos maiatos – como seria
seu desejo - para começar desde logo a
pensar no jogo da Liga dos Campeões.

A ronda quatro fica ainda marcada pelo
dérbi de Lisboa, onde se encontram Spor-
ting CP e SL Benfica, numa partida que
se prevê extremamente equilibrada e em
que nenhuma das equipas vai querer vol-
tar a perder pontos, como aconteceu este
ano com ambos os contendores, sempre
frente ao FC Porto. 

Foram adiados os jogos Delta Belenen-
ses-Sp. Horta (16 de Outubro) e AA
Avanca-Madeira SAD (2 de Novembro).

Quarta jornada

ABC/UMinho joga amanhã
diante do AC Fafe
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ANDEBOL

FC Porto e Águas Santas 
jogam hoje

A quarta jornada do campeonato de andebol da 
primeira divisão arranca hoje, com o FC Porto Vitalis 
a receber o Águas Santas, em jogo antecipado devido 
à presença dos campeões nacionais na fase de grupos 
da EHF Champions League.
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 andebol

As juniores femininas da Casa 
do povo de Valongo do Vouga 
(CPVV) associaram-se às juniores 
do Colégio de Gaia para constituí-
rem uma equipa capaz de compe-
tir oficialmente. “Trata-se de uma 
parceria entre os dois clubes, que 
isolados não conseguiriam com-

petir neste escalão e que juntos 
não só o permite como confere 
possibilidades de mais competiti-
vidade às jogadoras de Valongo, 
pois treinam e jogam também 
nas seniores do Colégio de Gaia 
que se encontra a disputar a I di-
visão nacional”, explicou o treina-

dor Paulo Veiga.
A equipa realizou um jogo de 

apresentação no pavilhão da Casa 
do Povo de Valongo do Vouga, no 
domingo, dia 15 de setembro, com 
o Arsenal de Canelas, com o resul-
tado de 42-31 favorável ao Colégio 
Gaia / CP Valongo Vouga.

Juniores de Valongo associam-se ao Colégio de Gaia

A equipa de juniores femininos Colégio de Gaia/CPVV. Em cima: Ana Rita, Filipa, Patrícia Lima, Maria Coelho, Sandra Santia-

go, Inês Veiga, Juceleyde Cabral, Ana Cardoso e Ana Teixeira. Em baixo: Joana, Salomé, Mariana, Sofia, Salomé, Inês Filipa e 

Ana Gomes. Falta: Catarina Martins.
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Andebol – cAmPeonAto nAcionAl

Sporting da Horta 
entra com o pé direito
g Arrancou no passado fim de sema-

na o Campeonato Nacional de Andebol
da primeira divisão. A primeira jornada
não podia ter corrido melhor ao Sporting
da Horta (SCH), que recebeu o Madeira
SAD no Pavilhão. Os açorianos levaram
a melhor sobre a equipa do Funchal, ven-
cendo o jogo por 29-24.

Nos restantes jogos da primeira jorna-
da, o Porto, campeão em título, goleou o
Avanca no Dragão (37-18). O Benfica
também entrou com goleada na Luz, ao
vencer o Fafe por 42-27. O Sporting

recebeu e venceu o Belenenses (39-27) e
o Passos Manuel estreou-se com uma
derrota em casa do Águas Santas (37-
25). O Braga/ISMAI da primeira jornada
realiza-se em outubro.

A segunda jornada joga-se este fim de
semana, no entanto o jogo do SCH, em
casa do Passos Manuel, está agendado
apenas para outubro.  O Avanca recebe o
ISMAI, o Benfica joga em casa do
Belenenses, o ABC vai à Madeira e o
Fafe recebe o Águas Santas. Destaque
para a receção do Porto ao Sporting. MP
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O andebol feminino da 
Casa do Benfi ca em 
Castelo Branco dá 

as boas vindas à nova tem-
porada. Desde o início deste 
mês, que o departamento está 
no terreno, lançando as bases 
dos desafi os para 2013/2014, 
bem como procedendo a mais 
um período de recrutamento, 
neste caso para jovens com 
idades compreendidas entre 
os 7 e os 12 anos.

Esta é, de resto, uma 
área em que treinadoras e 
responsáveis dispensam par-
ticular atenção, propondo às 
meninas do concelho albicas-
trense o contacto com uma 

Equipa sénior regressa para disputar a 2.ª divisão nacional

Andebol feminino abraça uma nova época
modalidade que depois de 
experimentar “difi cilmente 
deixarão de apreciar”. Os 
treinos para a franja etária 
correspondente aos escalões 
de bambis e minis são às 
segundas (19 às 20 no Pa-
vilhão Afonso de Paiva), às 
quartas (17H30 às 19 horas 
no Pavilhão Municipal) e 
aos sábados (10H30 às 12, 
Municipal).

No plano da competição, 
a CBCB surgirá com três re-
presentações. A equipa sénior 
irá disputar o campeonato 
nacional da 2.ª divisão, este 
ano organizado pela Associa-
ção de Andebol de Lisboa. 

“Espera-nos uma temporada 
bastante exigente, uma vez 
que a nossa equipa será, 
provavelmente, a mais jovem 
do campeonato. No entanto o 
objetivo passará pelo acesso 
ao play-off”, adianta Paula 
Espírito Santo.

Já as iniciadas irão jo-
gar o respetivo nacional e 
aqui o desiderato, segun-
do esta responsável, será 
“melhorar a prestação do 
ano anterior”. Em relação 
às infantis, surge um novo 
grupo de atletas que “irá 
participar pela primeira vez 
numa competição formal de 
longa duração”.

 

CBCB põe três equipas em competição
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