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ANDEBOL

Sp. Horta-ABC
de hoje adiado
4 Dificuldades nos voos na origem
do adiamento do encontro que deveria encerrar a 3.° jornada
ANDRE ALVESiASF

Equipa de Duque teve duelo com ABC adiado
A 3.' jornada do Nacional iniciou-se na
última quarta-feira com vitória do Madeira
SAD sobre o Avanca, 23-21, e prossegue
hoje com cinco jogos, onde se Inclui o
apetitoso FC Porto-Benfica, mas só ficara
concluida a 9 de novembro, com o Sporting
da Horta-ABC, inicialmente marcado para
hoje, mas adiado por dificuldades nos voos.
Deste modo os açorianos farão tres
encontros seguidos em casa: a 5 contra o
AC Fafe, em atraso da 1.' jornada, a 9 com
os campeões nacionais e a 12 diante do
Madeira SAD. ia o ABC sono dia 24 volta a
jogar para o campeonato Andebol 1, na
deslocação a Académica de São Mamede.
pois a 21 os bracarenses jogam na Turquia
para a Liga dos Campeões e o jogo desse
dia, com o Sporting em casa. será a 28. H. C
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4 Andebol 14 3.' Jornada
noje
Ac. São Mamede-Boa Hora
17.00
Pavilhão Eduardo Soares, em S. Mamede Infesta
Arsenal Devesa-Aguas Santas MOO h
Pavilhão Flavio Sa Leite, em Braga
FC Porto-Benflca
19.00
Pavilhão Dragão Caixa, no Porto

Belenenses-ISMA1
Pavilhão Acacio Rosa, em Lisboa
Sporting-AC Fafe
111.10 h
Pavilhão Municipal Casal Vistoso, em Lisboa
Sp. Horta-ABC
Adieis (11wovs4
Pavffháo Desportivo, na Horta
Madeira. SAD-Avanca (14Set)
23:21

Madeirenses perto
da eliminação
-> Depois da derrota por 14 golos
em França, há jogo no Funchal a
contar para a Taça EHF feminina
A Madeira SAD recebe hoje as francesas
do Brest para a 2." mão da 1." Ronda da
Taça EHF feminina, mas as aspirações
das campeãs nacionais são quase nulas,
depois da derrota por 30-16 em França
na semana passada. Ainda assim, as
insulares terão um teste diante duma
equipa recheada de grandes valores
internacionais e que podera embalar a
equipa para o inicio do campeonato
feminino no prõximo dia 24, num dérbi do
Funchal perante o Sports Madeira. H. C.
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AGENDA
HOJE
ANDEBOL - CAMPEONATO
18h00
FC Porto-Benfica, Porto.
FUTEBOL - JUNIORES
17h00
União de Leiria-Sporting, 7.a
jornada, Santa Eufémia,
AMANHA
FUTEBOL - II LIGA
11h15
Olhanense-V. Guimarães B,
em Olhão.
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Campeonto NadonalJornada: Mamede-Boa
Hora,17h00; Arsenal-Águas
Santas,17h00; Belenenses Maia/ISMA1,18h00; FC
Porto-Benfica,18h00;
Sporting-Fafe,18h00.

IV Tomeio Azeméis
BasbetballCupOliveirense-Sampaenese,
16h00; FC Porto - Ovarense,
20h15. Jogos no Pavilhão Dr.
Salvador Machado (Oliveira
de Azeméis).
Jogo do Grupo D da fase de
qualificação para o
Eurobasicet2017Portugal-Bielorrússia,18h30,
Pavilhão dos Desportos de
Sines.

iliga -5.a Jornada Estonl-Moreirense,16h00; V.
Setúbal-P. Ferreira,18h15; V.
Guimarães-Belenenses,
20h30.
II Liga -7.* Jornada Freamunde-Benfica B,11h15;
Aves-Ac Viseu,16h00; Braga
B-Varzim,16h00; Covilhã-U.
Madeira,16h00;
Leixões-Vizela,16h00;
Penafiel-Fafe,16h00;
Sporting B-Gil Vicente,
16h00; Portimonense-Cova
da Piedade,16h00; Santa
Clara-FC Porto, 18h00.
Juniores A -1 Divisão-1.a
Fase — 7.a Jorrada -Zona
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Norte: Braga-UD Oliveirense
(11h00); RioAve-FC Porto
(15h00): Leixões-Gil Vicente;
V. Guimarães-Padroense
Moreirense-Feirense;
Chaves-Paços Ferreira. Zona
Suk Académica-Oeiras; V.
Setúbal-Naval;
Sacavenense-Estoril;
Loures-Benfica;
Leiria-Sporting. Jogos às
17h00.
.1uniores A - IlDhásão
Fase— la Jornada - Série A:
Vizela-Fafe;
Famalicão-Tirsense; Vila
Real-Bragança;
Aves-Merelinense
Cerveira-Varzi m. Série B:
Penafiel-Sanjoanense;
Alfenense-Boavista;
Freamunde-Arouca;
Salgueiros 08-Lusitânia;
Cesarense-Sousense. Série
C:Beira-Mar-Tondela: Estrela
Almeida-Anaciia;
Pombal-Repesenses; BC
Branco-Ac. Viseu;
Eirense-Vigor Mocidade.
Série D:Acad
Santarem-Alcanenense; CF
Benfica-Caldas; Real-Alverca;
Marinhense-Torreense;
Castelo Vide-Sintrense.
Série E:
Sesimbra-Despertar; Cova
Piedade-Barreirense;
Lusitano GC-Portimonense;
Olhanense-Mitfontes; Casa
Pia-Pinhalnovense. Jogos às
17h00.
Juniores C — I Fase-4"
Jornada —Série B:Dragon
Force-Vila Rea1,16h00.Série
E:Borbense-Estori1,16h00.
HOQUEI EM PATINS
EilteCup- Jogos a partir das
15h00, no Pavilhão Dr. Mário
Mexia (Coimbra).

Jogos Paraiknpicos
Rio2016, prova a decorrer
até dia 18, com presença de
atletas portugueses, Rio de
Janeiro (Brasil).

Taça Davis-Grupo II da
Zona EuropaMfrica Portugal-Eslovénia.14h00,
no Clube de Ténis de Viana
(Viana do Castelo).
VOLEWSOL
1.°tornelo da 2..a ronda de
qualificação para o
Europeu 2017 - Poule BDinamarca-Portuga1,18h00.
Jogo em Sonderborg
(Dinamarca).
1° torneio da 2.a ronda de
qualificação para o
Europeu Feminino 2017 Pode 0-Croácia-Israel,
15h00; Portugal-Eslováquia,
18h00. Jogos no Pavilhão
Desportivo Municipal da
Póvoa de Varzim.

Página 4

A5

ID: 66114006

17-09-2016

Tiragem: 37490

Pág: 35

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 11,17 x 23,21 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1

Ales Silva e Gustavo Rodrigues, dois brasileiros que se vão reencontrar

v-1-7=1
., Dragão Caixa é palco de um clássico
no qual se poderá aferir o real valor das equipas

Dragões e águias
no primeiro teste
O primeiro FC Porto-

Benfica da época arranca
hoje, às i 8hoo, em casa dos
dragões.Trata-se da terceira
jornada do campeonato e
com uma especial atenção
para os reforços
••• mamona=
Com a época a dar os primeiros passos, FC Porto e Benfica,
dois candidatos ao título, vão
tentar perceber como está a
sua forma física e como evoluem as suas rotinas. Para
quem visita o Dragão Caixa,
como é o caso de Mariano Ortega, o treinador do Benfica,
o clássico é abordado com naturalidade: "São equipas que
se conhecem bem, que vão
querer ganhar. Preparámos
este jogo como preparamos
todos, mas sabemos que terá
um maior grau de dificuldade.
Se ganharmos a um rival dire-

to, ainda mais motivados ficamos. Serão 60 minutos complicados, mas vamos dar
tudo." O técnico espanhol reconheceu ser importante
"aguentar a pressão" e achou
haver dois fatores que podem
ser decisivos: "Regularidade
e concentração serão fundamentais para vencer no Dragão Caixa."
Pelo anfitrião, Ricardo Moreira anotou: "O FC Porto sofreu uma alteração na equipabase, com a saída do Gilberto
Duarte, mas o clube já se habituou a sofrer alterações motivadas por saída de jogadores
importantes." Para o capitão
portista, apesar de ser um início de época, "a equipa está
mais dinâmica na defesa, diferente do habitual 6:0. Uma
equipa quanto mais soluções
tiver mais bem preparada
está".

GOL
fl

O pontaesquerda
José
Carrillo,
reforço do
FC Porto,
entra hoje
CM campo
com
estatuto de
goleador.
Em duas
jornadas fez
14 golos
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O primeiro FC Porto-Benfica da época arranca hoje, às 18h00, em casa dos dragões. Trata-se da
terceira jornada do campeonato e com uma especial atenção para os reforços
Com a época a dar os primeiros passos, FC Porto e Benfica, dois candidatos ao título, vão tentar
perceber como está a sua forma física e como evoluem as suas rotinas. Para quem visita o Dragão
Caixa, como é o caso de Mariano Ortega, o treinador do Benfica, o clássico é abordado com
naturalidade: "São equipas que se conhecem bem, que vão querer ganhar. Preparámos este jogo
como preparamos todos, mas sabemos que terá um maior grau de dificuldade. Se ganharmos a um
rival direto, ainda mais motivados ficamos. Serão 60 minutos complicados, mas vamos dar tudo." O
técnico espanhol reconheceu ser importante "aguentar a pressão" e achou haver dois fatores que
podem ser decisivos: "Regularidade e concentração serão fundamentais para vencer no Dragão
Caixa."
Pelo anfitrião, Ricardo Moreira anotou: "O FC Porto sofreu uma alteração na equipa-base, com a saída
do Gilberto Duarte, mas o clube já se habituou a sofrer alterações motivadas por saída de jogadores
importantes." Para o capitão portista, apesar de ser um início de época, "a equipa está mais dinâmica
na defesa, diferente do habitual 6:0. Uma equipa quanto mais soluções tiver mais bem preparada
está".
17 Setembro 2016 às 10:49
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Património
Nacional

"Espera
Carlos,
estamos na
Eurosport"
► Se as memórias se esbatem com o tempo, o ex-andebolista Carlos Ferreira tem por perto um objeto que
o há de sempre recordar do dia em que tocou o topo
do mundo. -Esta taça foi de um torneio pré-olímpico.
em que participei com a seleção. Fui distinguido como
melhor guarda-redes num torneio onde estavam os
melhores do mundo". diz. peito cheio de orgulho.
Dessa prova, guarda um outro episódio, daqueles
que, por muito tempo que passe, não deixam de fazer
rir. "No jogo em que ganhei essa taça, a dada altura levei com uma bola na cara. O fisioterapeuta entrou em
campo e eu até recuperei rapidamente, mas lembrome que ele me disse: 'Espera Carlos, não recuperes já.
Estamos na Eurosport'", conta.

Voltando à galeria das memórias, há dois pedaços
que coloca em plano de destaque. "A primeira vez em
que fui campeão nacional pelo ABC e o ano em que fui
campeão pelo Sporting". elege. E passa a explicar.
'Sempre fui sportinguista. Uma das minhas metas era
ser campeão pelo clube que eu gosto. Como foi no meu
último ano de contrato, teve esse sabor especial".
E quanto ao ABC? "Quando fui pela primeira vez
campeão lá, tinha estado suspenso seis meses. Era um
miúdo, fui disputado por dois clubes, acreditando nas
palavras de uns e outros e acabei enganado. O titulo
foi a melhor forma de esquecer esse período complicado", admite, ele que hoje continua ao serviço dos
bracarenses. mas como treinador-adjunto. ANA TULHA

Carlos Ferreira,
ex-andebolista,
foi o melhor
guardião
num torneio
pre-olimpico

Bilhete iessoal
Passe

Curto

Moem Carlos Manuel da Silva
Tanta Ferreira Naturalidade:
Lourenço Marques, Moçambique
Idade: 02 08 1966 (50 anos)
Clubes que representou: Centro
Cultural e Recreativo de Fermentões,
Desportivo Francisco da Holanda,
ABC, Sporting, F. C. Porto
Prindpals *idos: treze campeo natos nacionais, dez Taças de Portugal,
sete Supertaças
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Dragões e águias voltam a encontrar-se, depois de os lisboetas terem ganho no play-off de 2015/16

Ancipool E C. Porto e Benfica defrontam-se hoje no Dragão Caixa, na partida de maior
cartaz da terceira jornada do campeonato. Época passada deixou contas por ajustar

Primeiro clássico
reaviva rivalidades
Nano A. Amaral
nuno.a.amaral@jn.pt

► Logo à terceira jornada, o
Campeonato Nacional de andebol tem hoje o primeiro
embate entre candidatos ao
titulo. F. C. Porto e Benfica jogam esta tarde no Dragão
Caixa (18 horas. Porto Canal).
numa partida que servirá
para fazer uma avaliação inicial das duas equipas, cinco
meses depois de as águias terem surpreendido os porristas nas meias-finais do playoff da época passada, acabando-lhes com a possibilidade de chegarem ao oitavo
título consecutivo.
Uma vitória no recinto dos
azuis e brancos, que tinham
ganho todos os jogos entre os
dois clubes na fase regular,
seguida de mais duas na Luz
garantiram, então, o apuramento do Benfica para a final, que viria a perder para o
ABC. Agora, o F. C. Porto, já
sem a estrela Gilberto Duarte, tem uma boa oportunidade de emendar a mão, até
porque joga em casa, mesmo
sabendo que a temporada
está apenas a começar.
"Queremos ser mais fortes
do que na época passada e
resta-nos fazer tudo para demonstrarmos a nossa superioridade relativamente ao
Benfica. Pretendemos mos-

trar isso já neste jogo, até
porque o F. C. Porto é sempre
favorito quando joga em
casa", afirmou, em declarações ao site oficial dos dragões, o capitão Ricardo Moreira, esperando uma exibição "assertiva" no clássico e
sublinhando a relevância das
mudanças que as duas equipas sofreram desde a época
anterior: "O Benfica continua a ser forte e apresenta
menos alterações na estru-

SPORTING
À PROCURA
DE SE ISOLAR
Sem surpresas a registar nas
duas primeiras jornadas do
Andebol 1, os quatro candidatos ao títulos somam até agora os esperados seis pontos,
pelo que o clássico de hoje no
Dragão Caixa ditará o primeiro
atraso pontual para uma equipa ou mesmo para duas. Noutro jogo da terceira ronda, não
se esperam dificuldades de
maior para o Sporting, que recebe hoje o Fafe, ao passo que
o ABC adiou para o dia 9 de
novembro a visita ao pavilhão
do Horta. À vista está já o duelo entre minhotos e leões, em
Braga, no dia 28 deste mês.

tura base do que o F. C. Por-

to. A verdade é que a nossa
equipa está habituada a sofrer alterações ao longo dos
últimos anos. Temos de nos
preocupar sobretudo com o
que podemos fazer, com os
erros que cometemos na
época passada com este
mesmo adversário".
No Benfica, o treinador
Mariano Ortega reconhece
que não será fácil repetir o
triunfo forasteiro conseguido no play-off de 2015/16.
"São duas equipas que se conhecem bem, que vão querer ganhar. Preparámos este
jogo como preparamos todos. mas sabemos que este
terá um maior grau de dificuldade. pois o adversário
tem grande potencial", afirmou o técnico espanhol, em
declarações à BTV.
"Na época passada. tivemos jogos em que nos faltou
regularidade durante os 60
minutos. Ter essa concentração será fundamental para
vencer no Dragão Caixa. Temos de estar preparados
para todas as condições. Temos de estar fortes fora e em
casa se queremos os nossos
objetivos. Sabemos que temos de atacar e de defender
bem, e aguentar a pressão. se
ganharmos a um rival direto
ainda mais motivados ficamos", referiu Ortega. •
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Benfica provou no
playoff que FC Porto não
é imbatível no seu reduto
e hoje regressa à Invicta
ALEXANDRE REIS

R Foi quase uma heresia, mas o
Benfica provou nas meias-finais
do playoff da pretérita temporada
que o FC Porto não é imbatível no
seu reduto. E hoje (18 horas), os
vencedores da Supertaça regressam ao Dragão Caixa como trunfo
de terem causado o único desaire
(31-32, após prolongamento) na
casa dos heptacampeões em
2015 /16, que lhes custou o título,
entretanto ganho pelo ABC.

VENCEDORES DA SUPERTAÇA
E DA TAÇA FORAM OS ÚNICOS
A TRAVAR OS HEPTACAMPEÕES
NA ÉPOCA PASSADA

O treinador das águias, Mariano
Ortega, conhece bem a receita
para superar os pupilos de Ricardo
Costa, ainda antes do jogo da 34
rondado Campeonato: "Sabemos
que este jogo terá um grau de dificuldade maior, pois o adversário
tem grande potencial, mas vamos
ao Porto para trazer os 3 pontos",
considerou° espanhol à BTV.
Será uma "partida difícil", segundo o técnico, mas para uma

HISTÓRIA. Uelington travou Gilberto em 2015/16

equipa ganhar alguma coisa tem
de "estar preparada para todas as
condições, forte fora e em casa".
Ortega diz que o seu coletivo é
consistente: "Serão 60 minutos
complicados, mas vamos dar
tudo. Temos de atacar e defender
bem, aguentando a pressão."
O capitão do PC Porto, o pontadireita Ricardo Moreira, quer reverter aquilo que se passou na pre térita temporada, onde o Benfica
também venceu os dragões nas
meias-finais da Taça de Portugal:
"Resta-nos fazer tudo para demonstrarmos a nossa superioridade", disse ao Porto Canal.
Leões recebem AC Fafe
O Sporting, outro dos candidatos
ao título, recebe (18h30) o AC Fafe
no Pavilhão do Casal Vistoso, em
Lisboa, enquanto o campeão ABC
adiou o duelo na Horta para °próximo dia 9 de novembro. o

ANDEBOL

jonlada

ARSENAL 17h00 AGUAS SANTAS
SÃO MAMEDE 17h00 BOA HORA
BELENENSES 18h00 MAIA ISMAI
FC PORTO 18h00 BENFICA
SPORTING 18h30 AC FAFE
MADEIRA SAD 23-21 AVANCA
SP HORTA 9 nov. ABC

CLASSIFICAÇÃO .
P 1 V E D aics
69 MADEIRASAD7 3 2 O 1 73-76
AVANCA
7 3 2 O 1 81-73
O FC PORTO 6 2 2 O O 72-44
<> SPORTING 6 2 2 O O 65-39
Cr ABC
6 2 2 0 0 75-60
• BENFICA
6 2 2 O O 57-49
02 A. SANTAS
4 2 1 O 1 44.45

•

•

BELENENSES 3 2 O 1 1 50-67

02 SP. HORTA 2 1 O 1 O 29-29
2 2 O O 2 52-59
09 ARSENAL
09 A. S. MAMEDE2 2 O O 2 46-53
09 MAIA ISMAI 2 2 O O 2 51-64
09 BQA HORA 2 2 Q O 2 S1-133
1 1 0 0 1 26-31
er AC FAFE
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Foi quase uma heresia, mas o Benfica provou nas meias-finais do playoff da pretérita temporada que o
FC Porto não é imbatível no seu reduto. E hoje (18 horas), os vencedores da Supertaça regressam ao
Dragão Caixa com o trunfo de terem causado o único desaire (31-32, após prolongamento) na casa
dos heptacampeões em 2015/16, que lhes custou o título, entretanto ganho pelo ABC.
O treinador das águias, Mariano Ortega, conhece bem a receita para superar os pupilos de Ricardo
Costa, ainda antes do jogo da 3ª ronda do Campeonato: "Sabemos que este jogo terá um grau de
dificuldade maior, pois o adversário tem grande potencial, mas vamos ao Porto para trazer os 3
pontos", considerou o espanhol à BTV.
Será uma "partida difícil", segundo o técnico, mas para uma equipa ganhar alguma coisa tem de
"estar preparada para todas as condições, forte fora e em casa".
Continuar a ler
Ortega diz que o seu coletivo é consistente: "Serão 60 minutos complicados, mas vamos dar tudo.
Temos de atacar e defender bem, aguentando a pressão."
O capitão do FC Porto, o ponta-direita Ricardo Moreira, quer reverter aquilo que se passou na pretérita
temporada, onde o Benfica também venceu os dragões nas meias-finais da Taça de Portugal: "Restanos fazer tudo para demonstrarmos a nossa superioridade", disse ao Porto Canal.
Leões recebem AC Fafe
O Sporting, outro dos candidatos ao título, recebe (18h30) o AC Fafe no Pavilhão do Casal Vistoso, em
Lisboa, enquanto o campeão ABC adiou o duelo na Horta para o próximo dia 9 de novembro.
Autor: Alexandre Reis
01h54
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Benfica provou no playoff que FC Porto não é imbatível no seu reduto e hoje regressa à Invicta 17-092016 . Record Por Record Foi quase uma heresia, mas o Benfica provou nas meias-finais do playoff da
pretérita temporada que o FC Porto não é imbatível no seu reduto. E hoje (18 horas), os vencedores
da Supertaça regressam ao Dragão Caixa com o trunfo de terem causado o único desaire (31-32, após
prolongamento) na casa dos heptacampeões em 2015/16, que lhes custou o título, entretanto ganho
pelo ABC.O treinador das águias, Mariano Ortega, conhece bem a receita para superar os pupilos de
Ricardo Costa, ainda antes do jogo da 3ª ronda do Campeonato: "Sabemos que este jogo terá um
grau de dificuldade maior, pois o adversário tem grande potencial, mas vamos ao Porto para trazer os
3 pontos", considerou o espanhol à BTV.Será uma "partida difícil", segundo o técnico, mas para uma
equipa ganhar alguma coisa tem de "estar preparada para todas as condições, forte fora e em
casa".Ortega diz que o seu coletivo é consistente: "Serão 60 minutos complicados, mas vamos dar
tudo. Temos de atacar e defender bem, aguentando a pressão."O capitão do FC Porto, o ponta-direita
Ricardo Moreira, quer reverter aquilo que se passou na pretérita temporada, onde o Benfica também
venceu os dragões nas meias-finais da Taça de Portugal: "Resta-nos fazer tudo para demonstrarmos a
nossa superioridade", disse ao Porto Canal.Leões recebem AC FafeO Sporting, outro dos candidatos ao
título, recebe (18h30) o AC Fafe no Pavilhão do Casal Vistoso, em Lisboa, enquanto o campeão ABC
adiou o duelo na Horta para o próximo dia 9 de novembro.
17-09-2016 . Record
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Monte e São Bernardo
protagonizam único “derby”
Andebol
Taça de Portugal

MASCULINOS Os jogos da 1.ª
eliminatória da Taça de Portugal, que se vão disputar-se a 8
de Outubro, foram sorteados
esta semana, na sede da Federação de Andebol de Portugal.
A ronda é composta por quatro
zonas geográficas, com a participação de 62 clubes dos
Campeonatos Nacionais da 2.ª
e 3.ª Divisões.
A sorteio ditou que apenas
duas equipas aveirenses se defrontem na 1.ª eliminatória,
com o ACD Monte, equipa que
vai disputar a Zona Norte do
apuramento para o Campeonato Nacional da 2.ª Divisão, a
receber o CD São Bernardo,
formação do escalão secundário. Nos restantes jogos em estão envolvidas equipas aveirenses, o Alavarium é anfitrião
da Académica, num confronto
entre conjuntos da 3.ª Divisão

Nacional; a Sanjoanense, da 2.ª
Divisão Nacional, recebe o Sismaria; o Beira-Mar, promovido
ao escalão secundário na época
passada, também joga em casa,
frente ao NDA Pombal, da 3.ª
Divisão; e o Feirense, da 3.ª Divisão, joga no recinto do Ac. Viseu, outra equipa da divisão terciária. Também na condição de
visitante, o Ílhavo AC, que vai
disputar a Zona Sul da prova
de apuramento para a 2.ª Divisão, defronta o Carregal do Sal,
da 3.ª Divisão.
Os clubes da região ficaram
integrados na Zona 2, sendo
que São Paio Oleiros e o Estarreja AC, ambos da 2.ª Divisão, são dois dos dez clubes
que ficaram isentos, aos quais
se juntarão os vencedores da
ronda inaugural, na 2.ª eliminatória, prevista para 13 de Novembro. Os clubes da Divisão
A1 só entram em competição
nos dezasseis avos de final, a
disputar a 10 de Dezembro. |
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Apoio de 13 mil euros
ao andebol feminino
©JM

A Câmara do Funchal decidiu atribuir um apoio financeiro de 13 mil euros às
equipas femininas de Andebol do Madeira SAD e do Club Sports Madeira.

As equipas femininas do Madeira SAD e do Club Sports Madeira receberam 6.500 euros cada da CMF.

APOIOS
Paula Abreu
paulaabreu@jm-madeira.pt
Câmara Municipal do
Funchal decidiu atribuir
um apoio financeiro no
valor máximo de 13 mil
euros às equipas femininas de andebol do Madeira SAD
(campeã nacional) e do Club
Sports Madeira (vencedora da
Taça de Portugal), para ajudar
na manutenção das mesmas nas

A

competições europeias, atendendo às dificuldades financeiras
que estas sentem para o pagamento das deslocações.
De acordo com o vereador da
autarquia Miguel Gouveia, a edilidade decidiu atribuir a cada
uma das equipas um valor máximo de 6.500 euros, precisamente para ajudar nas viagens.
O Madeira SAD deslocou-se no
passado fim-de-semana a França
para disputar a primeira mão da
Taça EHF, tendo já contado com
a ajuda monetária da autarquia.
«Apoiaremos ainda a deslocação
à Áustria do Club Sports Madeira,

para participar na Taça Challenge», disse o autarca, lembrando
as «excelentes» prestações das
equipas femininas do Madeira
SAD e do Club Sports Madeira na
última época.
«Foi um compromisso do presidente da Câmara Municipal
de apoiar estas equipas do Funchal», disse Miguel Gouveia, considerando que a decisão da autarquia de ajudar a viabilizar as
participações europeias «é uma
forma de promover a Madeira
pelo desporto numa modalidade
em que já somos já uma referência, que é o Andebol». JM
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beleNeNses eMPAtA NA receçãO
sc hOrtA
No regresso ao Pavilhão Acácio Rosa, em
jogo a contar para a 2.ª jornada do campeonato Andebol 1, Belenenses e SC
Horta não foram além do empate a 29
golos.
Gonçalo Ribeiro foi o melhor marcador
dos azuis com sete golos apontados,
seguido Carlos Siqueira e Pedro Pinto
com seis golos cada.
Fechada a 2.ª jornada, os azuis do
Restelo ocupam a oitava posição com 3
pontos tantos como o ABC/UMINHO que
ocupa a sétima posição. SC Horta que
conta ainda com o jogo da primeira jornada em atraso – agendado para 5 de
novembro- ocupa agora a nona posição
com 2 pontos.
Na Luz, o SL Benfica acabou por desembaraçar-se com alguma facilidade do
Madeira SAD, depois de uma primeira
parte muito equilibrada e em que as duas
equipas foram para o intervalo separadas
por um único golo (11-10). No segundo
tempo o S.L. Benfica chegou a ter vantagens largas, de sete, oito e (uma vez) de
nove golos, acabando por vencer por 2720.
Em Fafe, o campeão nacional - que ao
intervalo ganhava por 9-15 depois de ter
estado com vantagem de nove golos (615) - também não teve dificuldades e
venceu por 26-31.
O mesmo aconteceu em Lisboa, onde o
Sporting CP foi ao recinto do Boa Hora
/ROFF ganhar por 17-39 (9-20 ao intervalo) e em Avanca, onde a Artística ganhou ao Arsenal/LXS Group por 29-23.
Mais equilíbrio houve em Belém, onde as
duas equipas foram para o intervalo
empatadas a 13 golos, acabando por distribuir pontos no final do jogo (29-29) e,
até, na Maia, onde o Águas Santas
seguiu para o descanso a vencer a
Académica de São Mamede
por um golo (12-11).,
acabando por ganhar por
22-19.
No jogo que fechou
a ronda, o FC Porto foi
ao recinto do
Maia ISMAI confirmar
o favoritismo e
vencer por 23-34.
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ANDEBOL

ACV PREPARA
ÉPOCA EM
TORNEIO
No âmbito da preparação para a
nova temporada, a equipa sénior
feminina do andebol ACV participou no ACOF PRE SEASON CUP
2016, organizado pelo Clube de
Andebol de Oliveira de Frades, no
passado sábado.
O torneio contou com emblemas
como Académico FC, do Porto,
ASS Assomada, de Lisboa; SIR 1.º
de Maio, de Leiria; e Juvemar, de
Esposende, além da formação
local da ACOF.
A jovem formação ACV teve contacto com o melhor andebol do
país ao longo de um exigente dia
de competição do qual retirou
importantes aprendizagens neste
período de intensa preparação
para as competições nacionais em
que estará envolvida, como o
Nacional da II Divisão e Taça de
Portugal.
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Andebol da Uj Alverca não tem
dinheiro para voar mais alto
Equipa é a única do concelho de
Vila Franca de Xira a competir
a nível sénior e os atletas
pagam para jogar. Disputa
a 3* divisão nacional e subir
de escalão não é conveniente,
pelas despesas acrescidas e
incomportáveis que traria.
ubir para a 2' divisão nacional poderia ser o princípio do fim do andebol
sénior na União Juventude de Alverca (UJA), dado o aumento de despesas que
isso acarretaria. A equipa está de regresso
aos treinos para preparar a nova época, onde vai disputar a 3a divisão nacional. Trata-se da única equipa sénior masculina a
praticar a modalidade no concelho de Vila Franca de Xira e são os atletas a suportar
a maior parte das despesas, nomeadamente
os 130 euros de inscrição e quotas mensais
de 20 euros de forma a garantir a continuação da actividade.
O presidente do clube, Bruno Pinto, diz
que a UJA lá vai sobrevivendo numa época
em que as empresas usam o argumento da
crise para não apoiarem o desporto. A disputar uma série da 3' divisão nacional que
é uma espécie de campeonato regional da
Grande Lisboa, a direcção sabe o risco que

S

O presidente do clube, Bruno
Pinto, diz que a UJA lá vai
sobrevivendo numa época
em que as empresas usam
o argumento da crise para
não apoiarem o desporto.

corre caso a equipa suba de divisão.
"Subir é um objectivo que não nos convém. Em termos monetários as dificuldades
de jogar na 2' divisão são muitas. Os custos
de deslocações, inscrições, a disponibilidade
dos jogadores são factores importantes que
neste momento determinam a viabilidade
da equipa de andebol. No total são cerca de
1(i a 15 mil euros de despesa por época", refere o dirigente de 35 anos.
João Mora, 22 anos, está no clube há 15
anos. O estudante de informática confessa que é complicado estar num clube onde
se tem de pagar para jogar sem quaisquer
apoios de outras entidades. "Não temos um
pavilhão próprio, a câmara municipal cobra-nos imenso e o facto de termos de pagar tanto por inscrição limita-nos", aponta o pivô.
Apesar de haver uma diferença de custos
entre os escalões jovens e seniores (o preço
de aluguer do pavilhão municipal sobe de 8
euros na formação para perto dos 30 euros
nos seniores), para Bruno Pinto manter os
seniores é importante pois serve de futura
referência para os mais novos, numa modalidade sem grande expressão em Portugal.
APOSTA NA FORMAÇÃO COM
ALGUMAS DIFICULDADES

Focada na formação, e depois de ver sair
alguns atletas para clubes como Sporting e
Belenenses, a UJA encontra entraves para
criar escalões de minis e infantis. Os mais novos acabam por iniciar a modalidade a partir
dos 13 anos, uma idade já um pouco avançada para o andebol. "Não é qualquer pai
que deixa o filho sair de casa às 20h00 para
ir treinar. Não conseguimos fazer um esca-

Um treinador
campeão e
internacional
A treinar a equipa está Álvaro Valverde. O auditor financeiro de 58 anos
começou a jogar federado aos 16 anos
no Sporting, onde foi campeão nacional (1977/78) e representou a selecção nacional. Apesar de vários clubes
interessados veio para Alverca através do ex-técnico Fernando Ferreira
e decidiu continuar na UJA após ver
a entrega que os atletas demonstram.
"Eles gostam disto, alguns infelizmente já estão no fim da carreira desportiva. Eu passei por clubes onde se pagava bem aos atletas e era necessário motivá-los pelo dinheiro", refere.
Apesar de estar apenas há meia
época no clube, Valverde entende as
dificuldades financeiras, mas prefere pensar positivamente de forma a
não condicionar os jogadores. "Estava à espera que o UJ Alverca tivesse
muito mais apoios. O clube devia ser
mais ajudado. Se começarmos a limitar por causa do risco financeiro, começamos a transmitir esse espírito à
equipa. Quando aqui cheguei vi estes
rapazes satisfeitos por perderem por
dois e não por 20. Não deixa de ser
uma derrota", afirma.
lão de minis (9-10 anos). Se tivéssemos espaço às 18h30 era possível as crianças regressarem a casa prontas para jantar mas compreendemos que outras modalidades também precisem deste espaço", diz o dirigente.
A UJA realiza algumas iniciativas para divulgar a modalidade. Num desses eventos a

UJA contactaram com atletas de escalões jovens que actuam pelo CSPDS (Centro Social
Para o Desenvolvimento do Sobralinho). Segundo elementos da direção da UJA, a ideia
de criar um protocolo entre os dois clubes
está a ser equacionada
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