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> miguel machado

O Xico Andebol impôs-se ontem
com naturalidade ao rival mi-
nhoto do MB/Colégio 7 Fontes,
por 29-21, na 17.ª jornada do
campeonato nacional Andebol 1,
disputado no pavilhão Flávio Sá
Leite, em Braga. Ao intervalo, a
formação vimaranense já vencia
os bracarenses por 14-8.
Do lado do MB/Colégio 7 Fon-
tes destaque para o jogador An-
dré Caldas, autor de 11 golos da
sua equipa. Neste duelo ‘indi-

vidual’ foi porém superado pelo
atleta do Xico Andebol, César
Gonçalves, que marcou 12 ten-
tos.

ABC perdeu na Horta (24-22)
Nos restantes jogos, destaque

para a derrota do ABC nos Aço-
res, por 24-22, na casa do Spor-
ting da Horta. A equipa bra-
carense vencia ao intervalo por
12-9, mas vacilou depois na se-
gunda parte (15-10), acabando
por perder o jogo.

Já o líder FC Porto ganhou em

casa ao Águas Santas por 29-25,
num jogo em que perdiam ao in-
tervalo por 9-13, mas acabaram
por dar a volta ao texto na se-
gunda parte.

Resultados de ontem:
FC Porto-Águas Santas, 29-25
Belenenses-S. Mamede, 32-32
MB/Colégio 7 Fontes-Xico

Andebol, 21-19
Sp. Horta-ABC, 24-22
A jornada fica hoje completa

com os jogos entre o Madeira
SAD-Sporting (17 horas, RTP1),
e Benfica-São Bernardo (15 h).

ANDEBOL 1 (17.ª JORNADA)

Prevaleceu a lei do mais forte
MB/C. 7 FONTES 211 

Rui Pereira, Francisco Fernandes, José
Teixeira, José Junior, André Caldas, Pe-
dro Pereira, João Gonçalves, Domingos
Teixeira, Jorge Pinto, Filipe Magalhães,
Nuno Machado, Gonçalo, José Costa e
José Fernandes.
Treinador: Pedro Ferreira

XICO ANDEBOL 291 

Ivo Silva, João Silva, Diogo Oliveira,
César Gonçalves, Pedro Barbosa, Marino
Machado, Tiago Silva, Paulo Sampaio,
Isac Pinto, Sérgio Ribeiro, Ricardo Cas-
tro, Tiago Magalhães, Pedro Correia e
Daniel Costa.
Treinador: Nuno Santos
ÁÁrrbbii tt rrooss::   Ana Silva e Ana Afonso.
IInntteerrvvaalloo: 8-14

ARQUIVO

Colégio 7 Fontes perdeu com o Xico
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Frente ao Sp. Horta (22-22)

ABC empatou nos Açores
O ABC empatou ontem na sua deslocação ao pavilhão do 

Sporting da Horta (22-22) e deixou fugir o FC Porto, que venceu o 

Águas Santas, e é agora líder isolado do campeonato de andebol 

1. A Académica de São Mamede rubricou a primeira surpresa da 

17.ª jornada do Andebol 1, ao impôr um empate ao CF Belenenses, 

no pavilhão Acácio Rosa, por 32-32.

 No Dragão Caixa o Águas Santas ainda assustou mas o FC Porto 

acabaria por se impor (29-25) e, em Braga, o Xico Andebol confirmou 

o favoritismo frente ao MB/7 Fontes, vencendo por 29.21.

A jornada prossegue hoje  com os jogos: Benfica-S. Bernardo 

(15h00) e Madeira SAD-Sporting (17h00).
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Apesar de o Xico Andebol «não ter feito um grande jogo», o 

Colégio Sete Fontes «ainda esteve pior», num duelo minhoto 

em que «tudo saiu mal» à equipa de Pedro Ferreira. 

«Esperávamos um jogo mais equilibrado para pelo menos 

disputar o resultado. Tudo correu mal e não estava nada à 

espera que isto acontecesse. Temos de nos reunir e conti-

nuar a trabalhar», referiu o treinador, fazendo uma análise 

ao que tem sido a época do Colégio Sete Fontes. 

«Este campeonato serve como aprendizagem para nós. O 

projecto nasceu este ano e visa, essencialmente, a formação. 

Os seniores, por seu turno, são uma montra para os alunos 

do colégio, para poderem aprender, com o objectivo de 

chegar bem acima. Sabíamos que este ano ia ser complicado, 

mas não vamos desistir», garantiu. 

Nuno Santos: 
«importante foi mesmo ganhar» 

O técnico do Xico Andebol, Nuno Santos, reconheceu que 

o triunfo da sua equipa foi mais fácil do que o inicialmente 

previsto. 

«Sinceramente, estava à espera de um jogo bastante mais 

difícil. No entanto, e atendendo às circunstâncias do clube 

adversário, acaba por ser natural este resultado», começou 

por dizer. 

«Acima de tudo, estávamos empenhados em conseguir um 

resultado positivo, e isso foi conseguido. Não fizemos um 

grande jogo, mas o importante foi ganhar», acrescentou. 

Quanto à prestação do Xico Andebol no campeonato, 

Nuno Santos admitiu que tem sido «bastante difícil, não só 

pelos resultados, como pela aprendizagem dos jogadores 

a novos métodos de trabalho». «Há muita gente que ainda 

não interiorizou algumas coisas, mas é com isto que vamos 

trabalhar até final. Este ano nunca conseguimos apresentar 

uma boa qualidade de jogo, por muitos factores. Mas temos 

também a consciência que a qualidade do jogo não irá ser 

muito melhorada», rematou. 

José Costa  � Lima 
António �     Silva

No jogo 100 do campeo-
nato desta temporada da I 
Divisão de andebol, o derby 
à moda do Minho foi favorá-
vel a quem actuou como vi-
sitante: depois de quatro der-
rotas consecutivas na prova, o 
Xico Andebol regressou ontem 
aos triunfos, perante um Co-
légio Sete Fontes que muito 
cedo cometeu demasiados er-
ros na partida, daí não ter ha-
vido qualquer surpresa no fi-
nal dos 60 minutos. De facto, 
o Xico Andebol foi melhor a 
atacar, a defender e a gerir o 
encontro, saindo do Pavilhão 
Flávio Sá Leite um pouco mais 

Vimaranenses triunfam em Braga

Xico cedo secou as Fontes

Pavilhão Flávio Sá Leite, Braga

Árbitros: Ana Silva
e Ana Afonso (Porto)

Sete Fontes 21
Rui Pereira (Gonçalo Gonçalves), 
Francisco Fernandes, André 
Caldas (11), Pedro Pereira (3), João 
Gonçalves (1), Domingos Teixeira, 
Jorge Pinto (1), Filipe Magalhães (1), 
Nuno Machado, José Costa (1) e José 
Fernandes (3)

Treinador: Pedro Ferreira

Xico Andebol 29
Ivo Silva (Paulo Sampaio); João 
Silva (3), Diogo Oliveira (1), César 
Gonçalves (12), Pedro Barbosa, 
Marino Machado (2), Sérgio Ribeiro 
(3), Ricardo Castro, Tiago Magalhães 
(4), Pedro Correia (2) e Daniel Costa 
(2)

Treinador: Nuno Santos

Marcha do marcador: 10’ (2-4); 20’ 
(5-10); 30’ (8-14); 40’ (8-19); 50’ (13-
23)

Poucas foram as vezes que o Colégio Sete Fontes teve sucesso na baliza do Xico Andebol

Pedro Ferreira lamenta má exibição 

«Tudo correu mal» 

moralizado e sem perder a fé 
que a manutenção é possível, 
sabendo antemão que a dis-
tância para o Belenenses (9.º) 
ainda é significativa.  

Donos e senhores do marca-
dor no primeiro tempo, os vi-
maranenses apenas vacilaram 
por breves momentos, mas fos-
se pela inspiração de Ivo Silva 
na baliza, pelos ataques mal or-
ganizados do Sete Fontes ou 
pelos remates certeiros dos 
seus jogadores, o Xico Ande-
bol nunca deu azo a grandes 
esperanças para os homens do 

outro lado do campo. A supe-
rioridade dos atletas de Nuno 
Santos era evidente e o triunfo 
começou a ser construído nos 
primeiros 30 minutos, com o 
placard a mostrar um resul-
tado de 8-14 ao intervalo, ou 
seja, seis golos que os ande-
bolistas que viajaram da cida-
de-berço teriam de gerir com 
cautelas e sabedoria para não 
serem surpreendidos. 

Tudo na mesma 
toada  

Com apenas duas vitórias 

e a gravitar no penúltimo lu-
gar da tabela classificativa, o 
Colégio Sete Fontes, equipa 
que este ano subiu ao prin-
cipal escalão do andebol por-
tuguês, teria de reagir rapida-
mente no segundo tempo do 
jogo para evitar a 15.ª derrota 
no campeonato, ainda que o 
trabalho que tinha pela fren-
te não se avizinhasse nada fá-
cil. Ora, para quem queria vol-
tar à discussão da contenda, 
saiu tudo do avesso, uma vez 
que o Xico Andebol já vencia 
por 17-8 aos 35’. Outro dado 

PRÓXIMA JORNADA

Sporting - FC Porto

ABC - Madeira SAD

Xico Andebol - Sp. Horta

São Mamede - Benfica

Águas Santas - Belenenses

São Bernardo - Col. 7 Fontes

17.ª JORNADA  

Madeira SAD - Sporting

FC Porto 29 - 25 Águas Santas

Belenenses 32 - 32 São Mamede

Col. 7 Fontes 21 - 29 Xico Andebol

Sp. Horta 22 - 22 ABC

Benfica - São Bernardo

Classificação J V E D Golos Dif. Pts

1 FC Porto 17 15 0 2 571 : 427 144 47

2 ABC 17 13 1 3 466 : 427 39 44

3 Madeira SAD 17 12 0 5 481 : 438 43 41

4 Sporting 16 11 1 4 440 : 381 59 39

5 Benfica 16 11 0 5 527 : 447 80 38

6 Águas Santas 17 10 0 7 449 : 417 32 37

7 Sp. Horta 17 8 2 7 451 : 458 -7 35

8 Belenenses 17 7 3 7 484 : 471 13 34

9 Xico Andebol 18 4 0 14 452 : 551 -99 26

10 São Mamede 17 3 2 12 401 : 490 -89 25

11 Col 7 Fontes 17 2 0 15 407 : 543 -136 21

12 São Bernardo 16 0 1 15 384 : 463 -79 17

FEDERAÇÃO DE ANDEBOL DE PORTUGAL.

marcar um golo e através de 
um livre de sete metros, num 
período de claro ascenden-
te dos forasteiros, que che-
garam a ter 12 golos de van-
tagem (9-22). Sem grandes 
mudanças no último quarto 
de hora, a superioridade do 
Xico Andebol não teve con-
corrente à altura e tudo de-
correu como até então.   

No final de uma hora de 
andebol sem grandes emo-
ções, o Xico Andebol venceu 
com inteira justiça o derby do 
Minho disputado no Flávio Sá 
Leite.  Os vimaranenses subi-
ram ao nono lugar da tabe-
la classificativa, ao passo que 
o Sete Fontes permanece no 
penúltimo posto da competi-
ção, denotando algumas difi-
culdades nesta prova. 

Abaixo só mesmo o S. Ber-
nardo, que ocupa o último 
posto.

a salientar é que os visitados 
demoraram 11 minutos… a 
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O Marítimo venceu ontem em Santo
António a formação do Passos Manuel
por 32-21 e tem praticamente garan-
tido o primeiro lugar da classificação da
primeira fase do nacional de andebol da
II Divisão zona sul.

Foi um jogo onde a equipa de Marco
Freitas foi sempre superior ao seu ad-
versário apesar destes terem equili-
brado mais o jogo na segunda metade
mas sem colocar em perigo a vitória do
Marítimo. Ao intervalo o Marítimo ven-
cia com justiça por 14-7.

Na segunda metade, os visitantes
equilibraram mais o jogo, os golos su-
cederam quer numa quer noutra baliza
mas com a equipa do Marítimo a con-
seguir controlar a vantagem, sempre en-
tre as seis e as sete bolas. Nos últimos
quinze os verde-rubros voltaram a estar
bem especialmente no capitulo defen-
sivo onde criou grandes dificuldades ao
ataque adversário para finalizar com
êxito. Neste período os verde-rubros
aproveitaram para se distanciar ainda
mais no marcador finalizando o jogo
com uma vantagem de onze bolas (32-
21). No final, vitória justa do Marítimo
num jogo onde os insulares foram sem-
pre mais objectivos e mais regulares que
o seu adversário. 1

Carlos Jorge

Equipa “verde-rubra” foi sempre superior ao seu adversário.

7 ANDEBOL- CAMPEONATO NACIONAL DA II DIVISÃO

Marítimo garante
vitória na Zona Sul

Marco Freitas:
«Jogámos com
alguns juniores
que estiveram
muito bem, com
este resultado
garantimos o
primeiro lugar
da Zona Sul e
agora vamos co-
meçar a pensar
e preparar a fase
final. Vamos es-
perar pelo sor-
teio, sabendo
que as equipas
do norte são for-
tes, mas vamos
lutar para che-
gar o mais longe
possível».

Marco Freitas

Gonçalo Sacoto
Nuno Alvoeiro
Paulo Lopes (1)
Sérgio Fonseca (3)
André Praxedes
David Santos (8)
Júlio Sá (2)
Nuno Sousa
P. Rodrigues (1)
B. Magalhães (2)
H. Fernandes (2)
F. Ramos (1)
Duarte Lino (1)
Miguel Ribeiro

Ao intervalo: 14-7

Treinadores

Marítimo

Hélder Fonseca

32 Passos Manuel

Tiago Gonçalves
João Teixeira
Miguel Moreira
José França (1)
Sérgio Andrade (3)
Rui Santos
Bruno Nunes (6)
José Castro
Marco Gil (1)
Paulo Jesus
Márcio Abreu (8)
António Franco (4)
Diogo Gomes (5)
Paulo Moura (4)

21
Pavilhão do Marítimo
Árbitros: D.Santos e R. Fonseca

Du
ar

te
Go

m
es
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SADmasculina recebe hoje o Sporting

Em jogo a contar para a 17.ª jornada do nacional de ande-
bol da I Divisão o Madeira SAD recebe esta tarde pelas
17h00 no Pavilhão a formação do Sporting num jogo onde
não são de esperar facilidades e onde as duas equipas
lutam pelo mesmo objectivo que é vencer. De salientar
que não existe lesões estando a totalidade do plantel dis-
ponível para o jogo. Ao JM o capitão da equipa insular, o
madeirense Gonçalo Vieira, exaltou que “o Sporting é
sempre uma equipa complicada de jogar, apesar dos re-

sultados não serem os melhores tem uma boa equipa, nós
estamos a atravessar um bom momento e jogando em
casa temos a obrigatoriedade de jogar para vencer. A vitó-
ria neste será passo para atingirmos essa posição, mas
cada jogo é importante para atingir esse objectivo. O
grupo está unido e motivado para realizar um bom jogo
mas espero que o público apareça para nos apoiar porque
da nossa parte vamos lutar para vencer».1

Carlos Jorge

Página 10



A11

  Tiragem: 109545

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 68

  Cores: Preto e Branco

  Área: 20,83 x 15,75 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 34040360 13-02-2011

Página 11



A12

  Tiragem: 44789

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 31

  Cores: Cor

  Área: 5,37 x 8,50 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 34038581 13-02-2011

O FC Porto venceu o Águas 
Santas, por 29-25, e mantém-
se na frente do Campeonato 
Nacional. Com este triunfo, os 
portistas passam a somar 47 
pontos em 17 jogos, mais cinco 
pontos que o ABC (à hora de 
fecho desta edição jogava com o 
Sporting da Horta). No terceiro 
e quarto lugares da classifi cação 
estão, respectivamente, o 
Madeira SAD e o Sporting, que 
se defrontam hoje, no Funchal. 
Outros resultados da 17.ª jornada: 
Belenenses-São Mamede, 32-32; 
Colégio 7 Fontes-Xico, 21-29.

Andebol
Portistas vencem
e mantêm-se no topo
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> joana russo belo

A Horta abre uma janela para o
regresso do ABC às vitórias. O
ano de 2011 não começou bem
para a equipa bracarense, que,
oficialmente, ainda não ganhou
nenhum jogo e foi eliminada da
Taça de Portugal e Supertaça.
Quase dois meses depois, o ABC
volta-se para o campeonato, para
defender o segundo lugar, numa
deslocação à Horta, nos Açores,
competição onde os academistas
têm revelado bom nível e exibi-
ções bem conseguidas. 

Pela frente vai estar o sétimo
classificado SC Horta, adver-
sário difícil e uma equipa que
gere bem os jogos em casa. 

“O ABC está avisado e pre-
cavido para encontrar um adver-
sário aguerrido, competitivo,
difícil e forte, destacou Rui Lou-
renço, na antevisão ao jogo,
agendado para as 21 horas (22
horas em Portugal Continental).

Para o ponta direito, o ABC
mantém “a ambição de ganhar
os jogos todos, para estar o mais

acima possível à entrada da fase
final”, por isso, o jogo desta
noite é determinante para as as-
pirações minhotas.

Ainda sem vencer no novo
ano, o ABC está motivado em
dar a volta aos maus resultados:

“temos de saber encarar as der-
rotas como uma motivação para
estarmos ainda mais fortes no
jogo seguinte. Custou muito ser-
mos eliminados da Taça, mas
não nos vamos deixar afectar
por isso. A partir de agora, só

temos uma competição e temos
de dar tudo, e lutar por ela até ao
fim”, afirma Rui Lourenço.

Frente ao Madeira SAD, a
equipa somou a terceira derrota
da época frente aos insulares,
precisamente o próximo adver-

sário do ABC. “É uma coinci-
dência. O Madeira tem uma
equipa forte, mas não é melhor
que nós. Estamos muito frustra-
dos por termos sido eliminados
da Taça, mas tenho a certeza que
o próximo jogo é para nós”.

Em termos de ausências, a
Mário Peixoto juntaram-se esta
semana Sérgio Caniço (entorse
no pé esquerdo), Jaime Barreiros
(lesão no joelho direito), Rui
Sustelo (traumatismo na perna
direita), enquanto José Rolo luta
pelo regresso. De fora fica tam-
bém o lateral direito Nuno Rebe-
lo, a cumprir castigo.

ABC motivado para 
regressar às vitórias
Depois de eliminado da Taça de Portugal e Supertaça, o ABC está de regresso ao campeo-
nato e motivado em voltar aos triunfos. Rui Lourenço acredita na vitória esta noite.

ARQUIVO

Rui Lourenço garante que o ABC está confiante e motivado em dar a volta aos resultados menos positivos

ANDEBOL MODALIDADESABC JOGA NOS AÇORES COM O SC HORTA, ÀS 22 HORAS 

���

O campeonato de Andebol
1 regressa este fim-de-se-
mana, com a jornada 17
distribuída por dois dias:
hoje realizam-se quatro jo-
gos e amanhã está marca-
do o jogo grande da ronda,
que coloca frente-a-frente
Madeira SAD e Sporting.
Destaque para o dérbi
minhoto entre MB/Colégio
7 Fontes e Xico Andebol,
equipas separadas por três
pontos e que lutam pela fu-
ga dos últimos lugares.
O jogo está agendado para
o Pavilhão Flávio Sá Leite,
às 18 horas. À mesma
hora joga-se o FC Porto-
-Águas Santas e CF Bele-
nenses-Ac.São Mamede.
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ABC motivado para
regressar às vitórias
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Pedro Vieira da  � Silva

O ABC joga, esta noite, nos 
Açores, com o SC Horta, em 
jogo a contar para a 27.ª jor-
nada do Andebol 1. Os acade-
mistas, que depois de perde-
ram a hipótese de vencer a Su-
pertaça foram eliminados da 
Taça de Portugal pelo Madei-
ra SAD, em jogo disputado no 
Pavilhão Flávio Sá Leite, que-
rem retomar o caminho do su-
cesso na competição em que 
têm sido mais felizes.

O SC Horta, sétimo classi-
ficado do Andebol 1, é um 
adversário difícil, sobretudo 
quando actua diante do seu 
público. Por tudo isso, o ABC 
está mais do que avisado e pre-
cavido e, certamente, vai en-
contrar um adversário «aguer-
rido, competitivo, difícil e for-
te», garante o ponta do ABC, 
Rui Lourenço.

Quase dois meses depois, o 
ABC volta-se para o campeona-
to e procura defender o segun-
do lugar que ocupa. A seis jor-
nadas do final da primeira fase, 
o ABC mantém a ambição de 
«ganhar os jogos todos, para 
estar o mais acima possível à 
entrada da fase final». 

«Temos de saber encarar 
as derrotas como uma mo-
tivação para estarmos ainda 
mais fortes no jogo seguin-
te. Custou muito sermos eli-
minados da Taça de Portu-

Academistas jogam, pelas 22h00, com o SC Horta

ABC procura redenção nos Açores

gal, mas não nos vamos dei-
xar afectar por isso. A partir de 
agora, só temos uma compe-
tição e temos de dar tudo, e 
lutar por ela até ao fim», afir-
ma Rui Lourenço.

«Todos os jogos são im-
portantes. Se ganharmos ao 
SC Horta é certo que tere-
mos mais pessoas nas ban-
cadas no jogo com o Madei-
ra SAD (os insulares voltam a 
jogar em Braga, agora para o 
campeonato) e depois com o 
Sporting», esta é a crença de 

Rui Lourenço.
O ABC está moralizado para 

somar a primeira vitória de 
2011 mas a equipa continua 
a ser assolada por lesões. A 
Mário Peixoto, habitual cliente 
do departamento médico, jun-
tou-se esta semana o central 
Sérgio Caniço, com uma en-
torse no pé esquerdo, o uni-
versal Jaime Barreiros, com le-
são no joelho direito, o late-
ral-esquerdo Rui Sustelo, com 
um traumatismo na perna di-
reita. José Rolo está em dúvi-

da para o embate de hoje nos 
Açores, onde não vai estar o 
lateral-direito Nuno Rebelo, a 
cumprir castigo.

MB Sete Fontes 
recebe Xico 
Andebol

Eis os jogos agendados 
para hoje:

MC Colégio Sete Fontes-CD 
Xico Andebol (18h00), Bele-
nenses-São Mamede (18h00), 
FC Porto-Águas Santas (18h00) 
e SC Horta-ABC (22h00).

ABC nos Açores à procura do regresso às vitórias

DM
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AGENDA DIÁRIA
MODALIDADES

ANDEBOL • 2.ª Div. Masc.: MARÍ-
TIMO-Passos Manuel, 17h, Pav.
Marítimo. • 1.ª Div. Fem.: Asso-
mada-MADEIRA SAD, 17h30, Asso-
mada. BASQUETEBOL • 1.ª Div.
Fem.: MARÍTIMO-Gafanha, 17h30,
Pav. CAB. • Liga Masc.: Ginásio Fi-
gueirense-CAB MADEIRA, 16h, Fi-
gueira da Foz. • Taça de Portugal
Fem. ("Oiatvos"): Boa Viagem-CAB
MADEIRA, 16h, Açores. • Treino da
Selecção da Madeira Sub-14
Masc., 18h30/20h, Pav. Francisco
Franco. • Acção de Formação para
Árbitros, 10h/12h, na sede da ABM.
VOLEIBOL • Div. A1 Fem.: Lei-
xões-SPORTS MADEIRA, 16h, Mato-
sinhos. HÓQUEI EM PATINS •
1.ª Div. Masc.: PORTO SANTO SAD-
Limianos, 18h, P. Santo. • MARÍ-
TIMO e SÃO ROQUE de folga.
TÉNIS-DE-MESA • 1.ª Div.
Masc.: PONTA DO PARGO-Nove-
lense, 15h. • 1.ª Div. Fem.: CÂ-
MARA LOBOS-Mirandela, 10h.
GARACHICO-Madalena, 15h. SÃO
JOÃO-Ala Gondomar, 15h. PONTA
DO PARGO-Mirandela, 16h. • 2.ª
Div. Masc.: CÂMARA LOBOS-1.º DE
MAIO, 15h. DESPORTIVO MACHICO-
SÃO JOÃO, 15h. Serpense-SPOR-
TING PORTO SANTO, 15h. • 2.ª Div.
Fem.: ACM MADEIRA-PONTA DO
SOL, 15h. • Madeirenses no 7.º Tor-
neio Aberto do Independente Fute-
bol Clube Torrense, no Seixal, até
amanhã. • O madeirense Marcos
Freitas participa no Open do Qatar,
em Doha. TRAMPOLIM • Torneio
Primavera Mini-Trampolim,
15h/19h, Pav. Ponta do Sol. AUTO-
MOBILISMO • A AMAK realiza
Formação sobre Ralis, 9h, Estádio
da Madeira, na Choupana. • Inscri-
ções para o Circuito Município do
Funchal/Rampa do Monte, até dia
18. AQUATLO • II Aquatlo do An-
dorinha para os escalões de forma-
ção, no Complexo de Piscinas do
Fx. GOLFE • Torneio dos Ferros, no
Porto Santo Golfe. JUDO • Regio-
nal de Cadetes/1.º Torneio Zépo-
nês/Regional de Equipas
Seniores/Regional de Veteranos,
10h30/13h, Dojo do Naval do Fun-
chal. • Leandra Freitas (Nacional) e
o árbitro Francisco Rodrigues na
Taça do Mundo, em Oberwart, na
Áustria. NATAÇÃO • Festival de
Inverno (Piscina Curta), em Ma-
chico. BADMINTON • Madeiren-
ses no Camp. Nacional de Equipas
Mistas Não-Seniores, no CAR das
Caldas da Rainha, até amanhã.
TÉNIS • Torneio Santagro (Senio-
res e Veteranos), organizado pelo
Smash Ténis Clube, na Quinta Mag-
nólia. GINÁSTICA • Torneio de
Abertura de Ginástica Escolar,
10h/13h, Pav. Bartolomeu Peres-
trelo. TODO-O-TERRENO • A
Associação da Madeira de Todo-o-
Terreno Turístico realiza acções
práticas de Orientação.
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Andebol: Marítimo
“em casa” e SAD
feminina fora

O líder da 2.ª Divisão masculina
de Andebol, Marítimo, recebe
esta tarde (17h00), em Santo
António, o Passos Manuel (3.º),
com quatro pontos a separar as
duas equipas. Na 1.ª Divisão
feminina, o também coman-
dante Madeira SAD joga, às
17h30, no recinto do Assomado
(7.º) e assume, igualmente,
todo o favoritismo. Para ama-
nhã estão agendados três
jogos: na 1.ª Divisão masculina,
o Madeira SAD-Sporting é às
17h00, no Pav. do Funchal, os
juniores do Marítimo são anfi-
triões do ABC de Braga
(15h00), enquanto que a
equipa feminina do Sports da
Madeira desloca-se a Leiria
(16h00), para enfrentar a Ju-
ventude de Lis.

Vasco Sousa
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Andebol 

SILVINO CARDOSO

A dupla técnica Luís Car dan -
tas/Nasko Apostolov, que co -
manda o Tondela Andebol
Clube na luta pela manu ten ção,
vai ter a sua primeira prova de
fogo na Marinha Grande, para
conseguir mais três pontos.
Refira-se que Nasko Apos to lov
continua como treinador do
TAC, mas como adjunto de Luís
Cardantas que, tal como ontem

noticiámos foi contratado para
treinador principal do clube.

Por seu turno, o ABC de Ne las
desloca-se a Pombal e, em ter-
mos de dificuldades, não há
dúvidas de que os nelenses
levam vantagem em relação aos
tondelenses, já que o valor dos
adversários é bem diferente.

Já o Académico de Viseu vai
receber o Batalha Andebol Clu -
be, no Pavilhão do Fontelo e
que rerá recuperar a senda de

vi tó rias que vinha tendo até à
úl tima jornada, tendo perdido
em Tondela, ante o TAC. 

Os academistas terão de le var
em conta e o exemplo da de -
rrota no pavilhão tondelen se,
pois também, nessa partida,
detinham o favoritismo para
che gar à vitória e acaba ram por
regressar a Viseu sob o peso do
desaire, numa partida em que
nada lhe saiu bem, quer a
atacar, quer a defender.

Tondela AC e ABC de Nelas na região do Oeste
Académico procura recuperar frente ao Batalha
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Celorico de Basto

Câmara assina protocolo
com Federação de Andebol

A Câmara Municipal de Ce-
lorico de Basto assinou, on-
tem, um protocolo de parce-
ria com a Federação de Ande-
bol de Portugal.  A cerimónia 
decorreu no salão nobre dos 
paços de concelhos e con-
tou com a presença do pre-
sidente da Câmara, Joaquim 
Mota, e do presidente da Fe-
deração de Andebol, Henrique 
Torrinha. O protocolo tem por 
objectivo realizar um plano de 
desenvolvimento do andebol 
no concelho.

A assinatura deste protoco-
lo tem por missão desenvol-
ver, em uníssono, um conjun-
to de medidas que permitam 
a divulgação e o incremento 
da modalidade junto dos jo-
vens do concelho.

«Este protocolo vai abrir à 
comunidade a possibilidade 
de praticar um desporto atrac-
tivo, que faz bem ao físico e 
à mente tornando-se, junta-
mente com outras modalida-
des implementadas no conce-
lho, fundamental para a cria-
ção de hábitos saudáveis», re-
feriu o presidente da Câmara, 
Joaquim Mota e Silva. 

Pretende-se através deste 
projecto motivar os atletas a 

participarem em provas des-
portivas, a curto prazo, quer 
a nível regional quer a nível 
nacional, de forma a propor-
cionar a prática desta moda-
lidade pelos jovens interessa-
dos e aproveitar a potenciali-
dade de cada um para a prá-
tica deste desporto.

« Celorico de Basto tem vin-
do a apostar na promoção do 
desporto, através do Despor-
to Escolar, da Câmara Muni-
cipal ou dos clubes com o 
intuito de motivar os jovens 
à prática das diferentes mo-
dalidades quer com objecti-
vos de competição quer pela 

simples prática da modalida-
de» referiu o edil. 

O objectivo assinatura deste 
protocolo centrou-se na dina-
mização da prática de ande-
bol nas camadas mais jovens, 
concretamente ao nível do 1.º 
ciclo, durante o período lecti-
vo, nas escolas e em pavilhões 
desportivos.

Pretende-se que a celebra-
ção deste protocolo seja um 
agente activo na evolução e 
formação dos jovens do conce-
lho como referiu o presidente 
da Federação de Andebol.

Assim, com a celebração 
deste protocolo, a Federação 

Portuguesa de Andebol irá 
promover acções de divulga-
ção, realizar acções de forma-
ção de agentes desportivos, 
apoiar directamente os docen-
tes de Edução Física, apoiar a 
filiação e inscrição de Clubes 
do concelho e apoiar a criação 
de condições para a estrutu-
ração de escolas de andebol. 

A autarquia terá por mis-
são promover condições para 
a criação de uma escola de 
andebol, facilitar o transpor-
te, garantir condições para o 
enquadramento técnico e di-
vulgar as acções alargadas à 
população. 

Presidentes da Câmara de Celorico e da Federação de Andebol assinaram o protoclo

DM
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Andebol
Campeonato regressa
com o ABC nos Açores

O Andebol 1 regressa em força este fim-de-semana, 

com a jornada 17 distribuída por amanhã e domingo, 

com o ABC de Braga a viajar até aos Açores onde de-

frontará o Sporting da Horta.

Começando pelas partidas de amanhã, no Dragão 

Caixa, o FC Porto recebe o Águas Santas, com a intenção 

de repetir o resultado da primeira volta quando, em 

13 de Outubro de 2010, os ‘dragões’ foram vencer à 

Maia (27-31). O favoritismo vai para a turma da casa 

que, a jogar no Dragão, ainda não cedeu pontos no 

Andebol 1.

Em Braga, mais um derby entre duas formações mi-

nhotas. O Colégio 7 Fontes faz do Sá Leite a sua casa e 

recebe o Xico Andebol. Separados por três pontos, mas 

com o Xico a contar com mais um jogo disputado, as 

duas equipas lutam pela fuga aos últimos lugares.

À noite, o Sporting da Horta recebe o ABC de Braga, 

que vem de uma derrota caseira frente aos também 

insulares Madeira SAD. Os açorianos reforçaram-se e 

vão fazer tudo para averbar os três pontos.  Os jogos 

e árbitros para a 17.ª jornada:

Amanhã: 18h00 - FC Porto Vitalis-Águas Santas – 

Bruno Rodrigues/Carlos Capela (Aveiro); Belenenses- 

São Mamede – João Basto/Júlio Cardoso (Braga); Pav.

Sá Leite – Sete Fontes-Xico Andebol – Ana Silva/Ana 

Afonso (Porto); 21h00 Sport. Horta-ABC, Mário Couti-

nho/Ramiro Silva (Aveiro)

Domingo: 15h00 - Benfica-São Bernardo, José Bessa/

/Pedro Fontes (Porto); 17h00 - Madeira SAD-Sporting, 

Duarte Santos/Ricardo Fonseca (Madeira) – RTP 2.

ABC reencontra Horta, agora nos Açores

ARQUIVO DM
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Andebol: Campeonato Nacional da II Divisão

Vitória recebe Camões na ponta final da prova
O Vitória defronta amanhã,
pelas 18.00 horas, no Pavilhão
Antoine Velge, a formação do
CDE Camões, uma das que
ainda estão envolvidas na luta
pelo apuramento para a Fase
Final e terá de dar tudo por
tudo para vencer, isto porque
mesmo que o Passos Manuel
jogue no recinto do Marítimo,
nada indica que não tenha
possibilidade de conseguir aí
um resultado positivo. O
«sete» vitoriano, depois de

um período competitivo osci-
lante, em que perdeu a pre-
sença nos três primeiros lu-
gares, acabou por recuperar
e agora depende somente de
si, para mais recebendo o Pas-
sos Manuel na última jornada
da 1.ª Fase, pelo que é im-
portante que a equipa, num
momento crucial, possa con-
tar com o apoio incondicional
dos seus adeptos.
JUNIORES: A formação de ju-
niores do Vitória está a «ro-

dar» no «distrital» da Associ-
ação de Futebol de Lisboa,
após ter sido afastada da fase
nacional em que se discute a
promoção à I Divisão. A asso-
ciação do distrito de Setúbal,
por falta de candidatos, não
promoveu o campeonato dis-
trital, pelo que os vitorianos,
em companhia do Indepen-
dente Torrense, se viram for-
çados, para manter o calen-
dário de trabalho, a rumar a
outras paragens.
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Andebol | Leiria
Challenge Cup
Recuperar doze golos de 
desvantagem. É esta a mis-
são da equipa – seniores 
femininos – da Juve Lis 
para a segunda-mão dos 
1/8 final da Challenge Cup, 
dia 12 de Fevereiro, 17h00, 
no Pavilhão de São Romão, 
Leiria. Na primeira-mão, 
no reduto das turcas do 
Muratpasa Belediyesi SK o 
resultado foi de 17-29.

Página 32



A33

Comércio de Guimarães (O)   Tiragem: 5000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 17

  Cores: Cor

  Área: 4,54 x 1,02 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 34022773 09-02-2011
Andebol – 3ª Divisão
Fermentões, 27 CA Leça, 23
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Pedro Sobral

Após a derrota sofrida na última
jornada (27-25), na Marinha
Grande perante o SIR 1º de Maio,
numa partida em que teve tudo
para ganhar, a ADA redimiu-se
desse resultado amargo, alcan-
çando um triunfo (28-24) cate-
górico na recepção à Académica
de Coimbra.

A formação albicastrense
que tem vindo a recuperar em
termos exibicionais e também a
nível de resultados, conquistou
uma vitória merecida e que teve
por base a consistência defensi-
va e a eficácia na finalização.

Neste capítulo, voltou a es-
tar em destaque Hélder Lamela,
o jovem ponta direita foi autor de
15 golos, contribuindo só à sua
conta com mais de metade dos
tentos apontados pelos azuis e
brancos.

Mas é justo reconhecer que
este resultado, começou a ser
construído desde o minuto ini-
cial, quando a agressividade do
bloco defensivo e a extraor-
dinária exibição do guarda-re-
des José Carlos, permitiram as
saídas rápidas para o contra-
ataque, possibilitando várias fi-
nalizações com sucesso.

Essa terá sido a base de um

ANDEBOL | ALBICASTRENSE 28 – ACADÉMICA DE COIMBRA 24

ADA com mais encanto
impõe lição
aos estudantes
Albicastrense
realizou uma
exibição segura e
consistente, com
Hélder Lamela
(15 golos) a ser
determinante no
resultado final

jogo que foi sempre dominado
pela ADA, conseguindo desde
muito cedo cavar uma vanta-
gem de quatro e cinco golos, que
conseguiu manter pratica-
mente durante toda a primeira
parte.

Foi esse o principal mérito da
Albicastrense, que nunca per-
mitiu que a Académica se apro-
ximasse do marcador, con-
seguindo chegar ao intervalo
com uma preciosa vantagem
(13-8) de cinco golos, e que no
fundo traduzia aquilo que tinha
sido o jogo nos primeiros trinta
minutos.

Um período positivo da for-
mação da casa, e que só foi man-
chado pela lesão de Luís Robalo,
que teve que abandonar o re-
cinto de jogo, com uma lesão no

joelho direito.

Vitória da ADA

nunca esteve em risco

Em desvantagem no marcador,
esperava-se que a jovem equipa
de Coimbra voltasse dos bal-
neários mais determinada na
tentativa de relançar o jogo.

Contudo e no seguimento
daquilo que já tinha acontecido
na primeira parte, a ADA con-
tinuou a exibir uma grande con-
centração competitiva, chegan-
do mesmo a alcançar a diferença
máxima de toda a partida (26-20)
a meio da segunda parte.

Por sua vez, a Académica
parecia sempre mais preocupa-
da em contestar as decisões da
dupla de arbitragem, e sem ar-
gumentos para discutir o resulta-

do, lutou sempre de forma brio-
sa, mas sem qualquer possibi-
lidade de impedir a vitória albi-
castrense. O resultado final
(28-24) acaba por ser curto, face
àquilo que foram as incidências
do encontro, mas acaba por jus-
tificar-se devido à descom-
pressão nos últimos minutos da
equipa de Castelo Branco, com
o técnico José Curto a fazer rodar
o plantel, perante uma Aca-
démica que deixou uma pálida
imagem no Pavilhão Municipal.

A recuperação da ADA vai
ter que esperar pelo menos du-
rante duas semanas, já que na
próxima jornada a Albicastrense
vai folgar e só regressa à com-
petição no dia 19 de Fevereiro,
com uma deslocação a Samora
Correia.

Hélder Lamela apontou mais de metade dos golos da ADA
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A35

Ecos do Sor   Tiragem: 3000

  País: Portugal

  Period.: Quinzenal

  Âmbito: Regional

  Pág: 14

  Cores: Preto e Branco

  Área: 27,89 x 11,26 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 34024252 08-02-2011
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A36

Algarve Vivo   Tiragem: 2000

  País: Portugal

  Period.: Bimestral

  Âmbito: Regional

  Pág: 24

  Cores: Cor

  Área: 21,41 x 23,98 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 34003418 01-02-2011
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Algarve Vivo   Tiragem: 2000

  País: Portugal

  Period.: Bimestral

  Âmbito: Regional

  Pág: 25

  Cores: Cor

  Área: 20,95 x 23,62 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 34003418 01-02-2011
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